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David Neveselý se specializuje na oblast fúzí, akvizic, práva obchodních společností se zaměřením 
na lokální a přeshraniční přeměny a transfery obchodních společností, finanční právo, právo 
kolektivního investování, poradenství v rámci transakcí s výrazným daňovým aspektem. 
 
Je spoluodpovědný za poskytování komplexního právně-daňového poradenství v oblasti služeb 
pro privátní klientelu. Mezi jeho klienty patří nejen ultimativní vlastníci úspěšných domácích 
i zahraničních podnikatelských uskupení patřících do žebříčku Czech Top 100 a vrcholoví manažeři, 
ale i příslušníci svobodných povolání či sportovci. 
 
V oblasti akvizic, prodejů a koncernových restrukturalizací se v uplynulých letech účastnil řady 
transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, zejména v oblastech private equity, stavebnictví, 

automobilového průmyslu, finančních a bankovních služeb. 
 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře spolupracoval jako právník téměř pět let s přední lokální poradenskou společností 
zaměřující se na oblast komplexního ekonomického poradenství, včetně daňového plánování. 
 
Projekty 
 
 spojení dvou největších distributorů automobilových náhradních dílů v České republice 
 komplexní poradenství při spojení a post-akviziční restrukturalizaci bankovních institucí 
 poradenství při procesech přeshraniční fúze českých a zahraničních společností v oblasti dopravních a finančních služeb 
 poradenství při post-akviziční restrukturalizaci největšího českého výrobce střeliva 
 komplexní právně-daňové poradenství při založení významného PE fondu 
 strukturování a implementace celoevropské restrukturalizace významného středoevropského poskytovatele finančních služeb 
 strukturování a implementace české a slovenské části celosvětové koncernové restrukturalizace listované americké společnost 

působící v oblasti stavebnictví 
 poradenství při restrukturalizaci pro lokálního významného klienta v oblasti vzdělávacích služeb 
 kompletní koncernová restrukturalizace společnosti provozující síť kabelových televizí v České republice 
 poradenství významným privátním klientům při strukturaci a kompletní implementaci jejich zahraničních holdingových struktur 
 poradenství při využití fondů kvalifikovaných investorů v oblasti developmentu a finančních služeb 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický 
 
Vzdělání 
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