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Pavel Němeček se specializuje na obecné obchodní právo a právo obchodních společností, právní 
audity a právní due diligence, fúze a akvizice a oblast pojišťovnictví, včetně poradenství v oblasti W&I 
pojištění. 
 
V oblasti akvizic a prodejů se v uplynulých letech účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, 
tak kupujících, zejména v odvětvích automobilového průmyslu, strojírenství, bankovnictví a finančních 
služeb, včetně pojišťovnictví, energetiky a private equity. 
 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval jako právník u pojišťovny Generali a následně 
v rámci dvouletého trainee programu u pojišťovny Gerling v její centrále v Kolíně nad Rýnem 
absolvoval vzdělávací program Ausbildung zum Versicherungskaufmann u BWV Bildungsverband. 

Od roku 2003 pracoval téměř pět let v přední německé advokátní kanceláři Gleiss Lutz v Praze a dále pak více než rok jako partner 
ve skupině Schaffer & Partner v Praze. 
 
Projekty 
 
 poradenství společnosti SODECIA Automotive Europe GmbH ze skupiny SODECIA Group při akvizici majetkových podílů 

ve společnostech MATADOR Automotive ve Slovenské republice, České republice a Ruské federaci 
 poradenství prodávajícím při prodeji životní a neživotní pojišťovny Wüstenrot (Wüstenrot pojišťovna a.s. a Wüstenrot, životní 

pojišťovna, a.s.) skupině Allianz 
 poradenství společnosti Deutsche Bahn/Arriva při akvizici společností provozujících autobusovou dopravu v České republice 

od společnosti Abellio 
 poradenství společnosti Ahold při akvizici závodu společnosti Spar v České republice 
 poradenství společnosti RENOMIA, vedoucí české společnosti podnikající v oblasti zprostředkování pojištění a zajištění, 

při několika akvizicích konkurenčních společností v České republice, na Slovensku i jinde v zahraničí 
 poradenství společnosti Czech Industry Group při spojení s čínským investorem, společností Shijiazhuang Zhongxing Machinery, 

největším čínským holdingem na výrobu disků pro automobily a zemědělské stroje, ohledně výstavby nové továrny na výrobu disků 
do aut 

 poradenství skupině Conttek při akvizici 100 % akcií ve společnosti TESLA Jihlava a.s., předním českém výrobci konektorů, 
plastových dílů, stříhaných kontaktů a dílů pro automobilový průmysl a elektroniku 

 poradenství skupině Hengst při akvizici divize DELBAG od skupiny FläktGroup 
 poradenství společnosti Blanik Aircraft při akvizici společnosti Technometra Český Brod 
 poradenství prodávajícím společníkům při prodeji společnosti BOCO PARDUBICE machines 
 poradenství prodávajícím společníkům při prodeji obchodního závodu "iBOD" skupině České spořitelny 
 poradenství skupině Obermeyer při akvizici podílu ve společnosti HELIKA, a.s. a při dalších akvizicích v České republice 
 poradenství významné německé bance při prodeji jejího většinového podílu v jedné z největších českých stavebních spořitelen 
 poradenství jednomu z největších světových private equity fondů při akvizici skupiny provozující síť outletů v několika evropských 

zemích 
 poradenství přednímu světovému výrobci pneumatik při akvizici majoritního podílu ve slovenském výrobci pneumatik 
 poradenství přednímu německému nemovitostnímu fondu při akvizici hotelového projektu v Praze 
 poradenství prodávajícím společníkům jedné z vedoucích evropských přádelen při prodeji jejich 100% podílu indickému investorovi 
 poradenství přednímu světovému poskytovateli služeb v oblasti vodárenství při prodeji jeho podílu v několika českých vodárenských 

společnostech 
 poradenství významné rakouské leasingové společnosti ze skupiny BAWAG v souvislosti se zamýšlenou akvizicí přední české 

leasingové společnosti 
 poradenství v oblasti W&I pojištění několika pojišťovnám/underwriting agencies při pojištění akvizic v České republice 

a na Slovensku 



 

Pojišťovnictví 
 
 pravidelné právní poradenství různým českým, rakouským a slovenským pojišťovnám v oblasti smluvního, korporátního 

a regulatorního práva 
 právní poradenství jednomu z největších českých pojišťovacích makléřů ohledně pojistné dokumentace a smluvních dokumentů 

s podřízenými pojistnými zprostředkovateli 
 zastupování několika českých pojišťoven ve správním řízení před ČNB a jednání s ČNB 
 podpora společnosti ERGO při získávání / prodlužování licencí a dalších regulatorních povolení 
 právní poradenství mezinárodní pojišťovně v oblasti českého pojistného práva v souvislosti s klinickým hodnocením léčivých 

přípravků, včetně přípravy smluvní dokumentace 
 právní poradenství jednomu z největších českých pojišťovacích makléřů v souvislosti s pojistnou dokumentací k produktu 

kapitálového životního pojištění 
 právní poradenství přední mezinárodní kaptivní pojišťovně v souvislosti s přípravou sady vzorových smluv ohledně pojištění 

automobilů (včetně povinného ručení, havarijního pojištění, úrazového pojištění, pojištění GAP, pojištění řidiče a pojištění právní 
ochrany) 

 právní poradenství přední mezinárodní pojišťovně působící v České republice ohledně možných regresních nároků vůči 
pojišťovnám poskytujícím pojištění návěsů v souvislosti s nehodou v Německu, včetně aspektů mezinárodního práva soukromého 

 právní poradentství přední mezinárodní pojišťovně působící v České republice ohledně vymahatelnosti pohledávek z dlužného 
pojistného na investiční životní pojištění 

 právní poradenství České spořitelně (skupina Erste) ohledně české úpravy práva zprostředkování pojištění ve vztahu k pojištění 
sjednávanému jako doplněk k platebním kartám 

 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
Slovenská advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický, německý 
 
Vzdělání 
 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (1999), titul Mgr. 
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