
SPECIALIZACE
• fúze a akvizice
• právo obchodních korporací
• nemovitosti a stavební řízení
• energetika
• závazkové právo

Kateřina je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře a je odpovědná za oblast obchodního práva, fúzí 
a akvizic a práva nemovitostí. V rámci své více než desetileté praxe poskytovala Kateřina právní poradenství 
významným českým i zahraničním společnostem v souvislosti s jejich běžnou korporátní agendou i akviziční 
činností. Má rozsáhlé zkušenosti v transakční oblasti, a to včetně transakcí s mezinárodním přesahem. 
Klientům poskytuje právní poradenství při přípravě akvizic, provádění právních prověrek i vyjednávání 
komplexní transakční dokumentace. 

VYBRANÉ REFERENCE
•  Zastupování prodávajících při prodeji společnosti provozující internetovou platební bránu zahraničnímu 

investorovi.

•  Zastupování významného zahraničního investora při akvizici podílu ve společnosti zabývající se výrobou 
dopravních pásů.

• Zastupování významného investora při akvizici největší maloobchodní sítě optik v České republice.

• Zastupování významné české energetické společnosti při akvizici větrné elektrárny. 

•  Zastupování několika významných českých energetických společností při akvizicích fotovoltaických 
elektráren na území České republiky.

• Zastupování významného investora při akvizici regionálního retailového parku. 

• Zastupování zahraničního investora při akvizici výrobce a distributora potravinových doplňků.

•  Zastupování významného evropského distributora nealkoholických nápojů při akvizici českého výrobce 
souvisejícího sortimentu.

• Zastupování investora při akvizicích a následném provozu rekreačních areálů.

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

Urban & Hejduk, advokátní kancelář s.r.o. 
je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod spisovou 
značkou C 231175.

T:  +420 226 207 507 
E: katerina.mala@urbanhejduk.cz

KATEŘINA MALÁ
ADVOKÁTKA, PARTNERKA

http://www.urbanhejduk.cz
mailto:katerina.mala%40urbanhejduk.cz?subject=


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

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH
Česká advokátní komora

JAZYKY
český, anglický

VZDĚLÁNÍ
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, titul Mgr., 2005
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