
 

 
 

JUDr. Vladek Krámek 
Partner 

Vladek Krámek se specializuje na oblast poradenství privátním klientům, strukturování ochrany 

soukromého majetku, právo obchodních korporací, dále pak na oblast práva financí a kapitálových trhů, 

včetně regulace finančních produktů.  

V oblasti poradenství pro privátní klientelu se zaměřuje na strukturování držby a ochrany privátního 

majetku, budování privátních holdingů, včetně svěřenských fondů či fondů kvalifikovaných investorů, a 

dále pak na problematiku mezigeneračního transferu kapitálu, včetně family office governance 

(nastavení rodinné ústavy, řízení privátních holdingů, poradenství se správou svěřenských fondů, a to 

včetně daňových aspektů privátních struktur). 

V oblasti financí a kapitálových trhů se zaměřuje především na právní a regulatorní aspekty fondů kvalifikovaných investorů, 

kapitálového trhu, regulace distribuce na finančním trhu a možnosti využití finančních nástrojů v rámci korporátních struktur. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2019 pracoval jedenáct let v přední finančně-poradenské společnosti Fincentrum, 

posledních 6 let na pozici člena představenstva a ředitele právního a compliance oddělení. Účástnil se též prodeje této skupiny do 

rukou private equity investorů v roce 2013 a následně v roce 2018 do rukou institucionálního investora, skupiny Swiss Life. Dále byl 

členem orgánů oborových asociací finančního poradenství, například člen představenstva ČASF nebo člen advisory committee 

evropské asociace FECIF. 

Transakce 
 

▪ poradenství při nastavování privátních rodinných holdingů a jejich restrukturalizacích, včetně přeshraničního prvku 

▪ poradenství při prodeji významné finančně-poradenské skupiny 

▪ poradenství při získávání distribučních licencí od ČNB 

▪ poradenství při akvizici a následné divestici společností provozující rozhlasové vysílání 

▪ poradenství při strukturování akciových a opčních programů 

▪ poradenství při implementaci a nastavování procesů dle IDD, PRIIPs, MiFID II, MCD/CCD, GDPR 

▪ poradenství při strukturaci fondu kvalifikovaných investorů se specifickým zaměřením 

 

  

Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora  

 
Jazyky 
 
český, anglický 

 

Vzdělání 
 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2007), titul Mgr. 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2008), titul JUDr. 
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