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Zvykli jsme si, že partnerství bývá založeno na kompromisech. Častokrát totiž jedna excelentní 

vlastnost převažuje nad jinými a pouze v ideálním případě se spojuje dynamičnost se 

spolehlivostí, výkon s přátelstvím, specializace s nadhledem… 

PRK je partnerstvím desítek excelentních osobností z různých zemí, s různou profesní historií  

a osobní zkušeností. Spojením jejich know-how vzniká unikátní firemní prostředí, v němž 

nemusíte volit mezi kvalitami... 

 

...Vítejte v PRK Partners. 

Komplexní právní poradenství 





∕ PRK Partners je přední advokátní kanceláří a nositelem nejvýznamnějších 

mezinárodních i lokálních ocenění (Chambers Europe Awards for Excellence, Právnická 

firma roku v ČR v několika letech po sobě, a další). 

∕ Společnost, dříve pod názvem Procházka Randl Kubr, působí na trhu přes dvacet let, 

během nichž vyrostla v právní firmu poskytující komplexní právní poradenství 

prostřednictvím svých kanceláří v Praze, Bratislavě a Ostravě. 

∕ Naše specializované týmy právníků a daňových expertů pracují pro největší hráče 

světového byznysu, ale i pro lokální společnosti.  

∕ Díky výhradnímu členství v Lex Mundi (prestižní celosvětové sdružení významných 

nezávislých advokátních kanceláří z více než 100 zemí světa, které disponují 

rozsáhlými zkušenostmi a znalostmi v oboru) a úzké spolupráci s řadou špičkových 

mezinárodních právních firem doprovází PRK Partners své klienty na jejich cestě za 

obchodem v jurisdikcích prakticky po celém světě. 

PRK Partners – náš profil 



PRK Partners je doporučována řadou mezinárodních právních direktorářů, včetně: 

 

∕ Chambers Global 

∕ Chambers Europe 

∕ IFLR1000 (International Financial Law Review) 

∕ The European Legal 500 

∕ Best Lawyers 

∕ Who‘s Who Legal 

∕ GCR 100 (Global Competition Review) 

∕ Expert Guides 

 

 

Doporučení 





PRK Partners nabízí obchodně orientované, flexibilní, proaktivní a efektivní služby s vysokou 

přidanou hodnotou a důrazem na optimalizaci nákladů; 

 

∕ Závazek profesionální dokonalosti PRK Partners a vysokého standardu služeb si získal 

důvěru a loajalitu klientů; 

∕ Na každém případu spolupracuje tým odborníků tak, aby bylo dosaženo nejlepšího 

právního řešení podle zadání klientů při respektování jejich potřeb a v co nejkratším 

možném čase. 

 

Obchodní koncepce 



PRK Partners nabízí svým klientům unikátní právní poradenství v souvislosti se změnami 

v oblasti soukromého práva (nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, 

s účinností od 1.1.2014) 

Naši klienti mají jedinečnou možnost získat právní poradenství od hlavních autorů rekodifikace, 

konkrétně od:  

∕ Prof. JUDr. Karla Eliáše, hlavního autora nového občanského zákoníku a člena 

Legislativní rady vlády ČR.  

∕ Doc. JUDr. Bohumila Havla, Ph.D., hlavního autora návrhu zákona o obchodních 

korporacích a nového insolvenčního zákona, spoluautora nového občanského zákoníku  

a člena Legislativní rady vlády ČR. 

∕ JUDr. Petra Bezoušky, Ph.D., člena týmu prof. Eliáše, významného odborníka v oblasti 

pracovního a občanského práva a člena Legislativní rady vlády ČR. 

Výše uvedení klíčoví členové našeho týmu úzce spolupracují s partnery a dalšími odborníky 

z PRK Partners, kteří jejich akademické a legislativní zkušenosti obohacují zkušenostmi  

z praxe. Nabízíme tak bezkonkurenční možnost seznámit se s těmito změnami jak z pohledu 

teoretického, tak i z pohledu praktického a získat tak autorskou interpretaci nových 

právních předpisů. 

 

PRK Partners – exkluzivní poradce v oblasti 

nového soukromého práva 



V PRK Partners jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči společnosti, ve které žijeme  

a podnikáme. Zaměřujeme se na dosahování skutečných výsledků prostřednictvím všech 

našich pro bono projektů. V rámci naší firemní strategie uplatňujeme trojrozměrný přístup 

se zaměřením na obecně prospěšnou činnost, charitativní dary a sponzorství. 

 

∕ Pro Bono 

∕ Charitativní dary 

∕ Sponzorství 

∕ Podpora vzdělávání 

∕ Odpovědnost za právní systém v České republice 

 

 

Firemní odpovědnost 





PRK Partners je výhradním členem Lex Mundi za Českou republiku. Lex Mundi je přední 

celosvětové sdružení nezávislých advokátních kanceláří z více než 100 zemí světa, které 

disponují rozsáhlými zkušenostmi a znalostmi v oboru. V rámci celosvětové sítě Lex Mundi 

poskytujeme našim klientům přednostní přístup ke službám více než 21 000 právních expertů z 

celého světa – a to vše z jediného kontaktního místa. Individuálně je každá firma z řad členů 

Lex Mundi lídrem na místním trhu. Společně pak členové Lex Mundi disponují 

celosvětovou databází právních zdrojů, která je jedinečná svojí hloubkou i rozsahem. 

