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ANDREA DROZDÍKOVÁ  
ADVOKÁTKA   

SPECIALIZACE                                                             T: +420 226 207 507 

• pracovní právo                                                         E: andrea.drozdikova@urbanhejduk.cz 

• osobní údaje 

• soudní spory a rozhodčí řízení                                                

• závazkové právo 

• duševní vlastnictví a IT právo 

 

Andrea je spolupracující advokátkou v kanceláři Urban & Hejduk. Předtím pracovala několik let v přední 

české advokátní kanceláři. Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze získala 

specializační moduly v oblasti pracovního práva a autorských práv a práv průmyslových, v době studia dále 

absolvovala zahraniční studijní program ve Velké Británii. V rámci své praxe se věnuje primárně 

soukromému právu se zaměřením zejména na pracovní právo, právo duševního vlastnictví a oblast 

soudních sporů. Kromě toho se pak v rámci partnerské mezinárodní spolupráce advokátní kanceláře 

Urban & Hejduk podílí na dlouhodobých projektech pro Evropskou komisi. 

 

VYBRANÉ REFERENCE 

• Příprava a revize smluvní dokumentace a právních dokumentů v rámci oblastí specializace.  

• Právní due diligence v oblasti pracovněprávních vztahů, autorských práv a práv průmyslového 

vlastnictví.  

• Příprava a prezentace výukových přednášek z oblasti pracovního práva dle zadání klientů.  

• Zastupování klienta při vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.  

• Zastupování klienta v oblasti vymáhání pohledávek za spolupracujícími osobami.  

• Participace na srovnávací studii – analýza rozhodovací praxe soudů a dozorových orgánů v oblasti 

ochrany hospodářské soutěže a vymezení relevantního trhu v rámci této soutěže, porovnání přístupu a 

výkladu EU a vybraných zemí mimo EU.  
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ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH 

Česká advokátní komora 

 

JAZYKY 
český, anglický 

 

VZDĚLÁNÍ 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2018  

Manchester Metropolitan University, Law School, studijní pobyt, 2016 

 

 

          


