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Martin Peckl se zaměřuje na oblast fúzí a akvizic, právo nemovitostí, obchodní právo a právo 
obchodních společností. 
 
Účastnil se řady akvizičních transakcí jak na straně kupujících, tak i na straně prodávajících, mimo jiné 
v oblasti pobytovýchw sociálních služeb, kancelářských budov, energetiky, stavebnictví, developmentu, 
strojírenství či automobilového průmyslu. 
 
Martin Peckl poskytuje právní služby v německém (ten je jeho mateřskou řečí), anglickém i českém 
jazyce. Jde o komplexní služby například v oblasti realizace strategických investic, zakládání a řízení 
společných podniků, dodávek investičních celků či projektového financování. 
 

Před příchodem do naší kanceláře v roce 2021 pracoval ve významné mezinárodní právní kanceláři Freshfields Bruckhaus Deringer a od 
roku 2002 v její nástupnické české právní firmě Vejmelka & Wünsch, od roku 2008 na pozici partnera. Z této pozice se jako vedoucí člen 
týmu podílel například na projektu elektronického mýtného v České republice či na komplexním právním poradenství pro někdejší největší 
nezávislou rafinerii ze Švýcarska při realizaci jejích obchodních aktivit v České republice. 
 
Projekty 
 
 poradenství přednímu českému výrobci dílů v automobilovém průmyslu při vytvoření společného podniku k rozšíření a zkvalitnění 

výrobních kapacit (včetně realizace a financování projektu) 
 poradenství zahraniční skupině (mimo jiného) při akvizicích v oblasti pobytových sociálních služeb a rozšiřování její sítě v České 

republice 
 poradenství významnému tuzemskému investorovi při přípravě, realizaci a financování investice do kancelářské budovy a jejím 

následném provozování 
 poradenství tuzemskému investorovi při přípravě, realizaci a financování investic do rozsáhlých pozemků v Praze a okolí 
 poradenství významnému tuzemskému investorovi při přípravě a realizaci prodeje kancelářské budovy v Německu 
 poradenství výrobci v oblasti stavebnictví při významném rozšíření jeho výrobního areálu 
 poradenství přednímu českému výrobci dílů v automobilovém průmyslu při refinancování skupiny 
 poradenství zahraniční rafinérské společnosti při uvažovaném prodeji části její pobočkové sítě čerpacích stanic v České republice 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, německy, anglický 
 
Vzdělání 
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