
 

 
 

JUDr. Jaroslav Havel 
Partner 

Jaroslav Havel je řídícím partnerem naší advokátní kanceláře. Mezi jeho klienty patří největší finanční 
instituce působící v České a Slovenské republice, řada společností patřících do žebříčku Fortune 500 
nebo Czech Top 100, ministerstva, státní podniky, dále pak soukromé osoby z řad nejúspěšnějších a 
nejbohatších Čechů a Slováků, ale i zahraniční podnikatelé působící v České republice a na 
Slovensku. 

Specializuje se na oblasti bankovnictví, financí, obchodní právo, právo obchodních společností, 
zejména pak na poradenství ve věcech týkajících se vrcholového vedení společností, fúze, akvizice, 
private equity / venture capital, právní audity a právní due diligence, různé komplexní projekty, včetně 
veřejného sektoru, pojišťovnictví, práva kapitálových trhů, energetiky, dopravy a zdravotnictví. 

Typické projekty vedené Jaroslavem Havlem spočívají v poskytování poradenství významným českým, slovenským a mezinárodním 
společnostem i fyzickým osobám při akvizicích a prodejích společností a podniků, včetně poradenství ohledně financování těchto 
transakcí. 

Publikoval řadu článků o právu obchodních společností, fúzích, akvizicích, bankovnictví a finančním právu jak v českých, 
tak i v zahraničních právních periodikách. Je pravidelně citován v manažerských průzkumech trhu jako lídr českého a slovenského 
právnického businessu. 

Před založením naší advokátní kanceláře v roce 2001 pracoval po dobu více než šesti let pro několik předních místních i mezinárodních 
advokátních kanceláří v Praze, včetně právnické firmy Linklaters. 

Doporučení mezinárodních publikací 

Prestižní mezinárodní ratingové publikace PLC Cross-border, European Legal 500, IFLR 1000, Chambers Global, European Legal 
Experts a Global Law Experts doporučují Jaroslava Havla jako předního českého odborníka pro oblast fúzí a akvizic, obchodního práva 
a práva obchodních společností, a některé dále i pro oblast insolvence, restrukturalizace, bankovnictví a financí. V roce 2011 byl vybrán 
nezávislou mezinárodní publikací Who's Who Legal jako jeden z předních mezinárodních odborníků v České republice pro oblast 
soutěžního práva a v roce 2014 pro oblast informačních technologií. Jaroslav byl zvolen „Právníkem roku 2007“ pro oblast finančního a 
bankovního práva v prestižní celojustiční soutěži pořádané Českou advokátní komorou a společností epravo.cz. 

Transakce 

Jaroslav působil jako vedoucí právní poradce nebo se podstatným způsobem podílel na celé řadě nejvýznamnějších transakcí 
realizovaných v uplynulých letech v České republice. 

 spojení dvou významných pojišťoven v několika zemích střední a východní Evropy (v hodnotě 5,1 mld. eur) 
 největší insolvenční řízení v historii České republiky 
 zamýšlená privatizace Českých aerolinií 
 akvizice největšího českého výrobce papíru a celulózy 
 akvizice stavební spořitelny a následná fúze dvou stavebních spořitelen 
 zamýšlená akvizice třetího největšího světového výrobce v oboru energetického strojírenství 
 spojení dvou předních středoevropských výrobců nealkoholických nápojů 
 prodej obchodního podílu v jedné z největších českých společností podnikajících v oblasti solární energie významnému 

světovému private equity fondu 
 vytvoření společného podniku dvou významných evropských vydavatelství 
 prodej jedné z největších českých stavebních společností 
 několik významných akvizic a prodejů společností v oblasti potravinářství 
 projekt elektronického mýta na českých dálnicích 
 pilotní projekt výstavby dálnice formou B.O.T. 
 vyšetřování rozsáhlých bankovních podvodů 

  



 

 
 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora 
Slovenská advokátní komora 
Mezinárodní advokátní komora 
Unie malých a středních podniků (člen představenstva) 
Komora administrátorů veřejných zakázek (místopředseda představenstva) 

Jazyky 

český, anglický 

Vzdělání 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2000), titul JUDr. 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (1996), titul Mgr. 

 

E: jaroslav.havel@havelpartners.cz 
T: +420 255 000 780, +421 232 113 915 
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