
 

 
 

Mgr. Ing. Ludvík Juřička 
Partner 

Ludvík Juřička se specializuje na právo obchodních společností, fúze a akvizice, nemovitosti a 
stavební právo, problematiku cenové kontroly a spornou agendu. 

V oblasti fúzí a akvizic se účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, a to v 
různých výrobních odvětvích, zejména ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu, ale také 
v zemědělství a potravinářství. 

V oblasti korporátního práva se specializuje na poradenství privátním klientům se zaměřením na 
mezigenerační transfer kapitálu, včetně vytváření rodinných holdingových struktur, a problematiku 
svěřeneckých fondů a dále na zastupování společností ve sporech s akcionáři. 

V oblasti nemovitostí a stavebního práva poskytuje komplexní právní poradenství, které zahrnuje právní prověrky v rámci 
nemovitostních akvizic, transakční a dodavatelskou smluvní dokumentaci, poradenství při výběru dodavatelů a získání relevantních 
veřejnoprávních povolení. 

V oblasti cenové kontroly a sporné agendy se zaměřuje na zastupování klientů při cenových kontrolách od zahájení kontroly až po 
přezkum správních rozhodnutí v soudním řízení. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval 12 let jako vedoucí advokát advokátní kanceláře spolupracující s předními 
zahraničními auditorskými společnostmi a byl zodpovědný za řízení jejích poboček v Brně a Ostravě. 

Od roku 2012 je spoluodpovědný za vedení brněnské pobočky naší advokátní kanceláře. 

Transakce 

 poradenství americké skupině MOOG při akvizici VÚES v České republice 
 poradenství přední pojišťovací společnosti při akvizici několika společností ve střední Evropě a při následné post-akviziční 

vnitroskupinové fúzi 
 poradenství při prodeji společnosti vyrábějící stavební hmoty 
 úspěšné zastupování ocelárenské společnosti před Finančním ředitelstvím, Ministerstvem financí a ve správním soudnictví 

v řízeních, v nichž byla udělena historicky nejvyšší pokuta v České republice za domnělé porušení cenových přepisů 
 poradenství významné americké společnosti zabývající se výrobou polovodičů při převodu jmění na hlavního akcionáře 
 zastupování hlavního akcionáře ve sporu s minoritními akcionáři 
 poradenství privátním vlastníkům při založení fondu kvalifikovaných investorů a při následném procesu přeměny, na základě 

které bylo fondem získáno hodnotné nemovitostní portfolio 
 poradenství v rámci několika nemovitostních akvizic a při následné výstavbě podniků v industriálních zónách na Moravě 

a ve Slezsku, včetně vedení jednání se zástupci měst 
 poradenství developerským společnostem od přípravné fáze, právních prověrek nemovitostí a přípravy akviziční 

dokumentace až po realizaci výstavby jednotlivých projektů 
 založení několika svěřeneckých fondů při mezigeneračním transferu kapitálu 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora 

Jazyky 

český, anglický, ruský 

Vzdělání 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (1997), titul Mgr. 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno (1993), titul Ing. 
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