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Vedoucí advokát 

Albert Tatra se specializuje na fúze a akvizice, na právo nemovitostí, energetiky (zejména právo 
obnovitelných zdrojů), dále pak na oblast bankovnictví a financí. 
 
V oblasti nemovitostí se účastnil řady transakcí zahrnující jak prodej, tak nákup společností vlastnících 
nemovitosti v České republice. Poskytoval právní poradenství při developmentu a poradenství 
v souvislosti s nájemními vztahy k nemovitostem. 
 
V oblasti energetiky se účastnil řady transakcí zahrnující zejména nákup společností vlastnících 
a provozujících fotovoltaické elektrárny v České republice, včetně realizace akvizice fotovoltaických 
elektráren formou převodu podniku (závodu). Dále poskytoval poradenství zahraničnímu developerovi 
a provozovateli řady větrných elektráren při plánovaném prodeji portfolia větrných elektráren v České 

republice. 
 
V oblasti bankovnictví a financí se zaměřuje především na specifické typy dluhového financování (zejména akviziční financování) 
a refinancování. 
 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře působil téměř pět let v rámci týmu mezinárodní advokátní kanceláře Norton Rose Fulbright 
v Praze. 
 
Projekty 
 
 poradenství významnému mezinárodnímu private equity fondu při akvizici rozsáhlého portfolia komerčních nemovitostí v České 

republice 
 poradenství české energetické společnosti při akvizicích společností vlastnící a provozující fotovoltaické elektrárny 
 poradenství významnému mezinárodním private equity fondu při akvizici portfolia fotovoltaických elektráren 
 poradenství zahraničnímu private equity při akvizici společnosti vlastnící a provozující fotovoltaickou elektrárnu 
 poradenství zahraničnímu developerovi a provozovateli řady větrných elektráren při plánovaném prodeji portfolia větrných 

elektráren v České republice 
 poradenství zahraničnímu private equity fondu při akvizici dvou logistických areálů v České republice 
 poradenství významnému českému investorovi při akvizici obchodních center v České republice 
 poradenství významné české developerské společnosti v souvislosti s výstavbou logistického centra 
 poradenství španělskému investorovi v souvislosti s provedením forenzního due diligence dceřiných společností v České republice 
 poradenství syndikátu zahraničních bank při financování a refinancování mezinárodní telekomunikační skupiny 
 poradenství pobočce zahraniční banky v České republice při přípravě vzorové úvěrové dokumentace 
 poradenství francouzské bance v souvislosti se zřízením zástavního práva k letadlům irského vlastníka registrovaným v České 

republice 
 poradenství korejské letecké společnosti v souvislosti s pronájmem letadla české letecké společnosti 
 poradenství mezinárodnímu investorovi v souvislosti s prodejem společnosti provozující významný soubor nemovitostí v centru 

Prahy 
 poradenství německému investorovi v souvislosti s provozem výrobního areálu a vztahů s nájemcem 
 poradenství vlastníkovi obchodního centra v souvislosti s nájemními vztahy k jednotkám v tomto centru 
 poradenství významné mezinárodní bance a její organizační složce při poskytování bankovních služeb korporátní klientele 

(secondment) 
 poradenství syndikátu zahraničních bank při financování a refinancování mezinárodní telekomunikační skupiny 



 

Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický 
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