Restrukturalizace a insolvence:
Právnickou ﬁrmou roku je ŽIŽLAVSKÝ
Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ zvítězila v odborné
kategorii Restrukturalizace a insolvence soutěže
Právnická ﬁrma roku 2015. Soutěž pořádá každý rok
společnost EPRAVO.CZ pod záštitou ministra spravedlnosti a České advokátní komory. Celkový žebříček
umístění právnických ﬁrem naleznete zde.

„Naší ﬁlozoﬁí není vědět o všem něco, ale vědět o něčem
všechno. Tím něčím je oblast insolvence a restrukturalizace,“ říká Michal Žižlavský, vedoucí partner kanceláře.

Citujeme z vyjádření Michala Žižlavského pro
média:
Jaké letošní transakce či kauzy považujete
z hlediska své kanceláře za nejzásadnější?
Z jakého důvodu?
S ohledem na advokátní mlčenlivost zmíním
jen ty veřejně známé. V oblasti leteckého
průmyslu zastupujeme jako advokáti Českou
exportní banku v insolvenčním řízení společnosti JOB AIR. Dosáhli jsme zjištění celé
pohledávky banky jako největšího věřitele
a usilujeme o udržení závodu dlužníka
a zachování 200 pracovních míst. Zvládli
jsme reorganizaci logistické společnosti
TecPlast a zachovali 65 pracovních míst.
Dokončili jsme předjednanou reorganizaci
mlékárny Miltra v objemu sto milionů. Jako
správci v insolvenčním řízení ECM jsme

zpeněžili majetek dlužníka v Pekingu a Hong
Kongu. V insolvenčním řízení Nemocnice
Kutná Hora jsme vymohli náhradu za vyvedená aktiva dlužníka v řádu desítek milionů
a aktuálně rozdělujeme peníze mezi věřitele.
Také jsme dokončili mimosoudní restrukturalizaci významného realitního podniku
v hodnotě nad miliardu korun českých.
Jaké významné klienty letos získala Vaše
kancelář?
Opět ta mlčenlivost. Mohu říci to, že jsme
zvítězili ve výběrovém řízení jedné z nejvýznamnějších bankovních institucí v zemi
a získali jako nové klienty velké korporace
v oblasti energetiky, stavebnictví a strojírenství. V letošním roce jsme také nově získali
angažmá v šesti dalších soudních reorganizacích a udržujeme si tak třetinový podíl na

trhu v této oblasti. Veřejně je známo, že dlouhodobě zastupujeme Raiffeisenbank, Českou exportní banku, hotelovou síť OREA
HOTELS a Svaz českých a moravských spotřebních družstev. Jinak mohu uvést alespoň
v obecné rovině, že pracujeme pro další
významné banky, obchodní řetězce, průmyslové a obchodní podniky, stavební společnosti a korporace a poskytujeme v rámci své
specializace subdodávky velkým právnickým
ﬁrmám. Rád bych zmínil ještě to, že působíme nejen jako advokáti, ale i jako insolvenční
správci. První v naší zemi jsme získali zvláštní
povolení pro reorganizace a úpadek ﬁnančních institucí. Měli jsme tak již možnost pracovat na základě soudního pověření na stovkách insolvenčních řízení, včetně těch největších jako je například Sazka, Pilsen Steel
nebo ECM. Rozsáhlé zkušenosti s reálným
fungováním české justice nyní aktuálně
využíváme ve prospěch svých klientů.
Jak budou vypadat hospodářské výsledky
Vaší kanceláře v letošním roce?
Na počátku třetího čtvrtletí jsme dosáhli
celkového obratu za loňský rok. Očekáváme
tedy pozitivní hospodářský výsledek a růst.
Jak byste charakterizoval Vaši kancelář?
Čím se liší od ostatních?
Lišíme se tím, že nemáme ambici vědět
o všem něco, ale chceme vědět o něčem
všechno. Tím něčím je český soudní proces
a oblast insolvence a restrukturalizace. Jsme
efektivní právní boutique. David mezi Goliáši.
Brzy oslavíme dvacáté páté narozeniny. Za tu
dobu jsme vybudovali třicetičlenný tým specialistů. Jeho členy jsou zkušení advokáti
a insolvenční správci. Pomáháme věřitelům

efektivně řídit kreditní rizika. Vlastníme unikátní know-how pro speciﬁcké M&A transakce ohledně „distressed“ aktiv. Radíme
významným podnikatelům, majitelům korporací a vrcholovým manažerům. Uvažujeme
prakticky a ekonomicky. Jsme srozumitelní.
Naše expertízy jsou logickým podkladem pro
klíčová rozhodnutí. Vytváříme přesvědčivou
auditní stopu, která dokumentuje řádnou
péči a chrání manažery a vlastníky korporací.
Jak hodnotíte Vaše vítězství v Právnické
ﬁrmě roku 2015?
Vážíme si jej jako ocenění toho, že svým
klientům již čtvrt století pomáháme účinně
zvládat kreditní rizika a krizové situace.
Jak vnímáte současný advokátní trh a s ním
spojený byznys? Vidíte zlepšení situace
oproti předešlým rokům, nebo naopak stagnaci? Co Vás vede k takovémuto vnímání
trhu?
Současný advokátní trh ovlivňují tři faktory.
Nárůst počtu advokátů, jejich silná koncentrace v Praze, kde je jich více než polovina,
a také šíření právních informací zdarma na
internetu. To vytváří tvrdé konkurenční prostředí s tlakem na kvalitu a cenu, kde jen
těžce obstojí samostatní advokáti. To je také
důvod úspěchu právnických ﬁrem. Ne každá
ﬁrma ale na trhu uspěje, což platí zejména
pro ty nové, které nemají jméno, tradici
a důvěru dlouholetých klientů. Trh ale
nestagnuje. Spíše dochází k jeho polarizaci.
Rostou zavedené kanceláře na úkor těch
ostatních. A dobrá cena se platí jen za kvalitní expertizu v oborech, kde nevystačíte
s jednoduchou právní informací. Kde potřebujete zkušenosti a strategické uvažování.

