
 

 
 

Mgr. Petr Opluštil 
Counsel 

Petr Opluštil se specializuje na právo nemovitostí a stavební právo, právo životního prostředí a dále na 
veřejnoprávní regulaci, zejména na poradenství v oblasti veřejných zakázek a veřejné podpory.  

Získal zkušenosti při poskytování právních služeb ve věcech souvisejících s revitalizací průmyslových 
nemovitostí se zvláštním důrazem na environmentální aspekty, včetně povolovacích procesů, převodu 
odpovědnosti za ekologické škody a související problematiky veřejné podpory. Pravidelně se podílí na 
poskytování právních služeb v záležitostech stavebního práva, včetně přípravy smluvní dokumentace 
podle mezinárodních standardů a problematiky veřejných zakázek. 

Petr Opluštil je nositelem prestižního ocenění Talent roku v celojustiční soutěži Právník roku pro rok 
2007 pořádané společností EPRAVO.CZ, a.s. a Českou advokátní komorou. Zvítězil se svou soutěžní 

prací analyzující odpovědnost znečišťovatele za ekologické škody v rámci procesu revitalizace průmyslových nemovitostí. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval na Úřadu vlády ČR jako právník v sekci místopředsedy vlády pro ekonomiku. 

Doporučení mezinárodních publikací 

Prestižní publikace PLC Cross-border „Environment Handbook 2010“ označila Petra Opluštila jako doporučovaného odborníka v České 
republice pro oblast práva životního prostředí. 

Transakce 

 poradenství zadavateli pilotního vládního PPP projektu na výstavbu, provoz a financování ubytovacího zařízení a parkoviště 
 poradenství zadavateli při přípravě a realizaci veřejné zakázky a smlouvy na výstavbu a provoz výstavního pavilonu na 

mezinárodní výstavě 
 poradenství několika zahraničním investorům při zahájení podnikatelské činnosti v České republice včetně poradenství 

v oblasti výstavby průmyslového areálu a investičních pobídek 
 poradenství zahraničnímu investorovi v oblasti nemovitostí, životního prostředí a veřejné podpory v rámci procesu akvizice 

leteckého přepravce 
 poradenství ústřednímu orgánu státní správy spočívající ve vypracování právní analýzy a navazující metodiky uplatňování 

principu „znečišťovatel platí“ z hlediska pokynů Společenství o státní podpoře na ochranu životního prostředí v rámci podpory 
regenerace brownfields 

 poradenství soukromému i veřejnému sektoru v rámci revitalizací několika brownfieldových areálů 
 poradenství zadavateli v rámci koncesního řízení na provoz vodovodů a kanalizací 
 poradenství investorům, financujícím institucím, jakož i dodavatelům při přípravě a realizaci projektů výstavby a dodávek 

investičních celků 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora   

Jazyky 

český, anglický 

Vzdělání 
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