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Robert Němec je partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, insol- 
venční řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž. 

Robert získal titul magistra práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995, 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 
korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgra- 
duální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul 
LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva.

Robert je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární ko- 
moře České republiky a rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je 
také členem International Bar Association. 

Robert 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. Robert byl vyhlášen právníkem roku 2012 v kategorii bankovnictví a financí 
direktorářem Best Lawyers. Je rovněž 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. Hovoří plynně česky a anglicky. 

Robert působí v České advokátní komoře od roku 2009, kdy byl zvolen členem kontrolní rady. V 
představenstvu advokátní komory pracuje od roku 2013 a od roku 2015 jako místopředseda pro 
oblast legislativy. Zároveň je předsedou sekce civilního práva a zkušebním komisařem v oboru 
obchodního práva. 

Robertovým dlouhodobým cílem, který se průběžně snaží naplňovat je, aby Česká advokátní ko- 
mora: 
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- byla moderní, efektivní, nezávislou a samosprávnou stavovskou organizací 
- podporovala zapojení advokátů do stavovského života 
- prosazovala právo na právní pomoc a důvěrnost vztahu s klientem 
- aktivně se účastnila legislativního procesu 
- využívala a umožňovala advokátům využívání moderních informačních technologií 
- zajišťovala vzdělávání advokátních koncipientů a celoživotní vzdělávání advokátů 
- zajišťovala objektivní, praktické a relevantní advokátní zkoušky s využitím informačních tech- 

nologií 
- soustavně vylepšovala mediální obraz advokacie a tím přispívala k posilování unikátního po- 

stavení advokacie v rámci justice 
- aktivně se účastnila mezinárodního a evropského advokátního života 

 
 


