
Sporová agenda  
jako šachová partie
Jak vyhrát a přitom neprohrát. 
Efektivní řešení obchodních sporů.

Spor není překážkou, ale pokračováním vašeho businessu. 
Pomůžeme vám přijít s komplexním řešením, které je rychlé 
ale zároveň zcela objektivní.Technology & innovation | Tax & finance | Transactions & business improvement
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Experience the future of law. Today

Jako právníci víme, že svět se mění. 
Zmenšuje se. Hranice a vzdálenosti nejsou důležité. Důležitý je nápad. A odvaha. 
Jsme tady, abychom se za vás ponořili do jakékoli hloubky! Přinášíme uvažování 
a zkušenosti globálního týmu. 

Zajímáte nás. Ať překračujete první hranici, 
nebo kupujete energetickou korporaci.

www.deloittelegal.cz

V jakých oblastech poskytujeme klientům služby nejčastěji?

Prevence sporů  
v kontraktačním procesu

Zastupování při jednání o mimosoudním 
urovnání sporu, vč. mediace

Zastupování v insolvenčních  
řízeních

Analýza právní pozice ve sporu,  
vč. stanovení vhodné procesní strategie

Právní podpora při  
exekuci/výkonu rozhodnutí 

Zastupování klientů před soudy a rozhodčími tribunály a jinými 
orgány, včetně mezinárodní obchodní arbitráže (ICC, VIAC, LCIA, aj.)
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Prvních pár tahů určí Vaši pozici  
Nikdy nesmíte podcenit správné zahájení hry. 

Pokud je smlouva šachovnicí, je způsob, jakým ji plníte 
nebo dohlížíte na její plnění Vaším obchodním partnerem, pro 

Vaši pozici v případném budoucím sporu zcela zásadní.

Jak můžeme pomoci:

 • Právní asistence v průběhu plnění smlouvy

 • Claim management

Rádi vyhráváme, ale někdy je dobré zvážit remízu  
Byznys není jen hra, spory stojí čas, peníze i nervy. 
Namísto dlouhé partie bez naděje na úspěch je někdy lepší 
zkusit protivníka dotlačit k rozumnému kompromisu.

Jak můžeme pomoci:

 • Analýza právní pozice ve sporu, rizik a nákladů

 • Doporučení vhodné strategie

 • Vyjednávání s protistranou 

 • Mediace

 • Příprava dohody o narovnání

Silový útok, nebo taktické manévry?   
Na rozdíl od šachu ve sporu nemají obě strany 
stejný počet figur a stejné rozestavení. Výchozí 
pozice obou hráčů se většinou značně liší. Po řádném 
zhodnocení své počáteční pozice je tak zásadní zvolit správnou 
strategii a pak už „jen“ dobře a konzistentně táhnout.

Jak můžeme pomoci:

 • Zastupování před soudy a rozhodčími tribunály

 • Sepis žaloby, vyjádření k žalobě

 • Příprava návrhu na předběžné opatření

 • Zajištění důkazů, příprava znaleckých posudků

 • Zastupování při ústním jednání, výslech svědků 

 • Sepis odvolání, dovolání či ústavních stížností

Narýsujte si vlastní šachovnici
Většina sporů vznikne ze smlouvy. Nepodceňte proto 

prevenci, výběr kontraktačního partnera, nastavení 
podmínek smlouvy ani ošetření klíčových rizik. Velmi důležitý je 

i výběr vhodného mechanismu řešení sporů. Smlouva je zásadní – jako 
byste si rýsovali vlastní šachovnici pro budoucí partii. 

Jak můžeme pomoci:

 • Komplexní revize smlouvy 

 • Příprava rozhodčí či prorogoační doložky na míru

1. fáze
Kontraktace

Dejte soupeři šach mat!    
Kladné rozhodnutí soudů nebo arbitrů ve Váš prospěch je 

zásadní, ale musíte to dotáhnout do konce. Dokud své nároky 
nezpeněžíte v exekuci, může to být úspěch stále „jen na papíře“.

Jak můžeme pomoci:

 • Právní podpora při exekuci  nebo výkonu rozhodnutí

 • Příprava návrhu na nařízení exekuce, odpůrčí žaloby 

 • Příprava žaloby na zastavení exekuce, na zrušení rozhodčího nálezu aj.

5. fáze
Výkon 

rozhodnutí

4. fáze
Soudní či  
rozhodčí

řízení

2. fáze
Plnění

smlouvy

3. fáze
Před  

podáním 
žaloby
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