
 

 

JŠK uzavřela další z významných akvizici v oblasti IT  

4. května 2022    JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. 

Advokátní kancelář JŠK poskytla právní poradenství skupině SUDOP 

(SUDOP CIT) při akvizici IT firmy profiq do svého portfolia IT firem  

Akvizicí další specializované IT firmy do svého portfolia upevňuje SUDOP CIT (SUDOP) svou 

pozici na českém IT trhu. Cílem SUDOP je vybudovat jednu z největších IT skupin ve střední 

Evropě. Za sebou má již akvizici několika dalších IT firem, čímž přispívá ke konsolidaci českého a 

středoevropského IT trhu. Za SUDOP CIT stojí skupina SUDOP, která se původně orientovala 

pouze na projektovou a inženýrskou činnost v oblasti stavebnictví.  

Nově akvírovanou společností je firma Profiq s.r.o. (profiq), která se zaměřuje na poskytování 

služeb v oblasti softwarového inženýrství, vývoje softwaru a služeb zajišťování kvality agilním 

softwarovým společnostem v Silicon Valley, Colorado a Utah. Od roku 2010 úspěšně buduje 

kompletní softwarové produkty a základní technologie, včetně softwarových platforem, frameworků, 

serverových aplikací a vývojářských nástrojů pro správu identit a přístupu, finance, mobilní zařízení 

a virtualizaci desktopů pro takové premiérové klienty, jako jsou Avast, ForgeRock, DivvyPay, 

GoodData, Indykite a další. 

“Profiq za posledních 12 let vyrostl v atraktivní firmu se zajímavou obchodní strategií zaměřenou 

na trh v USA. V průběhu let učinili řadu odvážných rozhodnutí, například založení dceřiné 

společnosti v USA a investice do začínajících softwarových technologických firem. Naše 

partnerství znamená kromě rozšíření vývojářské kapacity a regionální presence i vzájemné 

rozvíjení podnikání a akceleraci zahraničního obchodu,” uvádí k transakci Jiří Živnůstka, předseda 

představenstva společnosti skupiny SUDOP CIT. 

Transakční tým JŠK vedl na straně kupujícího partner Tomáš Doležil ve spolupráci se seniorními 

advokáty Janou Pospíšilovou, Lucii Regecovou, Hanou Císlerovou a koncipienty Klárou Šmídovou, 

Janem Koprnickým, Markem Pumem a Filipem Kvapilem.  

Tomáš Doležil komentoval transakci následovně: „Byl to pro nás první větší projekt se SUDOP CIT 

a v krátké době již několikátá úspěšně dokončená transakce v atraktivním IT oboru. Díky 

konstruktivnímu přístupu na všech stranách se jednalo o velmi příjemnou zkušenost.“ 
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O JŠK 

JŠK je středně velká advokátní kancelář poskytující služby klientům ve všech oblastech 

obchodního práva, zejména v oblastech M&A, financí a bankovnictví, pojišťovnictví, stavebnictví, 

nemovitostí a energetiky. Kancelář působí na českém trhu již více než osmnáct let a mezi její 

klienty patří banky, pojišťovny, private equity fondy a nadnárodní korporace, stejně jako středně 

velké podniky a individuální investoři. 

JŠK je členem unikátní sítě obdobně specializovaných advokátních kanceláří PONTES,  

která zahrnuje advokátní kanceláře ze zemí střední a východní Evropy. V současnosti působí 

členové PONTES v Bratislavě, Budapešti, Bukurešti, Praze, Sofii, Varšavě a Vídni. 
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