Dentons appoints Petr Zákoucký
as Czech Republic Managing
Partner (Czech)
May 12, 2021
Praha —Globální právní firma Dentons jmenovala s okamžitou platností Petra Zákouckého vedoucím partnerem pro
Českou republiku na základě jednomyslné volby všemi partnery pražské kanceláře.
Petr Zákoucký se ke svému jmenování vyjádřil: „S nadšením se chopím kormidla a pomůžu firmě Dentons upevnit
její pozici špičkové advokátní kanceláře na českém trhu. Naší prioritou bude nadále udržovat a budovat kvalitní
vztahy s klienty v našich zavedených praxí a zároveň investovat do rozvoje dalších oblastí, jako jsou kapitálové trhy,
soudní spory a technologie, média a telekomunikace.“
Kromě role vedoucího partnera bude Petr Zákoucký i nadále vedoucím energetické praxe a jedním ze dvou
vedoucích korporátní/M&A praxe v pražské kanceláři Dentons. Petr je partnerem v pražské kanceláři Dentons od roku
2017 a má 15 let zkušeností s poskytováním právního poradenství v oblasti fúzí a akvizic, hospodářské soutěže,
regulatoriky a soudních sporů, zejména klientům působícím v odvětví energetiky, těžby a zpracování ropy a zemního
plynu, těžby dalších nerostných surovin a infrastruktury.
Petr je všeobecně uznáván jako jeden z nejlepších právníků v České republice. Publikace Chambers Europe a
Chambers Global řadí Petra mezi přední právníky v České republice v oblasti projektů a energetiky (Band 1) a v
oblasti hospodářské soutěže a antimonopolního práva (Band 2). Je rovněž hodnocen jako „Leading Individual“ v The
Legal 500 a „Highly Regarded Lawyer“ v IFLR1000 v oblasti fúzí a akvizic, projektů, energetiky, těžby a ropy a
zemního plynu.
Petr Zákoucký přebírá roli vedoucího partnera od Michala Hinka, který se rozhodl opustit Dentons, aby přijal seniorní
funkci v investičním týmu realitní společnosti Heimstaden.
„Naše pražská kancelář, která patří mezi přední mezinárodní právní firmy na českém trhu, je pro nás v Dentons
zdrojem hrdosti. Věřím, že pod schopným vedením Petra bude kancelář nadále růst a vzkvétat,“ řekl Tomasz
Dabrowski, CEE Dentons Europe. „Rád bych také poděkoval Michalovi Hinkovi za jeho nesmírný přínos pro naši
firmu a naše klienty za posledních 17 let. Přejeme mu vše nejlepší a doufáme, že s ním budeme nadále
spolupracovat jako s váženým klientem.“
Advokátní kancelář Dentons působí v České republice prostřednictvím svých právníků od roku 1991 a byla nezávislou
hodnotící publikací Chambers Europe zařazena mezi přední právní firmy v zemi. Dentons byla také v letech 2019 a
2020 jmenována „Právní firmou roku pro mezinárodní kancelář“ v České republice v rámci soutěže EPRAVO.CZ
Právnická firma roku. V pražské kanceláři nyní pracuje 55 právníků, včetně 15 partnerů.
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