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Jaroslav Baier se specializuje na akvizice (včetně distressed assets), vytváření joint-venture struktur, 
přeměny a restrukturalizace společností i podniků. 
 
V rámci své praxe se zaměřuje především na oblast venture kapitálu a private equity, včetně investic 
do startupů a (bio)technologických společností. Jaroslav je sám rovněž spoluzakladatelem startupu 
a dobře rozumí výzvám, kterým jejich zakladatelé čelí. Pro startupy a jejich investory pravidelně 
přednáší, píše blog a účastní se různých akcí v rámci české venture komunity. 
 
Jaroslav má rovněž rozsáhlé zkušenosti s vytvářením motivačních schémat pro top management 
a klíčové zaměstnance startupů (ESOP), vytvářením holdingových struktur v zahraničí a rovněž 
s poradenstvím při zahraniční expanzi českých společností. V současné době řídí expanzi dvou českých 

startupů do EU a dále do světa. 
 
V neposlední řadě se Jaroslav věnuje rovněž akvizicím a prodejům problémových (stresových) aktiv, kdy se v minulosti podílel 
na restrukturalizaci jedné z nejvýznamnějších strojírenských skupin v ČR a dále před-akviziční restrukturalizaci a následném prodeji 
předního českého výrobce letadel. 
 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2022 pracoval několik let pro českou butikovou kancelář zaměřenou primárně na M&A 
a poskytoval poradenství jedné z nejvýznamnějších českých private ekvity skupin. Před tím pracoval řadu let v české pobočce 
mezinárodní advokátní kanceláře z magic circle. 
 
Projekty 
 
 akvizice skupiny společností s celosvětovou působností se sídlem na Kypru, které obchodují s finančními aktivy (buy side) 
 investice do českého biotechnologického startupu ze strany přední evropské farmaceutické společnosti (target) 
 prodej MZ Liberec, a.s. významné české podnikatelské skupině (sell side) 
 prodej AERA Vodochody AEROSPACE a.s. maďarsko-českému konsorciu (sell side) 
 menšinová investice do startupu na vývoj kurzů pro esport RTSmunity 
 restrukturalizace skupiny společnosti Vítkovice a.s. 

 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora  
 
Jazyky 
 
český, anglický, německý 
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