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Martin Šimek se specializuje na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, na oblast 

insolvence a restrukturalizace a dále na vyjednávání obchodních smluvních vztahů. 

V oblasti řešení sporů se zaměřuje na zastupování společností a podnikatelů (jak na straně žalující, 

tak při obraně na straně žalované) v komplexních sporech v soudních a rozhodčích řízeních vedených 

v České republice a v zahraničí, a to i v řízeních se zahraničním prvkem. V souvislosti s řešením 

obchodních sporů poskytuje zároveň i právní poradenství týkající se alternativních a smírných 

možností řešení. 

V oblasti restrukturalizace a insolvence se zaměřuje na komplexní poradenství v otázkách 

souvisejících s úpadkem, se zastupováním klientů v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech. 

V oblasti obchodních smluvních vztahů má rozsáhlé zkušenosti zejména s vyjednáváním a přípravou obchodních smluv v oblasti 

dopravy, strojírenství a stavebnictví. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval více než šest let ve významných českých advokátních kancelářích. Krátce také 

působil v přední mezinárodní advokátní kanceláři v Rotterdamu. Mimo jiné se ve své praxi zaměřoval na oblast fúzí a akvizic, právních 

auditů a právních due diligence šetření, ve kterých zastupoval klienty jak na straně prodávajících, tak kupujících. 

Transakce 

 poradenství zahraničním společnostem ve sporech o náhradu škody a v navazujících insolvenčních řízeních přesahujících 

částku půl miliardy Kč 

 právní poradenství významné české společnosti v souvislosti se soudním sporem týkajícím se zneužití ochranných známek 

a nekalé soutěže ze strany konkurence 

 právní poradenství významné mezinárodní společnosti v arbitrážním řízení o revizi ceny plynu přesahující částku jednotek 

miliard euro 

 zastupování významné nizozemské obchodní společnosti v soudním sporu vyplývajícím z mezinárodní přepravy zboží 

 právní poradenství v restitučních soudních sporech přesahujících částky 100 miliónů Kč 

 poradenství významné české společnosti ve sporu s minoritními akcionáři o neplatnost usnesení valné hromady o výkupu 

akcií minoritních akcionářů 

 právní poradenství v souvislosti s přípravou smluv na dodávku zboží s objemem plnění přesahujícím miliardu Kč 

 poradenství nadnárodní společnosti při pracovněprávním sporu se zaměstnanci, včetně přípravy stanovisek, vnitřních 

předpisů a jednání se zaměstnanci 

 poradenství přednímu světovému poskytovateli finančních služeb při financování a akvizici portfolia pohledávek českých 

zákazníků 

 poradenství finanční instituci při akvizici portfolia leasingových pohledávek 

 poradenství bance v souvislosti s prodejem portfolia nesplácených úvěrů 

 právní poradenství při fúzích a akvizicích, due diligence a zajišťování financování společností 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora   
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