
Představení naší 
advokátní kancelářejsme členem



PEYTON legal

 • komplexní právní servis ve všech 
otázkách správy obchodních korporací 
(corporate housekeeping) a transakční 
právní poradenství jsou naší doménou

 • naším cílem je být klientům nablízku a 
stát se jejich partnery, na které je možné 
se vždy spolehnout

 • disponujeme širokou sítí spolupracujících 
poradenských společností zejména 
v oblasti daní, účetnictví, znaleckých 
služeb, real estate a dalších 
specializovaných služeb

 • veškeré právní služby poskytujeme na 
profesionální úrovni v češtině, angličtině 
a ruštině

představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontaktPřEdsTavENí

vaši partneři při 
řešení právních 
otázek.

O nás



PEYTON legal představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontakt

 • fúze a akvizice (M&a)                                                                                  

 • závazkové právo

 • farmaceutické právo                                                                                 

 • ochrana osobních údajů                                                                           

 • právní due diligence

 • veřejné zakázky, 
koncese, výběrová 
řízení, dotace 

 • právo obchodních 
korporací

 • právo nemovitostí

 • potravinářské právo

 • insolvence

 • pracovní právo

 • právo duševního 
vlastnictví

službY

Z otazníků 
děláme tečky.

Hlavní oblasti specializace



PEYTON legal představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontakt

Martin Hájek

 • řídící partner peyton legal 

 • má více jak 20 let zkušeností v advokátní 
praxi

 • specializuje se na řešení vztahů mezi 
společníky obchodních společností, řízení 
valných hromad, plánování a koordinaci 
restrukturalizací koncernů

 • získal rozsáhlé zkušenosti v oblastech fúzí 
a akvizic, restrukturalizací, kapitálových 
trhů, corporate governance a práva 
obchodních společnostní

ParTNEři



PEYTON legal představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontakt

Jakub Málek

 • partner peyton legal 

 • odpovědný za rozvoj, provozní řízení 
kanceláře a péče o klienty

 • specializuje se na pracovní právo, 
ochranu osobních údajů, M&a transakce, 
právo obchodní korporací a compliance

 • má rozsáhlé zkušenosti mj. v oblastech 
potravinářského a farmaceutického 
práva

ParTNEři



PEYTON legal představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontakt

Tadeáš Petr

 • partner peyton legal

 • prošel mnohaletou profesní dráhou 
transakčního a korporačního advokáta

 • specializuje se na fúze a akvizice, 
restrukturalizace, corporate governance 
a právní analýzu, smluvní agendu 
a spory v oblasti obchodního práva

 • má rozsáhlé zkušenosti v právu 
duševního vlastnictví, zejména v oblasti 
ochranných známek a v právu autorském

ParTNEři



PEYTON legal

Martin Heinzel

Jan Ptáčník

představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontakt

 • právo obchodních korporací

 • práva závazkových vztahů mezi podnikateli

 • právní due diligence

 • přeměny a akvizice

 • insolvenční právo

 • soudní spory

 • výkon rozhodnutí a exekuce

 • insolvenční řízení

 • občanské právo

 • právo nemovitostí

 • smluvní agenda

advOkáTi



PEYTON legal

Tomáš Němec

Miloš kulda

představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontaktadvOkáTi

 • korporátní právo

 • právo obchodních společností

 • fúze a akvizice

 • soudní spory

 • obchodní právo

 • občanské právo

 • smluvní agenda

 • právo nemovitostí

 • evropské právo



PEYTON legal

Štěpánka vajdová

Tereza dvořáková

představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontaktadvOkáTi

 • korporátní právo         

 • právo obchodních společností

 • závazkové právo

 • farmaceutické právo

 • závazkové právo

 • právo obchodních korporací

 • právo duševního vlastnictví

 • potravinářské právo



PEYTON legal

Pavlína vodička Grosová

Miroslav Osladil

představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontakt

 • právo obchodních korporací                                                                                                

 • pracovní právo                                                                                                                           

 • práva závazkových vztahů mezi podnikateli                                                                

 • soutěžní právo a poradenství v oblasti veřejných zakázek                                      

 • právo kolektivního investování se zaměřením na fondy 
kvalifikovaných investorů                                                                                                    

advOkáTi

 • soudní spory                                                                                                                                  

 • právo obchodních korporací                                                                                                    

 • pracovní právo                                                                                                                              

 • práva závazkových vztahů 
mezi podnikateli

 • právo nemovitostí

 • právní due diligence                                                                                                                   

 • přeměny a akvizice

 • právo hospodářské soutěže

 • projektové financování

 • zahraniční investice



PEYTON legal

Petra Hájková

představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontakt

 • soudní spory

 • právo obchodních korporací

 • právo nemovitostí

 • právní due diligence

 • občanské právo

 • zdravotnické právo

advOkáTi



PEYTON legal

brian Fonville

Maxim Obuchov

představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontakt

 • transakční právo        

 • právo obchodních korporací     

 • přeměny a akvizice    

 • finanční právo      

 • investiční fondy     

 • investiční fondy    

 • obnovitelné energetické zdroje     

 • start-upy a software          

 • specialista na právo usa a vb       

 • soudní spory  

 • právo obchodních korporací

 • práva závazkových vztahů 
mezi podnikateli

 • právo duševního vlastnictví

 • správní právo

 • smluvní agenda

 • specialista na projekty 
s ruským prvkem

OF cOuNsEl



PEYTON legal

Martin Pospíchal

představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontaktOF cOuNsEl

 • smluvní agenda

 • soudní spory

 • autorské právo a licence

 • smluvní vztahy v technologických a biotechnologických oblastech

 • ochrana osobních údajů

 • právo nemovitostí



PEYTON legal

Tomáš Maux

Nikol Čišecká

představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontaktkONciPiENTi

 • obchodní právo

 • korporátní právo

 • soudní spory

 • korporátní právo

 • právo obchodních společností

 • fúze a akvizice

 • insolvence a restrukturalizace

 • mezinárodní právo soukromé 
a e-commerce

 • banking & finance



PEYTON legal

Zuzana Neubauerová

Tereza Zoubková

představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontakt

 • občanské právo

 • pracovní právo

 • zaměstnávání cizinců

kONciPiENTi

 • korporátní právo

 • občanské právo

 • pracovní právo



PEYTON legal

Tereza Martincová

představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontakt

 • občanské právo

 • pracovní právo

 • zaměstnávání cizinců

kONciPiENTi



Tereza Pšenčíková

PEYTON legal představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontaktPrávNíci

 • právo duševního vlastnictví

 • ochrana osobních údajů

 • smluvní agenda

 • fúze a akvizice

 • pracovní právo

 • anglo-americké právo



PEYTON legal představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontaktrEFErENcE

Někteří naši významní klienti
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představení         služby         paRtneřI         advokátI         of counsel         koncIpIentI         pRávnícI         RefeRence         kontakt

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.
futurama business park
sokolovská 668/136d
186 00 praha 8 – karlín

IČo: 28255283
dIČ: cZ28255283

tel.: +420 227 629 700
e-mail: info@plegal.cz

více na našem webu www.peytonlegal.cz.

kONTakT

  

http://www.facebook.com/peytonlegal/
http://www.facebook.com/peytonlegal/
https://www.linkedin.com/company/peyton-legal-advokatni-kancelar
https://www.linkedin.com/company/peyton-legal-advokatni-kancelar
https://twitter.com/peytonlegal
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