
 

JUDr. Petra Tomšů, Ph.D., LL.M. Eur 
Vedoucí advokátka 

Petra Tomšů se specializuje na obecné obchodní právo a právo obchodních společností, právní audity 
a právní due diligence, akvizice a prodeje společností a mezinárodní právo soukromé a procesní. 
 
V oblasti akvizic se účastnila transakcí jak na straně prodávajících, tak na straně kupujících, zejména 
v odvětvích automobilového, strojírenského a kosmetického průmyslu. 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře absolvovala praxi v rakouské advokátní kanceláři Lansky, 
Ganzger + Partner ve Vídni a poté pracovala v pobočce rakouské advokátní kanceláře e|n|w|c v Brně. 

 
 
 
 

 
Projekty 
 
 poradenství přednímu světovému výrobci v oblasti elektronové mikroskopie při akvizicích podílů ve společnostech v USA a několika 

evropských zemích a při vytvoření společného podniku s významným vývojářem 3D softwarů 
 poradenství významnému českému výrobci výhybkových konstrukcí při prodeji části závodu v reorganizaci italské dceřiné společnosti 
 poradenství významnému německému výrobci vlnovců, kompenzátorů a kovových hadic při restrukturalizaci české části skupiny 
 poradenství americké skupině, světovému konstruktéru, výrobci a distributorovi invalidních vozíků, při akvizici 100% podílu v české 

společnosti zabývající se distribucí zdravotnických prostředků 
 poradenství významné rakouské skupině působící v oblasti prodeje a servisu automobilů při akvizici 100% podílů v české společnosti 

zabývající se prodejem automobilů 
 poradenství německé skupině působící v přesném strojírenském průmyslu při akvizici 100% podílů českého výrobce dílů pro 

automobilový průmysl 
 poradenství německé skupině, přednímu světovému výrobci radioaktivních komponent pro medicínské, vědecké a měřické účely, při 

globální akvizici, jejíž součástí byla česká společnost poskytující služby v oblasti nakládání s radioaktivními látkami 
 poradenství významnému německému investorovi při akvizici podílů ve skupině společností zabývajících se výrobou plastových dílů 

a zušlechťováním povrchů plastů 
 poradenství německé společnosti při převodu části majetku na českou společnost 
 poradenství prodávajícím při prodeji 100% podílů ve společnosti vyrábějící vstřikovací formy 
 poradenství českému výrobci ocelových konstrukcí při vytvoření společného podniku s českou a německou společností 
 poradenství německé skupině působící v automobilové výrobě při akvizici části závodu českého automobilového dodavatele 

z insolvenční podstaty 
 poradenství německé skupině působící ve strojírenském průmyslu při akvizici závodu významného českého výrobce parních kotlů 

a elektrárenských zařízení z insolvenční podstaty 
 poradenství významnému německému výrobci dřevařských výrobků při akvizici českého výrobce dřevařských výrobků a surovin 
 poradenství významnému německému výrobci masných výrobků při akvizici 100% podílu v české potravinářské společnosti 
 poradenství rakouské společnosti působící v oblasti elektronických mikrosystémů při akvizici 100% podílu v české společnosti 
 poradenství přednímu světovému výrobci senzorů a kontrolních systémů při akvizici 100% podílu a majetku v českých společnostech 

zabývajících se výrobou senzorů pro automobilový průmysl 
 poradenství německému finančnímu investorovi při akvizici české společnosti zabývající se výrobou žárovzdorných výrobků a surovin 
 poradenství významnému německému private equity investorovi při akvizici komplementářských i komanditistických podílů v české 

společnosti zaměřené na strojírenské výrobky 
 poradenství významnému německému výrobci kosmetiky v souvislosti s akvizicí 51% podílu v české společnosti zabývající 

se prodejem kosmetických výrobků 
 poradenství přední evropské společnosti v oblasti multimédií v souvislosti s právní prověrkou české obchodní společnosti při spojení 

obchodních aktivit ve střední Evropě s největší švýcarskou mediální skupinou 
 participace na právních due diligence vypracovávaných pro české finanční ústavy v souvislosti s akvizičním a projektovým 

financováním 
 
 
 
 



 

Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický, německý 
 
Vzdělání 
 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2011), titul Ph.D. 
Technická univerzita, Právnická fakulta, Drážďany (2008), titul LL.M. Eur. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2007), titul JUDr. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2006), titul Mgr. 
 
