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KATEŘINA PALKOVSKÁ 
ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA   

SPECIALIZACE                                                             T: +420 226 207 507 

• soudní spory a rozhodčí řízení                               E: katerina.palkovska@urbanhejduk.cz 

• mezinárodní arbitráže a ochrana investic                 

• závazkové právo 

 

 

Kateřina je advokátní koncipientkou v advokátní kanceláři Urban & Hejduk. Před zahájením spolupráce 

s Urban & Hejduk pracovala Kateřina jako advokátní koncipientka v mezinárodní kanceláři působící 

v rámci velké čtyřky, kde se primárně zaměřovala na řešení sporů a závazkové právo. Během studia na 

Právnické fakultě Masarykovy univerzity absolvovala několik zahraničních studijních pobytů, a to na 

Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, University of Bergen v Norsku a na University of New South Wales 

v Sydney. V rámci svého studijního pobytu v Sydney pracovala Kateřina také jako právní asistentka 

v australském centru pro mezinárodní rozhodčí řízení (ACICA). Ve své právní praxi se zabývá řešením sporů 

včetně rozhodčího řízení, ochranou zahraničních investic a závazkovým právem. 

 

 

VYBRANÉ REFERENCE 
• Spolupráce při zastupování klienta v mezinárodním rozhodčím řízení před VIAC ve sporu souvisejícím s 

M&A transakcí. 

• Spolupráce při zastupování klienta v mezinárodním rozhodčím řízení před ICC Court of Arbitration ve 

sporu souvisejícím se smlouvou o prodeji akcií.  

• Spolupráce při zastupování ústředního orgánu státní správy v soudních řízeních ve sporech o náhradě 

škody. 

• Právní poradenství v souvislosti se zastupováním klienta v soudním řízení o ochraně osobnosti.  
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• Právní poradenství v souvislosti se zastupováním klienta v rozhodčím řízení a řízeních o zrušení 

rozhodčího nálezu. 

• Příprava a revize smluvní dokumentace (zejména komplexních smluv o dílo a nájemních smluv). 

• Vypracování právních analýz a stanovisek v oblasti civilního práva procesního, rozhodčího řízení a 

závazkového práva. 

 

 

 

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH 

Česká advokátní komora 

 

JAZYKY 

český, anglický, německý 

 

VZDĚLÁNÍ 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul JUDr., 2022  

Masarykova univerzita, Právnická fakulta (Brno), titul Mgr., 2020 

University of New South Wales (Sydney, Austrálie), studijní pobyt, 2020 

University of Bergen (Norsko), studijní pobyt, 2018 

Hebrew University of Jerusalem (Izrael), studijní pobyt, 2017 

 

 
 

 

 

          


