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Jan Šamánek se specializuje na oblast soudních sporů a arbitráží. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti 
v oblasti korporátního práva včetně firemních akvizic, v oblasti nemovitostních transakcí a při 
poradenství klientům v sektoru informačních technologií. 
 
Expertízu v oblasti procesního a obchodního práva získal jak doktorským studiem na prestižní 
Michiganské univerzitě v Ann Arbor, tak praxí. Kariéru zahájil na Ústavním soudu ČR jako asistent 
místopředsedkyně JUDr. Elišky Wagnerové, později působil při Soudním dvoře EU v kabinetech 
současného předsedy Koena Lenaertse a generálního advokáta Jána Mazáka. Zastupoval Českou 
republiku při jednáních Rady EU coby vrchní ředitel podsekce mezinárodně právní Ministerstva 
spravedlnosti. 
 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře působil řadu let v mezinárodních právních kancelářích i v soukromé praxi. V soudních 
sporech hájil práva klientů ve všech procesních postaveních. 
 
Projekty 
 
 poradenství při prodeji českého softwarového start-upu nadnárodní společnosti se sídlem v Nizozemsku, včetně kreativního zřízení 

svěřenského fondu k řízení akcionářských práv zakladatelů start-upu v holdingové struktuře 
 poradenství při koupi podílu v IT společnosti největším českým internetovým portálem a vyhledavačem 
 poradenství přednímu českému výrobci systémů řízení pro motorgenerátory při stavbě kancelářské budovy na klíč 

v administrativním centru v Praze 
 poradenství při koupi jedinečného historického souboru budov na Hradčanském náměstí v Praze včetně řízení atypických aspektů 

financování 
 poradenství při prodeji průmyslového nemovitostního areálu v Praze bez odpovědnosti za vady nemovité věci 
 zastupování klienta ve sporu s Ministerstvem školství o vydání historického souboru nemovitostí na Malé Straně 
 poradenství při sporu o vlastnictví rezidenční nemovitosti v prémiové lokalitě 
 poradenství ve sporu o porušení povinnosti péče řádného hospodáře managementem obchodní společnosti včetně úspěšného 

mimosoudního řešení 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
Fulbright Alumni Association 
Zapsaný rozhodce u arbitrážního soudu v Šanghaji (Shangai International Arbitration Center) 
 
Jazyky 
 
český, anglický, francouzský 
 
Vzdělání 
 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Praha (2002), titul Mgr. 
The University of Tulsa, Collage of Law, Ann Arbor, Michigan (2004), titul LL.M. 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Prague (2012), titul Ph.D. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2013), JUDr. 
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