
 

 
 

Mgr. Ing. Jiří Rahm 
Senior advokát 

Jiří Rahm se specializuje na insolvence, restrukturalizace a zastupování klientů v soudních 
a rozhodčích řízeních. 

V oblasti insolvencí a restrukturalizací se zaměřuje na komplexní poradenství v právních 
a ekonomických otázkách souvisejících s úpadkem a na zastupování klientů na straně věřitelů, 
dlužníků, jakož i insolvenčních správců, a to zejména v rámci insolvenčních řízení, při incidenčních 
sporech a jednáních věřitelských výborů. 

V oblasti řešení sporů se zaměřuje na zastupování klientů v komplexních sporech v soudních 
a rozhodčích řízeních vedených v České republice a v zahraničí. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval několik let pro významnou českou advokátní kancelář a kancelář insolvenčního 
správce se zvláštním povolením k výkonu funkce insolvenčního správce velkých podniků, bank a finančních institucí. 

Transakce 

 právní poradenství v rámci insolvenčního řízení finanční instituce s přihlášenými pohledávkami věřitelů ve výši přesahující 10 
mld. Kč 

 právní poradenství v souvislosti s insolvenčním řízením developerské společnosti, ve kterém byli přihlášeni věřitelé 
uspokojeni z majetkové podstaty dlužníka ve výši přesahující miliardy Kč 

 právní poradenství v souvislosti s insolvenčním řízení výrobní společnosti řešeného formou konkursu při zachování provozu 
podniku 

 zastupování klienta v incidenčních sporech týkajících se přihlášených pohledávek ve výši přesahující stovky milionů Kč  
 právní poradenství v souvislosti se zpracováním reorganizačního plánu, který byl následně úspěšně splněn 
 právní poradenství v souvislosti s vymáháním újmy proti členům statutárních orgánů dlužníka způsobené opožděným 

podáním insolvenčního návrhu 
 právní poradenství přední české obchodní korporaci v řadě záležitostí spojených se zajišťováním provozu podniku 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora   

Jazyky 

český, anglický 

Vzdělání 

Vysoká škola Ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Praha (2015), titul Ing.  
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2013), titul Mgr. 
Vysoká škola Ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Praha (2011), titul Bc. 
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