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Jiří Buryan se specializuje na akvizice a prodeje společností (M&A) a právo veřejného sektoru.  

V oblasti veřejného sektoru je odborníkem zejména na stavební právo a developerskou výstavbu, 
energetiku, životní prostředí a odpadové právo, veřejné podpory a dotace, správní soudnictví a 
veřejnoprávní spory. 

Účastnil se řady M&A transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, a to v různých odvětvích, 
zejména pak v energetice, telekomunikacích, developmentu a strojírenství. Je specialistou na 
transakce, které mají širší veřejnoprávní rozměr, ať už z důvodu dotací poskytnutých cílovým 
společnostem, vlastnictví ze strany veřejného sektoru, realitních rizik nebo složitějšího regulatorního 
prostředí. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval v předních mezinárodních a českých advokátních kancelářích. Před začátkem 
své advokátní praxe působil v letech 2003 až 2005 jako právník odboru veřejných podpor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde 
se zabýval mimo jiné posuzováním privatizace a restrukturalizace.  

Externě vede kurz stavebního práva v rámci MBA programu na Vysoké škole ekonomické v Praze zaměřeného na nemovitosti, 
development a oceňování. Přednáší na odborných konferencích a publikačně se věnuje zejména problémům v oblasti developmentu a 
stavebního práva. V rámci svého studia na právnické fakultě univerzity v Cambridge se specializoval na právo EU. Dodnes je členem 
výboru alumni spolku této univerzity v ČR. 

Transakce a poradenství 

 spory v oblasti stavebního práva a práva životního prostředí týkající se developerských projektů 
 zastupování klientů v několika desítkách soudních řízení správních před správními soudy a před Nejvyšším správním soudem 
 poradenství při stavebně právních aspektech velkých infrastrukturních projektů (rekonstrukce železničního uzlu v Brně, 

výstavba nového letiště, výstavba tramvajové trati nebo silničních komunikací) 
 příprava části věcného záměru v rámci plánované rekodifikace stavebního práva 
 veřejné podpory v oblasti teplárenství, energetiky, poštovních služeb, vědy a výzkumu a dalších  
 výstavba elektrárenských zdrojů, jejich prodej a financování nových investic 
 výstavba a prodej fotovoltaických elektráren, jejich financování a rizika související s podporou obnovitelných zdrojů 
 energetická regulatorika v oblasti výroby a distribuce energií a development 
 získání autorizace pro oblast nakládání s odpady 
 akvizice společností v oblasti telekomunikací předním telekomunikačním operátorem  
 rizikový prodej několika společností z portfolia významné české strojírenské skupiny  
 prodej společností v oblastech leteckého strojírenství, telekomunikací a IT  
 akvizice pozemků pro budoucí komerční výstavbu a správní spory související s nutnou změnou územního plánu 
 akvizice práv k několika nápojovým značkám 
 poradenství řadě podniků v sektorech dopravy, výroby alkoholických nápojů, stavebnictví a poštovním sektoru v oblasti 

hospodářské soutěže 
 poradenství veřejným a sektorovým zadavatelům v odvětví dopravy, energetiky, vodovodů a kanalizací v oblasti veřejných 

zakázek, a to i v souvislosti s několika plánovanými PPP projekty; asistence při přípravě příručky pro udržitelné zadávání 
veřejných zakázek 

 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora   

Jazyky 

český, anglický 
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