Díky spolupráci s ostatními členy Lex Mundi jsme schopni našim klientům poskytnout 

profesionální právní servis při realizaci těch nejnáročnějších a nejkomplexnějších 

mezinárodních transakcí a z nich vyplývajících soudních sporů. 

Mezinárodní spolupráce 



∕ PRK Partners byla vyhlášena národní právní firmou roku 2014 v České republice v rámci 

Chambers Europe Awards for Excellence – toto prestižní ocenění získala již potřetí. PRK 

Partners rovněž získala mezinárodní ocenění Chambers Europe za nejlepší klientský servis 

mezi právními kancelářemi v České republice v roce 2012. 

∕ PRK Partners se stala již pošesté vítězem v oblasti Bankovnictví a finance a již potřetí 

vítězem v oblasti Pracovního práva v soutěži Právnická firma roku 2015 pořádané společností 

Epravo Group s.r.o. pod odbornou záštitou České advokátní komory. Současně nám již dvakrát 

připadlo absolutní vítězství v souhrnné kategorii Právnická firma roku 2013, 2011 pro domácí 

kancelář a již dvakrát vítězství v kategorii právo obchodních společností. Zároveň je PRK 

Partners již několik let velmi doporučovanou kanceláří v dalších klíčových oblastech právní 

praxe, mimo jiné v oblastech daňového práva, developerských a nemovitostních projektů, 

duševního vlastnictví, fúzí a akvizic, práva hospodářské soutěže, restrukturalizace a insolvence, 

řešení sporů a arbitráží, telekomunikací a medií a veřejných zakázek. 

∕ PRK Partners byla vyhlášena Právnickou firmou roku 2012 pro region střední Evropy 

významným britským časopisem The Lawyer. Ocenění se uděluje advokátním kancelářím, které 

poskytují excelentní služby klientům, mají jasnou strategickou vizi a dlouhodobě udržují vysokou 

kvalitu svých právních služeb. 

 

Nedávné úspěchy 





∕ PRK Partners dlouhodobě spolupracuje se svými klienty v průběhu různých etap jejich 

obchodního rozvoje a expanze v regionu střední Evropy; 

∕ Mezi klienty PRK Partners v soukromém sektoru patří:  

• tuzemské i zahraniční banky 

• pojišťovny, investiční společnosti a fondy 

• společnosti působící v oblasti obchodu, průmyslu a služeb 

• stavební a developerské společnosti 

• individuální investoři a podnikatelé 

∕ PRK Partners poskytuje poradenství také státu a státním podnikům, národním  

a mezinárodním vládním agenturám, jakož i jednotkám územní samosprávy. 

Naši klienti 



Někteří z našich mezinárodních klientů: 

 

Naši klienti 



Někteří z našich mezinárodních klientů: 

 

Naši klienti 

https://www.sparkasse.at/sPortal/sportal.portal;jsessionid=SWpGJtgGT4JxPcspJJvSkp4yKDY6ydjvwVJYS7nGwbNppJbJZ2lx!-1745862921?_nfpb=true&_windowLabel=LABEL_HEADER&_urlType=action&LABEL_HEADER_sh=d030a289f4fb55ebd0edc0d9e23a030b&LABEL_HEADER_zz=98141.35888394846&LABEL_HEADER_pc=1&cci=showHomepage&desk=sparkasseat_de_0198&navigationId=nav_gd_Privatkunden.xml&&home_w_webc_url=showHomepage&changeDesk=true&home_desk=sparkasseat_de_0198
http://www.rpgre.eu/index.php




∕ Bankovnictví, finance a kapitálové trhy 

∕ Fúze a akvizice 

∕ Všeobecné korporační právo 

∕ Řešení sporů 

∕ Insolvence a restrukturalizace 

∕ Nemovitosti 

∕ Regulace fúzí, soutěžní právo, správní právo 

∕ Pracovní právo a zaměstnanost 

∕ Právo duševního vlastnictví 

∕ Telekomunikace a média 

∕ Energetika 

∕ Farmaceutické právo 

∕ Veřejné zakázky 

∕ Investiční pobídky 

∕ Daně 

Oblasti praxe 



Partneři - Česká republika 

∕  Marek Procházka, LL.M., partner 

• Studium: Právnická fakulta University Bern, Švýcarsko; Právnická 

fakulta Georgetown University (Georgetown University Law 

Center), Washington D.C., USA 

• Oblasti praxe: bankovnictví, rozhodčí řízení, mediace, fúze 

a akvizice 

• Znalost jazyků: čeština, angličtina, němčina a francouzština 

 
∕ Dr. Radan Kubr, LL.M., partner 

• Studium: Právnická fakulta Ženevské univerzity, Švýcarsko; 

