
 

 
 

Mgr. David Šmída 
Senior advokát 

David Šmída se specializuje na obchodní a občanské právo a zejména pak na právo obchodních 
společností, fúze, rozdělení a další přeměny obchodních společností, skupinové restrukturalizace se 
zaměřením na diverzifikaci rizik, nastavení holdingových struktur a úpravu vztahů mezi společníky. 
V průběhu své praxe se účastnil řady tuzemských i mezinárodních transakcí. 
 
Dále se dlouhodobě zaměřuje na právní poradenství pro privátní klientelu zahrnující zejména komplexní 
řešení předání majetku v rámci rodiny na další generaci a právní aspekty budování a správy rodinných 
holdingových struktur. 

David Šmída zahájil spolupráci s naší advokátní kanceláří nejprve jako advokátní koncipient a od roku 
2016 působí na pozici advokáta. 

Transakce 
 

 právní poradenství v souvislosti s rozštěpením významného výrobce chemických produktů spojeným s následnou akvizicí 
nástupnické společnosti ze strany zahraničního investora 

 právní prověrka skupiny společností provozujících kina v České republice v souvislosti s jejich akvizicí a následné komplexní 
právní poradenství při posttransakční restrukturalizaci 

 právní prověrka významného výrobce konzervovaných a mražených potravin v souvislosti s jeho zamýšlenou akvizicí 
 komplexní právní poradenství při restrukturalizaci významné české finanční skupiny se zaměřením na diverzifikaci rizik 

plynoucích z činnosti skupiny a zvýšení efektivity finančních toků v rámci skupiny 
 právní prověrka výrobce spodního prádla v souvislosti s jeho akvizicí ze strany zahraničního investora 
 právní poradenství v souvislosti s posttransakční restrukturalizací významného maloobchodního prodejce potravin včetně 

následného rozdělení formou odštěpení sloučením 
 právní poradenství pří vnitroskupinové fúzi banky působící v České republice s její dceřinou společností včetně zastupování 

klienta před Českou národní bankou v souvislosti se získáním jejího souhlasu s fúzí a taktéž v souvislosti se získáním licence 
pojišťovacího zprostředkovatele 

 komplexní právní poradenství v souvislosti se zakládáním společností, odštěpných závodů, spolků, nadací a dalších forem 
právnických osob 

 právní poradenství v souvislosti se změnou zakladatelských listin a stanov společností v souvislosti s jejich přizpůsobením se 
nové soukromoprávní úpravě 

 právní poradenství českým i zahraničním společnostem v souvislosti s vydáním emisí zaknihovaných i listinných dluhopisů a 
asistence při jejich následném umístění na trhu 

 právní poradenství popřednímu obchodníkovi s minerálními oleji v souvislosti s porušením zákona o spotřebních daních a 
potenciálně hrozícím odebráním povolení k činnosti 

 poradenství významným českým privátním klientům v souvislosti s předáním jejich majetku další generaci včetně navržení 
vhodné struktury předání majetku, zřízení svěřenských fondů a dalších řešení přizpůsobených specifickým potřebám klienta 

 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora   

Jazyky 

český, slovenský, anglický 
 
Vzdělání 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2012), titul Mgr. 
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