
LUDMILA WINKEL
ADVOKÁTKA

SPECIALIZACE
• právo obchodních korporací
• fúze a akvizice
• závazkové právo
• nemovitosti a stavební řízení
• soudní spory a rozhodčí řízení
• rusky mluvící klientela

Ludmila je spolupracující advokátkou kanceláře Urban & Hejduk s předchozí téměř sedmiletou praxí 
z přední české advokátní kanceláře a tříletou praxi na právním oddělení významné mezinárodní společnosti. 
Poskytuje komplexní právní poradenství českým a zahraničním klientům včetně rusky hovořící klientele 
dále poskytuje asistenci české a jiné klientele podnikající v zemích SNS. Ludmila se věnuje především právu 
obchodních korporací a obchodních závazkových vztahů, právu občanskému, právu nemovitostí a řešení 
sporů. Podílela se na desítkách významných akvizičních projektů a právních due diligence v oblasti práva 
obchodních korporací a práva nemovitostí, včetně asistence při vytváření společných podniků. Ludmila 
se dále věnuje přípravě právních stanovisek a memorand v těchto oblastech. Dále pomáhá klientům 
s přípravou veškeré korporátní dokumentace, včetně asistence při založení společností a s přípravou 
různých typů smluv. Ludmila se dále podílela na zastupování klientů před soudy či v mimosoudních 
jednáních v řadě komplikovaných případů. V neposlední řadě se Ludmila věnuje publikační činnosti ve 
vztahu k výše uvedeným tématům. 

VYBRANÉ REFERENCE
•  Účast na akvizičním projektu při akvizici provozovatele sítě optik v České republice zahraničním 

investorem. 

•  Dlouhodobá komplexní podpora významnému dodavateli plynu a elektřiny v České republice v otázkách 
korporátního práva.

•  Zastupování české společnosti působící v hotelovém průmyslu v soudních řízeních ve vztahu k výpovědi 
smlouvy o nájmu hotelu. 

•  Komplexní podpora přednímu celosvětovému výrobci sportovních oděvů a obuvi v souvislosti s celkovou 
koordinací a sjednáním podmínek nájmu nebytových prostor v jednotlivých obchodních centrech 
v regionu východní Evropy a Asie.
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Městským soudem v Praze pod spisovou 
značkou C 231175.

T:  +420 226 207 507 
E: ludmila.winkel@urbanhejduk.cz



Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář
Palác Valdek, Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2   Česká republika
www.urbanhejduk.cz

•  Poradenství významné ruské energetické společnosti patřící do státního konglomerátu pro jadernou 
energetiku při likvidaci dceřiné společnosti na území České republiky.

•  Ve spolupráci s místní advokátní kanceláři poradenství významné české společnosti ve vztahu k účastí ve 
veřejné zakázce v Ruské federaci.

•  Podpora celé řadě významných českých klientů působících v Rusku či zahraničních klientů (mj. z Ruské 
federace) působících v České republice v souvislosti s investičními, joint venture a exportními projekty 
v Rusku, Ukrajině, jiných státech SNS a České republice.

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH
Česká advokátní komora

JAZYKY
český, ruský, anglický

VZDĚLÁNÍ
Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2012

Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul JUDr., 2021
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