College of Europe v Brugách, Belgie 

• Oblasti praxe: bankovnictví, fúze a akvizice, evropské právo, 

soutěžní právo, právo veřejné podpory, právo duševního vlastnictví 

• Znalost jazyků: čeština, angličtina a francouzština 



Partneři - Česká republika 

∕ JUDr. Martin Aschenbrenner, LL. M., Ph.D., partner 

• Studium: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká 

republika; Právnická fakulta Harvardské univerzity v Cambridge, 

Mass., USA 

• Oblasti praxe: cenné papíry, strukturované financování, regulace 

na kapitálovém trhu 

• Znalost jazyků: čeština a angličtina  

 
∕ Daniel J. Rosický B.A., LL.B., partner 

• Studium: Queen's University v Kingstonu, Kanada; University of 

Western Ontario, Kanada 

• Oblasti praxe:  nemovitosti, stavební právo, joint-ventures  

a investice plynoucí do České republiky 

• Znalost jazyků: čeština a angličtina 



Partneři - Česká republika 

∕ Mgr. Robert Němec, LL.M. partner 

• Studium: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká 

republika; Suffolk University Law School v Bostonu, USA 

• Oblasti praxe: bankovnictví, fúze a akvizice, řízení o konkursu  

a vyrovnání, soudní řízení 

• Znalost jazyků: čeština a angličtina 

 

∕ JUDr. Martin Kříž, MBA, partner 

• Studium: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká 

republika; Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 

Slovensko, Warwick Business School, Velká Británie 

• Oblasti praxe:  bankovnictví, fúze a akvizice, pojišťovnictví  

a zajišťovnictví, právo hospodářské soutěže; právní poradenství 

těchto oblastech i s ohledem na slovenské právo 

• Znalost jazyků: čeština a angličtina 

 



Partneři - Česká republika 

∕ JUDr. Václav Bílý, Ph.D., LL.M., partner 

• Studium: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká 

republika; Universität Zürich, Švýcarsko 

• Oblasti praxe: bankovnictví, nemovitosti, všeobecné korporační 

právo, evropské právo, mezinárodní právo soukromé 

• Znalost jazyků: čeština, němčina a angličtina 

 

∕ JUDr. Jan Kohout, partner 

• Studium: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká 

republika  

• Oblasti praxe: bankovnictví, všeobecné obchodní právo, fúze 

a akvizice, nemovitosti, právo duševního vlastnictví, správní právo. 

• Znalost jazyků: čeština, ruština a angličtina 



Partneři - Česká republika 

∕ JUDr. Jakub Lichnovský, partner 

• Studium: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká 

republika 

• Oblasti praxe: projekty průmyslové výstavby, development, 

investiční projekty, právo nemovitostí, stavební právo, pracovní 

právo, všeobecné korporační právo, obchodní právo 

• Znalost jazyků: čeština a angličtina 

 
∕ Mgr. Roman Pečenka, partner 

• Studium: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká 

republika; Université de Toulouse, Francie 

• Oblasti praxe: právo nemovitostí, stavební právo, akvizice, soudní 

řízení, obchodní právo 

• Znalost jazyků: čeština, angličtina, francouzština 

 

 

 



Partneři - Česká republika 

∕ Mgr. Martin Bruthans, partner 

• Studium: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká 

republika 

• Oblasti praxe: bankovnictví a financování, cenné papíry, úpadkové 

právo 

• Znalost jazyků: čeština, angličtina a němčina 

∕ JUDr. Jaroslav Škubal, partner 

• Studium: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká 

republika; Trnavská Univerzita, Slovensko 

• Oblast praxe: pracovní právo 

• Znalost jazyků: čeština, slovenština a angličtina 

 

 

 



Partneři - Česká republika 

∕ François Veit, partner 

• Studium: Právnická fakulta Harvardské univerzity v Cambridge, 

Mass., USA; Panthéon-Assas, University of Paris II, Francie; 

University of Paris I Panthéon-Sorbonne, Francie 

• Oblasti praxe: právo obchodních společností, fúze a akvizice, 

právo duševního vlastnictví, nemovitostí a životního prostředí 

• Znalost jazyků: francouzština a angličtina 

 

 



Česká republika - Praha 
 

Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1 

tel: +420 221 430 111 

e-mail: prague@prkpartners.com 

Česká republika - Ostrava 
 

28.října 3346/91, 702 00 Ostrava  

tel: +420 558 889 099 

e-mail: ostrava@prkpartners.com 

 

Slovensko - Bratislava 
 

Hurbanovo námestie 3, 811 01 Bratislava 

tel: +421 232 333 232 

e-mail: bratislava@prkpartners.com 

www.prkpartners.cz 

Kontakty 
PRK Partners 


