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Ondřej Majer se specializuje na obchodní a smluvní právo, právo obchodních společností, fúze a 
akvizice, právo nemovitostí, soudní spory a insolvenční právo. Má rozsáhlé zkušenosti v oblastech 
automobilového průmyslu, energetiky, nemovitostí a stavebnictví, a to v České republice i na 
Slovensku. 

V oblasti fúzí a akvizic zastupoval řadu klientů na straně prodávajících i kupujících, na Slovensku i 
v České republice.  

V oblasti nemovitostí poskytoval právní poradenství řadě klientů při přípravě, financování a realizaci 
realitních projektů a rovněž při akvizicích nemovitostí a realitních projektů, včetně hotelových projektů. 

V oblasti soudních sporů a insolvencí zastupoval klienty v řadě komplexních soudních sporů, včetně přeshraničních sporů, 
přeshraničních insolvencí, sporů s mezinárodním prvkem a sporů v oblasti práva obchodních společností. 

Před nástupem do naší advokátní kanceláře pracoval téměř patnáct let ve významné české advokátní kanceláři s pobočkami v několika 
zemích střední a východní Evropy a podílel se na řízení její slovenské a následně české kanceláře. 

Transakce 

 poradenství zahraničnímu výrobci obalových materiálů při významné akvizici české společnosti 
 poradenství přední energetické společnosti v komplexních soudních sporech zahrnujících celou řadu přeshraničních aspektů 
 poradenství přední stavební společnosti při divesticích jejího majetku v České republice 
 poradenství realitní divizi významné stavební společnosti při řešení komplikovaných smluvních vztahů a soudních sporů 

ohledně developerského projektu, včetně aspektů veřejného práva 
 poradenství významné zahraniční stavební společnosti v konkurzních řízeních a soudních sporech na Slovensku 
 poradenství významné průmyslové skupině při strukturování a vytvoření společného podniku 
 poradenství několika světovým dovozcům automobilů v oblasti smluvního, distribučního práva a práva hospodářské soutěže 

v České i Slovenské republice, včetně zastupování před orgány ochrany hospodářské soutěže 
 zastupování skupiny privátních investorů při akvizicích i divesticích řady realitních projektů v České republice 
 poradenství několika zahraničním investorům při přípravě a realizaci developerských projektů v České republice 
 poradenství provozovateli letišť v insolvenčních řízeních na Slovensku, včetně aspektů evropského insolvenčního práva a 

realizace zajištění v zahraničí 
 poradenství investiční skupině v rámci restrukturalizace významného rezidenčního a obchodního nemovitostního projektu na 

Slovensku 
 poradenství francouzskému insolvenčnímu správci ve vedlejším konkursním řízení společnosti působící v odvětví 

automobilového průmyslu na Slovensku 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora 
Slovenská advokátní komora 

Jazyky 

český, slovenský, anglický, francouzský 

Vzdělání 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2004), titul Mgr. 
Université des Sciences Sociales, Toulouse, Francie (2003), Diplom evropských studií (Diplôme d’études de l’Union européenne)  
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T: +420 255 000 472 (CZ) 
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