
 

 

Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář 
Jugoslávská 620/29 
120 00   Praha 2 – Vinohrady 
www.urbanhejduk.cz 

 IČO: 034 08 086 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze, 
spisová značka C 231175 

   
 

  

 

 

JAKUB JIROVEC 
PARTNER, ADVOKÁT   

SPECIALIZACE                                                                        T: +420 226 207 507 

• soudní spory a rozhodčí řízení                                            E: jakub.jirovec@urbanhejduk.cz 

• restrukturalizace a insolvence 

• pracovní právo 

• veřejné zakázky 

• duševní vlastnictví a IT právo 

 

Jakub je partnerem a zakládajícím členem advokátní kanceláře Urban & Hejduk. V advokacii působí od 

roku 2007. Před založením Urban & Hejduk spolupracoval se dvěma předními českými advokátními 

kancelářemi. Jakub se v rámci své praxe podílel na zastupování klientů ve stovkách sporů u českých soudů, 

a to jak v občanském soudním řízení, správním soudnictví, tak v insolvenčním řízení. V insolvenčním řízení 

zastupuje jak věřitele při uplatňování pohledávek a ve věřitelských orgánech, tak dlužníky při prosazování 

jejich práv. Jakub má rovněž praktické zkušenosti se zastupováním klientů v rozhodčích řízeních 

tuzemských i mezinárodních podle pravidel ICC, SCC a UNCITRAL. V oblasti správního práva Jakub 

poskytuje poradenství a zastoupení ve správním řízení, zejména v oblasti stavebního práva a veřejných 

zakázek. 

 

VYBRANÉ REFERENCE 

• Zastupování dlužníka – výrobce kolejových vozidel a dodavatele investičních celků v insolvenčním řízení, 

včetně přípravy reorganizačního plánu.  

• Zastupování dlužníka – významného dodavatele chladících zařízení v insolvenčním řízení, včetně 

přípravy návrhu na povolení moratoria, návrhu na povolení reorganizace, reorganizačního plánu.  

• Příprava předbalené reorganizace pro provozovatele hotelu v České republice.  

• Právní poradenství české společnosti při obraně proti šikanóznímu insolvenčnímu návrhu.  

• Zastupování osoby, která je insolvenčním navrhovatelem, zajištěným věřitelem a zástupcem věřitelů s 

pohledávkami v hodnotě stovek milionů Kč v insolvenčním řízení, přičemž předmět zajištění je ve 

spoluvlastnictví dvou insolvenčních dlužníků. 
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• Zastupování mnoha klientů v insolvenčních řízeních při uplatňování pohledávek.  

• Zastupování klientů při přípravě návrhu na povolení oddlužení.  

• Zastupování klienta v incidenčním sporu o určení neúčinnosti přeměny obchodních společností.  

• Zastupování klienta ve sporu o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty.  

• Právní poradenství dodavateli elektrické energie v souvislosti s dodávkami insolvenčnímu dlužníkovi.  

• Poradenství zaměstnancům pracujícím u zaměstnavatele v úpadku.  

• Právní poradenství osobě pořizující nemovitosti od prodávajícího v úpadku.  

• Zastupování klientů ve vzájemných sporech s insolvenčními správcem.  

• Zastupování sdružení významných provozovatelů taxislužby v nekalosoutěžních sporech proti 

společnosti UBER.  

• Zastupování sdružení významných provozovatelů taxislužby v nekalosoutěžních sporech proti ostatním 

společnostem provozujícím taxislužby.  

• Zastupování české společnosti v nekalosoutěžním sporu proti společnosti provozující internetový 

prohlížeč.  

• Poskytování poradenství českým bankám a jiným věřitelům v insolvenčním řízení.  

• Zastupování významného vývojáře jako dlužníka v insolvenčním řízení.  

• Zastupování významné zahraniční společnosti jako poškozené strany v trestním řízení.  

• Poskytování právního poradenství přednímu českému výrobci lehkých a ultralehkých sportovních letadel 

v oblasti průmyslového vlastnictví a domén.  

• Poskytování právního poradenství přednímu českému výrobci automobilů v oblasti obchodněprávních 

sporů.  

• Poskytování právního poradenství významnému dodavateli investičních celků v oblasti energetiky v 

mezinárodní arbitráži podle rozhodčích pravidel ICC (local counsel).  
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• Zastupování výrobce tramvají v mezinárodním sporu podle rozhodčích pravidel UNCITRAL.  

• Zastupování přední české společnosti zabývající se výrobou a dodávkou technologií v oblasti energetiky 

a tepelné techniky v případě obrany proti zjevně neopodstatněnému insolvenčnímu návrhu.  

• Poskytování kontinuálního právního poradenství několika českým společnostem v oblasti pracovního 

práva.  

• Poskytování poradenství českým společnostem v oblasti práva obchodních korporací.  

• Zastupování významné stavební společnosti v pracovněprávním sporu.  

• Zastupování stavební společnosti ve správním řízení a souvisejícím řízení před správním soudem.  

• Revidování smluv uzavíraných mezi významnými společnostmi provozující taxislužbu a letištěm v Praze.  

• Poskytování právního poradenství českému obchodníkovi s uhlím v oblasti ochrany osobních údajů.  

• Zastupování klientů v obchodněprávních sporech.  

• Zastupování klientů ve sporech o vady stavebního díla. 

 

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH 
Česká advokátní komora 

 

JAZYKY 

český, anglický 

 

VZDĚLÁNÍ 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2011  

University of Ireland, University College Cork, Diploma in Common law, 2010 


