
 

 
 

Mgr. Lena Fryčová 
Counsel 

Lena Fryčová se specializuje na korporátní právo zahrnující mezinárodní a tuzemské akvizice 
společností, včetně prodeje podniků a následné posttransakční reorganizace koncernových uskupení. 
Dále poskytuje poradenství v oblasti přeměn obchodních společností, jakož i v souvisejících oblastech 
obchodního a občanského práva. Lena se dlouhodobě zaměřuje na právní poradenství pro privátní 
klientelu zahrnující zejména nastavování holdingových struktur, a to včetně zajištění jejich komplexního 
fungování se zaměřením na daňové strukturování a corporate governance. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracovala pro přední české advokátní kanceláře, kde 
se vedle obchodního práva a práva obchodních společností věnovala také litigacím, a to zejména 
v oblasti restrukturalizací a insolvencí. 

 
Projekty 
 
 dlouhodobé komplexní právní poradenství při zakládání a správě fondových struktur v České republice a v zahraničí, včetně 

souvisejícího daňového nastavení v rámci holdingových struktur 
 právní poradenství privátní klientele při správě osobního majetku, včetně nastavování holdingových struktur pro jejich investice 
 dlouhodobé komplexní právní poradenství pro přední českou společnost zabývající se správou a inkasem pohledávek 
 dlouhodobé komplexní právní poradenství při akvizici, správě a prodeji distresových aktiv investiční skupiny 
 dlouhodobé právní poradenství insolvenčním správcům při výkonu funkce v rámci významných českých insolvenčních řízení 
 dlouhodobé právní poradenství významnému věřiteli v rámci insolvenčního řízení jedné z největších českých textilních společností 

a jeho zastupování během celého procesu zahrnující incidenční a soudní spory 
 dlouhodobé právní poradenství při poskytování podnikatelských úvěrů včetně nastavení zajišťovacích instrumentů 
 právní poradenství při nákupu i prodeji nemovitostí v rámci rezidenčního developmentu 
 právní poradenství v oblastech koncernových uskupení v kontextu probíhajícího auditu 
 zastupování ve sporech s orgány veřejné správy ve věci daňových a dalších kontrol 
 nastavování interních procesů při vytváření skupiny v oblasti vydavatelství a veškerý posttransakční servis 
 poradenství při převodech podílů a přeměnách jak v rámci vnitroskupinových restrukturalizací, tak v rámci akvizic 
 poradenství při fúzi a následném odštěpení české divize přední nadnárodní společnosti zabývající se inspekční a kontrolní činností 

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