
 

 
 

Mgr. Ivo Skolil 
Advokát 

Ivo Skolil se specializuje na akvizice a prodeje společností, energetické právo, private equity / venture 
capital, právo obchodních společností, obchodní právo (se zaměřením na závazkové právo) a právní 
audity a právní due diligence. 

V oblasti akvizic a prodejů se v uplynulých třech letech účastnil několika transakcí jak na straně 
prodávajících, tak kupujících, zejména v odvětvích automobilového a strojírenského průmyslu, 
energetiky a zemědělství. 

V oblasti energetiky se specializuje na oblast obnovitelných zdrojů energie a nákupy a prodeje 
výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval v několika významných českých advokátních kancelářích.  

Transakce 
 

 právní poradenství významnému investorovi při akvizici nákupních center v České republice 
 právní poradenství přednímu českému venture capital investorovi při správě jeho investice ve významné IT společnosti 
 právní poradenství přednímu světovému výrobci z oblasti automotive při prodeji jeho českých aktiv 
 právní poradenství přední světové energetické společnosti při prodeji jejích českých aktiv 
 právní poradenství přední české energetické skupině při akvizici výrobce úsporných světelných systémů  
 právní poradenství významné průmyslové skupině z oblasti automotive při zakládání společného podniku 
 poradenství významnému českému nakladatelství při akvizici významného vydavatele knižní literatury v České republice 
 právní poradenství českému fondu kvalifikovaných investorů při akvizici majoritního podílu ve dvou společnostech působících 

v oblasti strojírenství 
 právní poradenství nadnárodní petrochemické skupině při obchodování s elektřinou  
 energetická regulatorika v oblasti výroby a distribuce energií 
 výstavba a prodej fotovoltaických elektráren, jejich financování a rizika související s podporou obnovitelných zdrojů 
 právní poradenství a zastupování klientů při akvizicích na straně prodávajících i kupujících a due diligence společností 

 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora  
Young ICCA (International Council for Commercial Arbitration) 
 
Jazyky 
 
český, anglický 
 
Vzdělání 
 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2014), titul Mgr. 
Universiteit Antwerpen, Antverpy, Belgie, 2013–2014 (Erasmus program)  
 
 

E: ivo.skolil@havelpartners.cz.  
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