
 

 
 

 Mgr. Ing. Vladimir Ivanov 
Senior advokát 

Vladimir Ivanov se specializuje na oblast fúzí a akvizic, právo obchodních společností, obchodní 

právo, projekty v oblasti nemovitostí a komplexní právní servis pro privátní klientelu. 

V oblasti fúzí a akvizic se zaměřuje na poradenství při prodeji a koupi společností, vytváření 

společných podniků a restrukturalizace. V průběhu předchozích čtyř let se podílel na celé řadě 

významných transakcí v oblasti fúzí, akvizic a restrukturalizací realizovaných na území České 

republiky, a to jak na straně prodávajících, tak kupujících. Vladimir se angažuje v projektech primárně 

v oblastech stavebnictví, IT, e-commerce, strojírenského a zpracovatelského průmyslu, dopravy a 

private equity. 

Od svého příchodu do naší advokátní kanceláře je členem ruské desky, která se zaměřuje na 

poskytování komplexního právního servisu českým a mezinárodním firmám působícím v rusky mluvicích zemích a rovněž klientům 

z těchto zemí působícím v České republice. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře v lednu 2014 pracoval v přední české advokátní kanceláři, kde se specializoval na oblast 

bankovnictví a financí, fúzí a akvizic a poskytování komplexních služeb rusky mluvící klientele. V roce 2014 rovněž působil jako vedoucí 

kontrolního oddělení (chief compliance officer) významného obchodníka s cennými papíry. V období 2012–2015 působil jako konzultant 

řady českých europoslanců pro otázky průmyslu, energetiky a vztahy s rusky mluvícími zeměmi. 

Transakce 

▪ poradenství přednímu zahraničnímu investorovi s celosvětovou působností při realizaci řady akvizičních projektu v České 

republice a na Slovensku 

▪ poradenství přednímu světovému provozovateli kin v souvislosti s akvizicemi a restrukturalizací v České republice a na 

Slovensku 

▪ dlouhodobé komplexní poradenství globální společnosti na výrobu sportovního oblečení a vybavení v rámci činnosti na 

Ukrajině a v Rusku 

▪ poradenství významnému českému institucionálnímu private equity investorovi v souvislosti s právní prověrkou a akvizicí 

společností a nemovitostí v České republice, na Slovensku a v Polsku 

▪ poradenství společníkům přední české kliniky při prodeji jejich podílů přednímu světovému investorovi 

▪ dlouhodobé komplexní poradenství přednímu světovému poskytovateli plastových potrubních systémů v rámci činnosti v CEE 

regionu 

▪ poradenství ruskému investorovi při akvizici významných aktiv v České republice v oblasti těžkého průmyslu 

▪ poradenství ukrajinskému investorovi při prodeji významných aktiv v České republice v oblasti těžkého průmyslu 

▪ poradenství čínskému investorovi při výstavbě a následném prodeji fotovoltaických elektráren v České republice 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora   

Jazyky 

český (rodilý mluvčí), ruský (rodilý mluvčí), rumunský (rodilý mluvčí), anglický (C2), německý, italský 

Vzdělání 

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů (2013), titul Ing. summa cum laude 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2013), titul Mgr. 

KU Leuven, Právnická fakulta, Lovaň, Belgie (2011 – 2012, Program Erasmus/Socrates) 
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