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Counsel 

Ivan Houfek se specializuje na řešení sporů, vedení řízení před civilními soudy a v arbitrážím řízení. 

Dále se věnuje smluvnímu právu a s tím souvisejícími spory, právu nemovitostí, fúzím a akvizicím 

a právu týkající se médií. 

 

V rámci sporné agendy poskytoval poradenství řadě českých a mezinárodních klientů v oblasti 

energetiky, metalurgie, dopravy a médií. Má rozsáhlé zkušenosti se složitými soudními řízeními 

a obchodními spory. Jako právní poradce se podílel na řešení sporů v celkové hodnotě miliard korun. 

 

V oblasti fúzí a akvizic se podílel na řadě transakcí při poradenství kupujícím i prodávajícím v různých 

průmyslových odvětvích, zejména pak v energetice, automobilovém průmyslu, dopravě a médiích. Déle 

též poskytoval právní poradenství v souvislosti s veřejnými zakázkami v oblasti energetiky a dopravy. 

 

Ivan byl oceněn v kategorii Talent roku v rámci Právník roku 2012. 

 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval téměř šest let v mezinárodní advokátní kanceláři Weil, Gotshal & Manges (Praha) 

a později téměř šest let vedl vlastní advokátní kancelář. Před advokátní praxí pracoval tři roky jako asistent předsedy odvolacího senátu 

Městského soudu v Praze, kde se zabýval rozhodováním ve věcech, kterým předcházelo rozhodnutí Nejvyššího soudu, a sjednocováním 

soudních rozhodnutí v občanských věcech. 

 

Projekty 

 

▪ poradenství a zastupování klientů v řadě složitých soudních řízeních před soudy, včetně Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního 

soudu a Ústavního soudu 

▪ poradenství klientovi v souvislosti se spory týkajícími se výstavby business parku, včetně autorskoprávních aspektů 

▪ poradenství v souvislosti s řízením o náhradu za výstavbu suchého poldru 

▪ poradenství řadě známých osob v souvislosti se spory souvisejícími s ochranou osobnosti a ochranou dobrého jména právnické osoby 

▪ poradenství provozovateli osobní železniční dopravy v souvislosti se zaměstnaneckými spory s někdejším vrcholovým 

managementem 

▪ poradenství v souvislosti se žalobou na Českou republiku v souvislosti se škodami způsobenými provozovatelům vodní dopravy 

v důsledku tvrzeného nezajištění specifikovaných podmínek splavnosti 

▪ poradenství významné české společnosti v souvislosti s obchodním sporem souvisejícím s vadnou rekonstrukcí elektrárny 

▪ poradenství českému státu v souvislosti se spory souvisejícími se solárními elektrárnami 

▪ poradenství klientovi v souvislosti se sporem týkajícím se privatizačního úvěru a následného insolvenčního řízení 

▪ poradenství výrobci oceli v souvislosti s obchodním sporem ohledně práv z vad dodané výrobní technologie 

▪ poradenství mezinárodní exportní pojišťovně s přípravou smluvní dokumentace 

▪ poradenství klientovi v souvislosti s akvizicí TV distributora  

▪ poradenství přednímu výrobci leteckých motorů v souvislosti s řadou smluvních záležitostí 

▪ poradenství provozovateli železniční infrastruktury při převodu části podniku sestávající z 9 500 zaměstnanců spojených 

s provozováním železnice 

▪ poradenství významné české společnosti v souvislosti s vyjednáváním se zahraničními dodavateli ohledně komplexní smlouvy 

na poskytování strategických služeb v energetice 

▪ poradenství přední mezinárodní společnosti v souvislosti s akvizicí sítě čerpacích stanic 

▪ poradenství přednímu private equity fondu v souvislosti s plánovanou akvizicí dominantního maloobchodního prodejce ojetých 

automobilů působícího na různých trzích střední a východní Evropy 

▪ poradenství klientovi v souvislosti s akvizicí nákladního železničního dopravce 

▪ poradenství významné české společnosti v souvislosti s nákupy uhlí 

▪ poradenská souvislost s veřejnými zakázkami ve výši 270 mil. litrů topného oleje prostřednictvím elektronické aukce 

▪ poradenství klientovi se vzorovými smlouvami v souvislosti s rekonstrukcí dálnice 



 

Členství v profesních sdruženích 

 

Česká advokátní komora - člen sekce pro ADR 

 

Jazyky 

 

český, anglický 

 

Vzdělání 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2012), titul Ph.D. 

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

University of Cambridge, Faculty of Law - Institute of Continuing Education (2003-2008) 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2006), titul Mgr. 

University of Limerick, Právnická fakulta (Socrates Erasmus, 2004–2005) 
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