 

E: petra.tomsu@havelpartners.cz 
T: +420 545 423 427 
 
 

Publikace 
 
 Zaměstnávání poživatelů starobních a invalidních důchodů z pohledu zákoníku práce 

BOHŮNOVÁ, Petra a Petra SOCHOROVÁ. Zaměstnávání poživatelů starobních a invalidních důchodů z pohledu zákoníku práce. 
Práce a mzda, Praha: Verlag Dashöfer, 2013, roč. 2013. https://www.pamprofi.cz/33/zamestnavani-pozivatelu-starobnich-a-
invalidnich-duchodu-z-pohledu-zakoniku-prace-
uniqueidmRRWSbk196EZy9EEhbhYdwAGrinPQ6ONCPSpRur5HV64fu7Zij26Wg/?query=povinnosti%20p%F8i%20zam%ECstn%E
1v%E1n%ED%20d%F9chodc%F9&serp=1 

 Místo plnění jako příklad interakce Vídeňské úmluvy a nařízení Brusel I 
HAVLÍČEK, Jan a Petra BOHŮNOVÁ. Místo plnění jako příklad interakce Vídeňské úmluvy a nařízení Brusel I. In Úmluva OSN o 
smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2012. s. 179-195, 17 s. 
Acta Universitatis Brunensis - Iuridica No 418. ISBN 978-80-210-5956-6. 

 Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne? 
ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Petra BOHŮNOVÁ, Ivan CISÁR, Filip ČERNÝ, Hana FUNKOVÁ, Slavomír HALLA, 
Jan HAVLÍČEK, Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Tereza KYSELOVSKÁ, Jan MAURIC, Dušan 
SULITKA, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne? 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2012. 269 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 418. ISBN 978-80-210-5956-6. 

 PROROGACE V MEZINÁRODNÍM OBCHODU 
BOHŮNOVÁ, Petra. PROROGACE V MEZINÁRODNÍM OBCHODU. In MEKON 2007 - Sborník příspěvků z XII. ročníku mezinárodní 
konference doktorandů a mladých vědců. 2010. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 15 s. ISBN 978-80-248-2165-8. 

 VEDE EXORBITANTNÍ PRAVOMOC VŽDY K DISKRIMINACI ŽALOVANÉHO? 
BOHŮNOVÁ, Petra. VEDE EXORBITANTNÍ PRAVOMOC VŽDY K DISKRIMINACI ŽALOVANÉHO? In COFOLA 2010: the 
Conference Proceedings. 2010. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2010. s. 393-407, 16 s. ISBN 978-80-210-
5151- 5. 

 Dopad evropského práva na řízení před rozhodčími soudy: nařízení Brusel I 
BOHŮNOVÁ, Petra. Dopad evropského práva na řízení před rozhodčími soudy: nařízení Brusel I. In Interakce českého a evropského 
práva. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 8-27, 20 s. ISBN 978-80-210-4881-2. 

 Evropské mezinárodní právo soukromé 
SVOBODOVÁ, Klára, Petra BOHŮNOVÁ, Martin CRHA, Jana HERBOCZKOVÁ, Veronika HRADILOVÁ, Radka CHLEBCOVÁ, 
Roman KALIŠ, Tereza KYSELOVSKÁ, Zdeněk NOVÝ a Martin ORGONÍK. Evropské mezinárodní právo soukromé. Elportál, Brno: 
Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. 
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 FORUM SHOPPING: UNACCEPTABLE PRACTICE? 
BOHŮNOVÁ, Petra. FORUM SHOPPING: UNACCEPTABLE PRACTICE? In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 976-988, 13 s. ISBN 978-80-210-4821-8. 

 Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti justičního prostoru ve věcech civilních - Část XIV. - Nařízení Brusel I ve 
světle judikatury Evropského soudního dvora 
KAPITÁN, Zdeněk a Petra BOHŮNOVÁ. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti justičního prostoru ve věcech civilních - 
Část XIV. - Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského soudního dvora. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 2009, roč. 6, č. 6. 
ISSN 1214-7966. 

 Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti justičního prostoru ve věcech civilních - Část XV. - Nařízení Brusel I ve 
světle judikatury Evropského soudního dvora 
KAPITÁN, Zdeněk a Petra BOHŮNOVÁ. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti justičního prostoru ve věcech civilních - 
Část XV. - Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského soudního dvora. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 2009, roč. 6, č. 7. 
ISSN 1214-7966. 

 K aplikaci nařízení Brusel I při posuzování platnosti rozhodčí smlouvy 
BOHŮNOVÁ, Petra. K aplikaci nařízení Brusel I při posuzování platnosti rozhodčí smlouvy. In David Sehnálek, Jiří Valdhans, Radovan 
Dávid, Libor Kyncl. Dny práva - 2009 - Days of Law. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 1621-1633, 13 s. 

 Odmítnutí pravomoci soudů ve věcech občanských a obchodních: americké a kontinentální řešení 
BOHŮNOVÁ, Petra. Odmítnutí pravomoci soudů ve věcech občanských a obchodních: americké a kontinentální řešení. Časopis pro 
právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2009, roč. 2008, č. 4, s. 378-385. 

 Rodinné právo v evropských nařízeních 
BOHŮNOVÁ, Petra. Rodinné právo v evropských nařízeních. 2009. 

