
72

profil

Jan Veselý a Erik Kolan se ener-
getickému právu věnují od roku 
2010, kdy nastoupili do Glatzová 
& Co. Své začátky v oboru dnes 

s odstupem času hodnotí jako 
hodně dynamické a intenzivní. „Oba jsme dostali 
na starosti obrovský balík klientů v oboru obno-
vitelných zdrojů. Naše kancelář v té době vedla 
tažení proti překotným změnám v podpoře solární 
energie,“ popisuje jejich první měsíce dnes šesta-
třicetiletý Kolan. Spolu s dalšími několika kolegy 
se mladí advokáti museli vypořádat přibližně se 
120 subjekty, které měli najednou zastupovat 
v různých typech sporů s českým státem.

V současnosti se podle nich situace na poli 
energetiky zklidnila. Nicméně právní úprava 
v této oblasti stále není dostatečná. „Nikdo neví, 
jak by konkrétní problémy podle platné úpravy 
měly být správně řešeny. Vytváří to nejistotu pro 
investory a brzdí je to,“ míní Kolan. Podle jeho 
kolegy existuje celá řada příkladů, které to doka-
zují, a to i mimo oblast investic. „Ať už se bavíme 
o takových věcech, jako je rozsah práv spotřebite-
lů, povinností regulovaných subjektů nebo různé 
vztahy mezi českou a evropskou legislativou, které 
nejsou jednoznačně řešené,“ dodává Veselý.

Největší výzvu na poli energetiky oba právníci 
vidí ve vytvoření spolehlivého a předvídatelné-
ho právního prostředí, které by zajistilo, aby se 
do této oblasti nikdo nebál investovat. „Nemůže-
me v této zemi donekonečna spalovat hnědé uhlí 
a divit se, že počet dětí s astmatem roste a zimu 
trávíme v hnědém mraku. Je potřeba, aby inves-
tovat do elektrárny na biomasu bylo stejně stan-
dardní jako koupit například logistickou firmu,“ 
podotýká Kolan.

Sám věří, že rozvoj obnovitelných zdrojů je tou 
správnou cestou, kterou stojí za to podporovat. 
To je i jeden z důvodů, proč ho energetické právo 
přitahuje. Veselý na jejich společném oboru 
naopak oceňuje především jeho komplexnost, 
průběžnou proměnlivost a provázanost právnické 
praxe s technickými aspekty. 

Pomohou i s nemovitostmi či fúzemi
Energetika ale není jediným oborem, na který se 
dvojice „vycházejících hvězd“ z Glatzová & Co. 
specializuje. Kolan se vedle ní zaměřuje na právo 
nemovitostí, Veselý na fúze a akvizice. 

Kolan se nemovitostem věnoval už od začátku 
své kariéry, kterou začínal v mezinárodní kan-
celáři Giese & Partner. A jak si sám pochvaluje, 

Energetika potřebuje 
jasné zákony, legislativa 
nesmí investory strašit

Je potřeba, aby in-
vestovat do elek-
trárny na biomasu 
bylo stejně stan-
dardní jako koupit 
logistickou firmu. 
Nemůžeme v této 
zemi donekoneč-
na spalovat hnědé 
uhlí a divit se, že 
počet dětí s ast-
matem neustále 
roste.

Tentokrát se v rubrice „budoucích hvězdných expertů“ 
zaměříme hned se dvěma advokáty na obor, který 
patří k nejdynamičtějším. Erika Kolana a Jana Veselého 
z Glatzová & Co. spojuje specializace na energetické právo.
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odjakživa ho bavily. „Nemovitosti pro mě byly 
vždy zajímavé v tom, že jsou hmatatelné. Když 
děláte fintech, máte kolem sebe takové vzdušné 
zámky. V nemovitostech je to o tom, koupit poze-
mek, postavit na něm něco, prodat ho. Je to zkrát-
ka něco, na co si můžeme sáhnout,“ vysvětluje. 

