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V letním semestru akademického roku 2019/2020 

zahajuje Katedra obchodního práva výuku nového 

volitelného předmětu Fúze a akvizice (anglicky

Mergers & Acquisitions, zkráceně M&A).

Předmět je určen pro studenty, kteří již absolvovali 

výuku závazkového a obchodního práva a práva

obchodních společností.

Odborným garantem předmětu je doc. JUDr. Petr 

Liška, LL.M., Ph.D. Vyučující JUDr. Ivan Telecký, 

Ph.D. a Mgr. Petr Suchý jsou partneři advokátní 

kanceláře Deloitte Legal a mají dlouholeté 

praktické zkušenosti v oboru fúzí a akvizic v 

mezinárodnímprostředí.

Cílem tohoto předmětu je otevřít studentům 

práv svět fúzí a akvizic, prohloubit jejich 

znalosti souvisejících pasáží platného 

soukromého práva a seznámit je s jejich 

praktickou aplikací při akvizičních 

transakcích. 

Výuka čerpá z právní praxe vyučujících a 

směřuje k osvojení formulačních kompetencí 

a právního myšlení pro profesní působení v 

oboru fúzí a akvizic a obchodního práva 

obecně.

Výuka pokrývá tři hlavní oblasti. Úvodní 

část předmětu seznámí studenty s 

prostředím a procesem M&A transakcí v 

globálním obchodním světě a jejich 

historickým kontextem. 

Navazující prakticky orientovaná část 

předmětu se zaměří na problematiku právní 

prověrky investora ve společnosti, která je 

předmětem transakce, a provede studenty 

simulací reálné právní prověrky.

Třetím okruhem předmětu je právní úprava 

smluv při akvizičních transakcích 

spočívajících v prodeji a koupi podílů či akcií 

obchodních společností, dalších forem 

kapitálových vstupů do obchodních 

společností včetně přeměn společností, a 

dále i smluv uzavíraných při zakládání 

společných podniků (tzv. „joint-venture“ smluv 

či akcionářských smluv).

JUDr. Ivan Telecký, Ph.D.

advokát, partner Deloitte Legal

Ivan Telecký pracoval 14 let 

v mezinárodních advokátních kancelářích 

v Praze, Bratislavě a  Londýně. Od roku 

2014 je Ivan vedoucím brněnské kanceláře 

Deloitte Legal a v této funkci se specializuje 

zejména na komplexní projekty a 

vyjednávání obchodních transakcí. Od roku 

2016 vede semináře o fúzích a akvizicích 

na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 

v Brně.

Mgr. Petr Suchý

advokát, partner Deloitte Legal

Petr Suchý má téměř dvacetiletou praxi v 

oboru fúzí a akvizic. Od roku 2011 vede 

Petr tým Fúze & Akvizice advokátní 

kanceláře Deloitte Legal v Praze a od roku 

2018 je lídrem expertní skupiny M&A sítě 

Deloitte Legal pro střední Evropu. Kromě 

globální vzdělávací činnosti v oboru fúzí a 

akvizicí pro daňové a právní experty 

Deloitte přednáší od roku 2016 o fúzích a 

akvizicích na Právnické fakultě Masarykovy 

univerzity v Brně.
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