 VÝVOJ DOKTRÍNY FORUM NON-CONVENIENS V JUDIKATUŘE NEJVYŠŠÍHO SOUDU USA 
BOHŮNOVÁ, Petra. VÝVOJ DOKTRÍNY FORUM NON-CONVENIENS V JUDIKATUŘE NEJVYŠŠÍHO SOUDU USA. In Historie 
mezinárodního práva soukromého. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 11-21, 11 s. ISBN 978-80-210-4767-9. 

 Nařízení o evropském exekučním titulu: Je dlužníkovi garantováno právo na spravedlivý proces? 
BOHŮNOVÁ, Petra. Nařízení o evropském exekučním titulu: Je dlužníkovi garantováno právo na spravedlivý proces? Právní rádce, 
Praha: Economia a.s., 2008, XVI, č. 3, s. 28-36. ISSN 1210-4817. 

 Problematical Provisions of the Regulation Creating a European Order for Payment Procedure 
BOHŮNOVÁ, Petra. Problematical Provisions of the Regulation Creating a European Order for Payment Procedure. In COFOLA 2008 
CONFERENCE: KEY POINTS AND IDEAS. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2008. s. 2-10, 9 s. ISBN 978-80-210-
4629-0. 

 REGULATION ON SERVICE OF DOCUMENTS: TRANSLATIONS OF DOCUMENTS INSTITUTING PROCEEDINGS SERVED 
ABROAD 
BOHŮNOVÁ, Petra. REGULATION ON SERVICE OF DOCUMENTS: TRANSLATIONS OF DOCUMENTS INSTITUTING 
PROCEEDINGS SERVED ABROAD. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 10 s. ISBN 978-80-210-
4733-4. 

 Systém uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí 
KAPITÁN, Zdeněk a Petra BOHŮNOVÁ. Systém uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 2008, 
V, č. 5, s. 228 - 235. ISSN 1214-7966. 

 Jak doručovat v rámci EU? 
BOHŮNOVÁ, Petra. Jak doručovat v rámci EU? Právo pro podnikání a zaměstnání, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2007, XVI, č. 4, s. 16 
- 21. ISSN 1801-6014. 

 Jak smluvně upravit úroky z prodlení v režimu Vídeňské úmluvy? 
BOHŮNOVÁ, Petra. Jak smluvně upravit úroky z prodlení v režimu Vídeňské úmluvy? In MEKON 2007 - Sborník příspěvků z IX. 
ročníku mezinárodní konference doktorandů a mladých vědců. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. s. 107-114. ISBN 978-80-248-1324-
0. 
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 Odmítnutí pravomoci soudu ve věcech občanských a obchodních: současné přístupy 
BOHŮNOVÁ, Petra. Odmítnutí pravomoci soudu ve věcech občanských a obchodních: současné přístupy. In Debaty mladých 
právníků 2007. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 92 - 95, 5 s. ISBN 978-80-244-1925-1. 

 Proměny českého soukromého práva po vstupu do EU: uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí 
BOHŮNOVÁ, Petra. Proměny českého soukromého práva po vstupu do EU: uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí. In Mil´niky 
práva v stredoeurópskom priestore. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2007. s. 43-48, 6 s. ISBN 978-
80-7160-250-7. 

 Rozhodnutí Leffler: právní následky chybějícího překladu písemnosti 
BOHŮNOVÁ, Petra. Rozhodnutí Leffler: právní následky chybějícího překladu písemnosti. Jurisprudence, Brno: EMP Stichting, 2007, 
XVI, č. 1, s. 53 - 57. ISSN 1802-3843. 

 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA ES: ZMĚNA VZTAHŮ ČESKÉ REPUBLIKY K ZEMÍM ACP 
BOHŮNOVÁ, Petra. SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA ES: ZMĚNA VZTAHŮ ČESKÉ REPUBLIKY K ZEMÍM ACP. In Days of Public 
Law. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. s. 913 - 923, 1275 s. ISBN 978-80-210-4430-2. 

 Úmluva z Cotonou: Propojení systémů preferencí. 
BOHŮNOVÁ, Petra. Úmluva z Cotonou: Propojení systémů preferencí. In PFAMEI 2007 Právní a finanční aspekty mezinárodní 
ekonomické integrace. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2007. s. 10-16. ISBN 978-80-210-4287-2. 

 Doručování v komunitárním styku ve světle judikatury ESD 
BOHŮNOVÁ, Petra. Doručování v komunitárním styku ve světle judikatury ESD. Právní fórum, Praha: ASPI, a.s., 2006, roč. 3, č. 10, 
s. 354-358. ISSN 1214-7966. 

 Využijete nového zákona o evropské družstevní společnosti? 
BOHŮNOVÁ, Petra. Využijete nového zákona o evropské družstevní společnosti? Daňová a hospodářská kartotéka, Praha: LINDE 
nakladatelství s.r.o., 2006, roč. 2006, č. 27, s. 27 - 30. ISSN 1210-6739. 
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