JUDr. Robert Němec, LL.M.
„Nezávislá a samosprávná Komora vytváří prostor pro výkon svobodného povolání
advokátů.“
HLÁSÍ SE K PROGRAMOVÝM CÍLŮM SPOLEČNÉ KANDIDÁTKY 21
A PODPORUJE PROGRAM MODERNÍ ADVOKACIE.

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM
•

legislativní činnosti v oblasti civilního a procesního práva

•

účasti ČAK v mezinárodních advokátních organizacích, budování
a upevňování bilaterálních vztahů s advokátními komorami v rámci
EU a v mezinárodním měřítku, efektivnímu řízení agend ČAK
a digitalizaci právních služeb

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY
•

moderní, efektivní a nezávislá Komora jako samosprávná stavovská organizace

•

prosazování práva na právní pomoc a důvěrnost vztahu s klientem

•

aktivní účast ČAK na legislativním procesu

•

digitalizace ČAK a využívání moderních informačních technologií

•

zajištění vzdělávání advokátních koncipientů a celoživotní vzdělávání advokátů

•

zajištění objektivní, praktické a relevantní advokátní zkoušky s využitím
informačních technologií

•

soustavným vylepšováním mediálního obrazu advokacie přispívat k posilování
unikátního postavení advokacie v rámci justice

•

podpora zapojení advokátů do stavovského života

•

aktivní účast v mezinárodním a evropském advokátním životě

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA
•

je partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, insolvenční
řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž

•

v roce 1995 získal titul magistra práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
na stejné fakultě pak v roce 2020 i titul doktor práv

•

v letech 2005–2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and
Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporátního práva, fúzí
& akvizic, kapitálových trhů a úvěrování

•

v roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School
v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního
obchodního práva

•

je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky a rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra
(VIAC)

•

je členem International Bar Association (IBA)

•

je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví
a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500
Chambers Europe a Chambers Global

•

direktorářem Best Lawyers byl vyhlášen právníkem roku 2012 v kategorii bankovnictví
a financí

•

je zmiňován a doporučován dalšími direktoráři a publikacemi, včetně Chambers
Europe, Expert Guides a Legal Experts, a to v oblasti bankovnictví a financí, řešení
sporů, fúzí a akvizic, korporačního práva a TMT

•

od roku 2009 působí v České advokátní komoře, byl zvolen členem Kontrolní rady ČAK

•

od roku 2016 je členem představenstva ČAK, od roku 2015 je místopředsedou pro
oblast legislativy

•

je předsedou Sekce civilního práva ČAK a zkušebním komisařem v oboru obchodního
práva

•

hovoří plynně anglicky

