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Weinhold Legal poskytla poradenství společnosti Transdev v souvislosti s nabytím skupiny 3 ČSAD, zahrnující například autobusové dopravce ČSAD 

Havířov, ČSAD Karviná, ČSAD Frýdek-Místek. 
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Kancelář Wolf Theiss radila americké firmě

Kancelář Wolf Theiss poskytovala komplexní právní poradenství americké skupině Wilsonart 

Engineered Surfaces při nabytí společnosti Technistone. Ta je předním světovým výrobcem produktů 

z technického křemene. Tým právníků v čele s bulharským partnerem kanceláře Richardem Cleggem 

zahrnoval Roberta Pelikána, Kateřinu Kulhánkovou, Sabinu Krajíčkovou a Barboru Malimánkovou, 

kteří poskytovali zejména podporu z pohledu korporátního a pracovního práva.

Kancelář Eversheds Sutherland mění název

Česko-slovenská advokátní kancelář Eversheds Sutherland Dvořák Hager pokračuje v integraci 

se silnou globální značkou Eversheds Sutherland a vypouští z názvu společnosti jména svých 

zakladatelů Stanislava Dvořáka a Bernharda Hagera. Od 1. září 2019 tak bude oficiálně používat název 

Eversheds Sutherland. V této souvislosti ke stejnému datu opouštějí pražskou kancelář dosavadní 

partneři Veronika Odrobinová a Lukáš Zahrádka.



JEŠTĚ SI PŘEČTĚTE

V Číně se obchoduje se vzděláním. Průměrný 
úplatek za vstup na západní univerzitu je asi 
šest milionů korun
(//zahranicni.ihned.cz/c1-66635040-v-cine-se-obchoduje-se-vzdelanim-prumerny-uplatek-za-vstup-na-
zapadni-univerzitu-je-asi-sest-milionu-korun)

Před 42 min

Za desetitisíce dolarů poskytují některé čínské rodiny svým dětem služby konzultantů, 
kteří jim...

A všichni mají starý Android: Google vydal 
novou verzi mobilního systému, poprvé 
bez jména po dezertu
(//tech.ihned.cz/mobily/c1-66634990-a-vsichni-maji-stary-android-google-
vydal-novou-verzi-mobilniho-systemu-poprve-bez-jmena-po-dezertu)

Před 1 hod

 Google nepočkal stylově na 10. října, a po půl roce 
testování oficiálně vydal novou verzi Androidu...

Máme nabídku převzít aktiva Adularye, 
řekl Babiš. Ztráta pro Česko bude 
každopádně velká, varuje Havlíček
(//byznys.ihned.cz/c1-66635030-cesko-muze-od-turecka-prevzit-aktiva-
adularye-rekl-babis-ztrata-pro-cesko-bude-velka-varuje-havlicek)

Před 1 hod

Česká republika má od turecké strany de facto nabídku 
převzít celá aktiva projektu Adularya, který...

Před 1 hod

Evropská komise chystá finanční 
pomoc pro případ tvrdého brexitu. 
Ochránit chce firmy i zemědělce
(//zahranicni.ihned.cz/c1-66635020-brexit-bez-
dohody-bude-mit-vazne-nasledky-varuje-
evropska-komise-pomuze-zemedelcum-i-
potravinarskemu-prumyslu)

Evropská exekutiva ve středu v rámci 
doporučení pro případ brexitu bez 
dohody navrhne finanční...

Před 1 hod

Sestry v domácí péči se cítí jako 
otrokyně, ministr lže a systém 
kolabuje, říká Ludmila Kučerová z 
Charity ČR
(//domaci.ihned.cz/c1-66635010-sestry-v-
domaci-peci-se-citi-jako-otrokyne-ministr-lze-
a-system-kolabuje-rika-ludmila-kucerova-z-
charity-cr)

Pojišťovny hrozily, že nás 
nechají vyhladovět, ministr nemluví 
pravdu, slibuje, že chce věci řešit,...

Před 2 hod

Sloupek Petra Kaina: Jak nás šálí 
zrak aneb proč sportovní fanoušci 
málokdy vidí faul svého týmu
(//nazory.ihned.cz/c1-66634520-sloupek-petra-
kaina-jak-nas-sali-zrak-aneb-proc-sportovni-
fanousci-malokdy-vidi-faul-sveho-tymu)

 Když chceme dodat váhu svým 
slovům, řekneme občas, že jsme něco 
viděli na vlastní oči. Neměli...DVTV

Významné transakce za účasti kanceláře Havel & Partners

Kancelář Havel & Partners byla u dvou významných transakcích na trhu. Zastupovala společnost 

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko při nákupu českého výrobce balených vod Toma. Dále poskytla 

komplexní právní poradenství J&T Bance. Ta financovala nákup nadpolovičního majetkového podílu 

pražského výrobce pokladen Dotykačka. Kupujícím byla brněnská společnost IT holding Solitea.

Weinhold Legal poskytla právní služby skupině Transdev

Weinhold Legal poskytla poradenství společnosti Transdev v souvislosti s nabytím skupiny 3 ČSAD, 

zahrnující autobusové dopravce ČSAD Havířov, ČSAD Karviná, ČSAD Frýdek-Místek a společnost Bus 

Management. Tím se společnost Transdev stává jedním z nejsilnějších hráčů v sektoru autobusových 

dopravců v Česku.
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