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Václav Audes se specializuje na fúze, akvizice, private equity / venture capital, společné podniky, 
farmaceutické a zdravotnické právo a oblast dopravy (zejména letecké právo). 
 
V oblasti fúzí a akvizic se zaměřuje na poradenství při prodeji a koupi společností, poradenství 
strategickým i finančním investorům, vytváření společných podniků, restrukturalizace koncernů (včetně 
přeměn společností), a to primárně v sektorech farmacie a zdravotnictví, nemovitostí, dopravy 
(zejména letectví), médií a telekomunikací, clean tech, internetového obchodu a FMCG. 
 
V oblasti farmacie se zaměřuje na komplexní market access léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků, úhradové systémy, vztahy mezi farmaceutickými společnostmi a HCP/HCO, regulaci 
reklamy léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a zastupování klientů v řízeních před Státním 

ústavem pro kontrolu léčiv a Ministerstvem zdravotnictví. V oblasti zdravotnictví se pak zaměřuje zejména na zastupování poskytovatelů 
v úhradových otázkách vůči zdravotním pojišťovnám, restrukturalizace zdravotnických zařízení a zdravotní compliance. 
 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval delší dobu v tehdy největší francouzské advokátní kanceláři Gide. 
 
Projekty 
 
 poradenství přednímu španělskému poskytovateli zdravotních služeb při akvizici skupiny slovenských poskytovatelů zdravotních 

diagnostických služeb 
 poradenství česko-slovenské finanční skupině při akvizici sítě lékáren a jednoho z největších velkodistributorů léčiv v České 

republice 
 poradenství největšímu německému železničnímu a autobusovému dopravci při akvizici několika významných českých 

autobusových dopravců 
 poradenství přednímu českému developerovi při vyjednání smluvní dokumentace o výstavbě hlavního sídla přední středoevropské 

banky 
 poradenství nadnárodnímu provozovateli sítě hypermarketů a supermarketů při akvizici realitního portfolia od jednoho ze svých 

pronajímatelů 
 poradenství prodávajícím společníkům přední české mediální agentury při jejím prodeji největší francouzské mediální skupině 
 poradenství nadnárodnímu leteckému dopravci při zamýšlené privatizaci Českých aerolinií 
 poradenství nadnárodnímu provozovateli sítě hypermarketů a supermarketů při akvizici jednoho z jeho českých konkurentů  
 poradenství přednímu českému distributorovi dentálních potřeb ve sporu se Státním ústavem pro kontrolu léčiv 
 poradenství skupině renomovaných českých lékařů při zamýšlené výstavbě privátní kliniky plastické chirurgie v Praze 
 poradenství nadnárodnímu výrobci elektronických zařízení pro automobilový průmysl v souvislosti s akvizicí české dceřiné 

společnosti významných mezinárodních výrobců automobilových náhradních dílů 
 poradenství největšímu slovenskému výrobci potrubí ohledně akvizice španělské skupiny předních výrobců trubek 
 poradenství skupině slovenských podnikatelů při prodeji slovenské elektrárny francouzské energetické skupině 

 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
Slovenská advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický, německý, francouzský, španělský 
 
Vzdělání 
 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2005), titul Mgr. 
Université des Sciences Sociales, Toulouse I, Program Erasmus/Socrates: Diplom Evropských Studií 
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