
 

 
 

Mgr. Juraj Petro, LL.M. 
Advokát 

Juraj Petro se specializuje na oblast fúzí a akvizic, private equity, venture capital, vytváření společných 
podniků, právních auditů a právních due diligence šetření. V oblasti akvizic a prodejů se v uplynulých 
letech účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, zejména v odvětvích 
průmyslové výroby, dopravy, strojírenského, IT a potravinářského průmyslu. Ve své praxi se podílel na 
zastupování kupujících i prodávajících v souvislosti s uplatňováním nároků za porušení akvizičních 
smluv.  
 
Má také zkušenosti z oblasti ochrany hospodářské soutěže, které získal v Evropské komisi na oddělení 
pro hospodářskou soutěž, kde v minulosti působil a kde se věnoval nedovoleným dohodám narušujícím 
hospodářskou soutěž na společném trhu v rámci Evropské unie. Před příchodem do naší advokátní 
kanceláře v roce 2015 působil v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře.  

  
Transakce 

 právní poradenství private equity fondu při prodeji 100 % akcií společnosti, která je českou a slovenskou jedničkou na poli 
prodeje videoher a herních konzolí 

 právní poradenství jednomu z největších on-line prodejců dětských potřeb na evropském i čínském trhu při prodeji 100 % 
akcií v polské a české dceřiné společnosti provozující největší specializované e-shopy s kojeneckou výživou a dětským 
vybavením v České republice, Polsku a na Slovensku 

 poradenství významnému českému nakladatelství při akvizici významného vydavatele knižní literatury v České republice a na 
Slovensku  

 poradenství prodávajícímu při prodeji 100% podílu na významném producentu potravinových doplňků  
 právní poradenství private equity fondu při prodeji 100 % akcií společnosti, která je lídrem v oblasti facility managementu v 

Česku a druhým největším poskytovatelem tohoto typu služeb na Slovensku 
 právní poradenství přednímu výrobci lihovin ve střední a východní Evropě při akvizici tří významných značek alkoholických 

nápojů v České republice 
 právní poradenství nadnárodní petrochemické skupině při tendru její divize zabývající se silniční a železniční přepravou 

pohonných hmot a ostatních tekutých hořlavých látek 
 právní poradenství jednomu z nejvýznamnějších hráčů v tuzemském internetovém obchodu při koupi podílu ve významném 

tuzemském e-shopu, který se zabývá prodejem elektra přes internet 
 právní poradenství významnému průmyslovému obchodnímu a výrobnímu holdingu při akvizici strojírenské společnosti 

podnikající zejména v oblasti kování hliníku 
 právní poradenství významnému investorovi při akvizici nákupních center v České republice 

 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora 
 
Jazyky 

český, anglický 
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