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Ondřej Florián se specializuje na oblast fúzí, akvizic a korporátního práva zahrnující tuzemské 
i mezinárodní transakce včetně před-transakčních i post-transakčních restrukturalizací. Dále 
se dlouhodobě zaměřuje na přeměny obchodních společností a další aspekty práva obchodních 
společností. V rámci přeměn se specializuje také na nastavení holdingových struktur včetně samotné 
realizace jednotlivých typů přeměn obchodních společností. 
 
Mezi jeho klienty patří zejména ultimativní vlastníci úspěšných domácích i zahraničních 
podnikatelských uskupení patřících do žebříčku Czech Top 100, vrcholoví manažeři či nejvýznamnější 
české společnosti a dceřiné společnosti největších mezinárodních společností. 
 
V oblasti akvizic, prodejů a koncernových restrukturalizací se v uplynulých letech účastnil řady 

transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, zejména v oblastech pivovarnictví, automobilového průmyslu, finančních 
a bankovních služeb či nábytkářském průmyslu. 
 
Ondřej v naší kanceláři působí od roku 2010, partnerem kanceláře se spoluzodpovědností za oddělení korporátního práva je od roku 
2018. 
 
Projekty 
 
 komplexní korporátní poradenství při realizaci celkem tří procesů rozdělení odštěpením části obchodního jmění jedné z největších 

mezinárodních společností zabývající se nábytkářským průmyslem se vznikem nových společností (přeshraniční transakce 
v hodnotě 23 mld. Kč) 

 kompletní právní poradenství jedné z největších mezinárodních společností zabývající se maloobchodním prodejem při  
post-transakčním procesu rozdělení odštěpením části obchodního jmění jejích dvou dceřiných společností  

 kompletní právní poradenství jedné z největších amerických pivovarnických společností při akvizici 100% účasti v pivovarnických 
společnostech střední a východní Evropy (zahrnující druhou největší pivovarnickou společnost v České republice), včetně následné 
post-transakční restrukturalizace 

 poradenství významným privátním klientům při strukturaci a kompletní implementaci jejich holdingových struktur 
 poradenství jednomu z největších výrobců potravin a výrobků pro péči o tělo a domácnost při post-transakční restrukturalizaci 
 korporátní poradenství české dceřiné společnosti celosvětového výrobce nábytku a domácích doplňků 
 poradenství při prodeji podniku dceřiné společnosti předního amerického výrobce kol a souvisejících produktů 
 poradenství v České republice při post-transakční restrukturalizaci spojené s fúzí a následným vytvořením holdingové struktury 
 poradenství při koupi podniku společnosti zabývající se dodávkami nerezových a hliníkových materiálů na straně kupujícího 
 korporátní poradenství české dceřiné společnosti amerického výrobce motocyklů a motocyklového příslušenství 
 poradenství a asistence českému prodejci automobilů ohledně vytěsnění minoritního akcionáře 
 poradenství při prodeji české společnosti, která vyvíjí letecké, námořní, outdoorové, automobilové navigační přístroje využívající 

GPS a přístroje avioniky na straně prodávajícího 
 poradenství při post-transakční restrukturalizaci spojené s fúzí společnosti zaměřující se na vývoj, konstrukci, výrobu a prodej 

elektromechanických prvků pro automobilový průmysl, elektroniku a elektrotechnický průmysl 
 poradenství přednímu zahraničnímu výrobci lehkých vrtulových letounů ohledně zřízení organizační složky v České republice 
 poradenství přednímu českému výrobci a dodavateli betonu ve věci restrukturalizace společností v holdingu a změny právní formy 

 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický 
 
Vzdělání 
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