
 

 
 

JUDr. Martin Drahotský 
Senior advokát 

Martin Drahotský se specializuje na právo nemovitostí, závazkové vztahy, akvizice a prodeje 
společností, soudní spory, SW licence, oblast automotive a military. 

V oblasti akvizic a prodejů se účastnil řady transakcí (jak na straně prodávajících, tak kupujících) 
zejména v odvětvích nemovitostí, energetiky, strojírenství a velkoobchodu. 

V oblasti real estate se specializuje zejména na kompletní právní poradenství související s koupí / 
prodejem nemovitostí počínaje právní prověrkou až po finální smluvní dokumentaci. 

V oblasti automotive se zaměřuje především na ochranu duševního vlastnictví při vývoji nových 
technologií a poskytuje podporu při generální agendě společností z oblasti automotive.  

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval několik let nejdříve jako advokátní koncipient a poté jako advokát ve významných 
českých a zahraničních advokátních kancelářích. Zkušenosti nasbíral i jako firemní právník ve významné české strojírenské společnosti 
působící v oblasti automotive. 

Transakce 

 poradenství významné zahraniční společnosti poskytující servis osobních vozidel při akvizici několika prodejen na území 
České republiky 

 obecné právní poradenství významné české strojírenské společnosti z oblasti automotive 
 poradenství významné zahraniční skupině při akvizici fotovoltaické elektrárny 
 poradenství významné české strojírenské společnosti z oblasti automotive při vyjednávání úvěrové a faktoringové 

dokumentace 
 poradenství významné české strojírenské společnosti při ochraně duševního vlastnictví při vývoji nových technologií 
 poskytování právního poradenství souvisejícího s tvorbou smluvní dokumentace pro licenční modely užívání software 
 poradenství při prodeji komplexu nemovitostí pro průmyslovou výrobu 
 zastupování klienta v soudním sporu vyplývajícím ze smlouvy o dílo na dodávku komplexního technologického zařízení 
 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora   

Publikace 

Právní rádce, roč. 24, č. 6(2016), s. 26-29: Jak bojovat proti padělkům originálních náhradních dílů (2016)  
www.euro.cz: Jak se (ne)měří emise (2015) 

Jazyky 

český, anglický, německý, slovenský 

Vzdělání 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2010), titul JUDr. 
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2009), titul Mgr. 

 

E: martin.drahotsky@havelpartners.cz 
T: +420 545 423 457
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