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Josef Adam se specializuje na oblast nemovitostí, fúze a akvizice, podnikové restrukturalizace, právní 
regulaci letišť a leteckých dopravců a dále na oblast corporate governance a compliance.  

V oblasti nemovitostí a fúzí a akvizic se zaměřuje na poradenství při prodeji a koupi společností a 
nemovitostí, vytváření společných podniků, restrukturalizace koncernů (včetně přeměn společností) a 
dále na smluvní vztahy související s provozováním, správou a nájmem obchodních center, 
rezidenčních, kancelářských, průmyslových a logistických celků.  

V oblasti corporate governance a compliance se zaměřuje především na oblast prevence, tj. na 
zavádění efektivních vnitřních kontrolních procesů založených na odpovědnosti zaměstnanců, tvorbu 
kodexů chování (etický kodex, risk management manuál, prevence podvodného jednání, soutěžní 

manuály a vnitřní předpisy týkající se veřejných zakázek) s cílem vyloučit anebo alespoň minimalizovat dopady veřejnoprávních nebo 
soukromoprávních sankcí na obchodní korporaci. Věnuje se také implementaci principů řádné správy v obchodních společnostech a při 
podnikání v rámci podnikatelských seskupení a koncernů.   

Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2019 pracoval 11 let na různých právních pozicích ve společnosti Letiště Praha, 
Českém Aeroholdingu a v Českých aeroliniích, posledních 9 let jako člen představenstva, kde kromě právního oddělení vedl též 
finanční oddělení, oddělení lidských zdrojů a informačních technologií. 

Transakce 

 privatizační transformace státního podniku provozujícího letiště na akciovou společnost 
 vytvoření koncernové struktury provozovatele letiště a letecké společnosti 
 korporátní restrukturalizace zahrnující vyčlenění vedlejších aktivit do dceřiných společností a jejich následný prodej 
 právní podpora při vyjednávání vstupu strategického akcionáře do Českých aerolinií 
 vyjednávání kupní smlouvy se společností AIRBUS  
 prodej logistického centra 
 právní podpora provozovatele sítě diskontních obchodů při vstupu na český trh 

 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora   

Jazyky 

český, anglický, německý 

Vzdělání 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2005), titul Mgr. 
Nottingham Trent University a Masarykova univerzita, Právnická fakulta (2008), titul LL.M.   
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2016), titul JUDr. 
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