
 

Mgr. Bc. Adam Forst 
Counsel 

Adam Forst se specializuje na soudní a rozhodčí řízení, a to zejména v oblasti náhrady majetkové 
i nemajetkové újmy a dále také v oblasti sportovního práva. Vedle toho se specializuje 
na problematiku pojišťovnictví, ve které poskytuje komplexní právní poradenství významným 
tuzemským pojišťovnám i pojišťovacím zprostředkovatelům. 
 
V oblasti náhrady újmy a pojišťovnictví také pravidelně přednáší na Masarykově univerzitě v Brně 
a na Justiční akademii v Kroměříži. Spolupracuje též s Ústavem státu a práva Akademie věd České 
republiky. 
 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval pro Českou pojišťovnu a Generali Pojišťovnu. 
V letech 2012 až 2013 pracoval pro Ministerstvo spravedlnosti ČR, kde měl na starosti agendu nového 

občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 
 
Projekty 
 
 zastupování významné české sportovní asociace v řadě soudních sporů souvisejících s organizací fotbalové soutěže 
 zastupování několika českých zdravotnických zařízení ve sporech o náhradu nemajetkové újmy 
 zastupování významného českého mediálního domu v řadě sporů o ochranu osobnosti 
 zastupování řady významných pojišťoven působících na českém trhu v řízeních před soudy i finančním arbitrem 
 zastupování významného českého distributora filmů ve sporech s jeho obchodními partnery 
 zastupování přední české marketingové společnosti v řadě sporů souvisejících s venkovní reklamou 
 zastupování jednoho z největších řetězců s potravinami působícího na českém trhu v řadě pracovněprávních sporů 
 zastupování přední evropské stavební společnosti ve významném soudním sporu o plnění smlouvy o dílo  
 komplexní právní poradenství vlastníkovi významného pražského hotelu v souvislosti s rozsáhlým požárem objektu 
 zastupování významné investiční společnosti v řadě sporů s jejími investory 
 zastupování řady významných společností z oblasti finančních zprostředkování ve sporech s jejich obchodními partnery 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky 
 
Jazyky 
 
český, anglický 
 
Vzdělání 
 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2012), titul Mgr. 
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno (2009), titul Bc. 
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