Na rozdíl od svého kolegy začal Veselý 
s M&A až v současné kanceláři. A oproti svému 
kolegovi nemá s nehmatatelnými obory problém. 
„Vždyť ve finále je to – přes specifika každého od-
větví – v podstatě stále koupě a prodej. A když se 
najdou dvě strany, které si na to dokážou plác-
nout, tak proč ne,“ říká.

Zdravý rozum je důležitý
Za jednu z nejdůležitějších vlastností advoká-
ta považuje Veselý především schopnost zůstat 
v klidu a být nad věcí, ať se děje, co se děje. Jeho 
kolega k tomu doplňuje, že i v advokacii je nutné 
si zachovat zdravý rozum. Oba také považují 
za klíčové, aby advokát uměl správně a srozumi-
telně komunikovat s klienty.

„To jsem se naučil až tady – nemít ambici objas-
nit klientovi všechny detaily, protože ho to nezají-
má. Musíte každého klienta znát. Některý to chce 
zjednodušit na pár řádků, jiný naopak ocení ně-
kolik stran, kde jsou citace judikátů,“ komentuje 
Kolan. 

Partnery se v kanceláři Glatzová & Co. stali oba 
nedávno – Erik Kolan na začátku roku 2018, Jan 
Veselý na počátku tohoto roku. Přestože dnes už 
nepracují na případech společně, jako tomu bylo 
dřív, čas od času se jeden za druhým přijde pora-
dit. Oba v sobě navzájem vidí váženého kolegu, 
na kterého se mohou vždy spolehnout. 

„Erik je typ právníka, kterého v případě sporu 
nechcete mít proti sobě pro jeho neúprosnost, 
a v případě transakce ho chcete mít na druhé 
straně pro jeho konstruktivní přístup,“ chválí 
svého kolegu Veselý.

Kolan zase na Veselém oceňuje jeho bezchyb-
nost a analytické myšlení. „Když za ním přijdu 
probrat právní problém, tak se mi nikdy nestane, 
že bych odcházel s tím, že nevíme. Jeho nápady 
jsou geniální,“ dodává.

Schopnosti obou kolegů chválí i zakladatelka 
a řídící partnerka kanceláře Vladimíra Glatzová, 
která vyzdvihuje především jejich znalosti, dobrý 
úsudek a efektivitu. „Erika i Honzu všichni vní-
mají jako kolegy, kteří si čerstvě pamatují problé-
my začínajícího advokáta a mají k nim blíž než 
starší partneři,“ uvádí Glatzová. Mladší partneři 
tak podle ní přinášejí na porady osvěžení a čers-
tvé nápady. „Jsou skvělým pojítkem mezi partnery 
a mladšími členy týmu,“ uzavírá.

Kristýna Pružinová
kristyna.pruzinova@economia.cz

Erik Kolan (vlevo)

Vystudoval právo na Karlově univerzitě v Praze. Násled‑
ně absolvoval postgraduální studium na Ludwig‑Maxi‑
milians‑Universität v Mnichově. Už při studiích získával 
pracovní zkušenosti na ministerstvu obrany a v mezi‑
národních advokátních kancelářích jako Rödl & Partner 
nebo Noerr. Poté pracoval tři roky jako advokátní kon‑
cipient v kanceláři Giese & Partner. Zabývá se správním 
právem, nemovitostmi, bankovnictvím a financemi. 
Po příchodu ke Glatzová & Co. přidal do svého portfolia 
energetické právo. Jeho mottem je „Dělej vše na 100 
procent a výsledek se dostaví“. 

Jan Veselý 

Už během studia práv na Univerzitě Karlově získal 
první pracovní zkušenosti v advokátních kancelářích 
Heyninck & Partners a Gide Loyrette Nouel. Po dokon‑
čení studií krátce pracoval jako koncipient v advokátní 
kanceláři Mališ Nevrkla Legal. Specializuje se především 
na oblast fúzí a akvizic a na energetiku. Nezávislými 
ratingovými agenturami Legal500 a IFLR1000 je zmi‑
ňován v prestižních žebříčcích Next Generation Lawyer 
a Rising Star. Za své profesní motto považuje latinský 
výrok „Festina lente“ čili „Pospíchej pomalu“. 
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