
SPECIALIZACE
• soudní spory a rozhodčí řízení 
• mezinárodní arbitráže a ochrana investic
• duševní vlastnictví a IT právo
• restrukturalizace a insolvence
• sportovní právo
• pracovní právo  
• závazkové právo

Marek je zakládajícím partnerem kanceláře Urban & Hejduk odpovědným za oblast soudních, rozhodčích 
a správních řízení, insolvenčního práva a restrukturalizace, pracovního práva, práva duševního vlastnictví, 
soutěžního práva a práva Evropské unie. Před založením advokátní kanceláře Urban & Hejduk spolupracoval 
Marek deset let se dvěma předními českými advokátními kancelářemi. V rámci své praxe se Marek podílel 
na řešení mnoha sporů v rámci řízení u obecných i rozhodčích soudů, včetně sporů s mezinárodním prvkem. 
Marek dále poskytoval komplexní právní poradenství zejména v oblasti práva duševního vlastnictví, 
soutěžního práva.

VYBRANÉ REFERENCE
•  Zastupování přední české banky jako insolvenčního navrhovatele a největšího věřitele při úpadku 

realitního developera.

•  Zastupování největší české sportovní asociace ve sporech vyplývajících ze spolkového a sportovního 
práva.

•  Poradenství významné zahraniční společnosti podnikající v potravinářském průmyslu při ochraně práv 
průmyslového vlastnictví. 

•   Zastupování přední české společnosti podnikající mimo jiné v oblasti chemie, zemědělství a potravinářství 
ve sporu vedeném u rozhodčího soudu se zahraničním petrochemickým koncernem.

•  Poradenství významného českého výrobce ultralehkých a lehkých sportovních letadel v oblasti práv 
průmyslového vlastnictví.

•  Poradenství významné české společnosti zabývající se výrobou a dodávkou technologií v oblasti energetiky 
a tepelné techniky při obraně před šikanózním insolvenčním návrhem.
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•  Zastupování ústředního orgánu státní správy či největšího kolektivního správce autorských práv 
v doménových sporech u rozhodčího soudu.

• Zastupování nadnárodního koncernu podnikajícího v oblasti platebních řešení ve sporu z nekalé soutěže.

• Zastupování obchodníka s energiemi v akcionářských sporech.

•  Zastupování významné mezinárodní finančně-poradenské skupiny v ICC arbitráži ve sporu o náhradu 
škody 5 mil. EUR souvisejícího s koupí (M&A transakcí) přední české finančně-poradenské společnosti.

•  Zastupování předního českého obchodníka s působností mimo jiné v oblasti přepravy pevných paliv ve 
sporu s objednateli služeb.

•  Zastupování významných obchodníků s cennými papíry ve sporech týkajících se dodržování podmínek 
obchodování na kapitálovém trhu.

•  Poskytování poradenství v pracovněprávních otázkách českým i zahraničním společnostem, včetně 
zastupování zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech.

•  Vystupování v pozici experta na české právo v mezinárodní obchodní arbitráži vedené u londýnského 
arbitrážního soudu (LCIA).

•  Poskytování poradenství český i zahraničním společnostem v otázkách práva duševního vlastnictví, včetně 
zastupování klientů v nekalosoutěžních sporech a sporech týkajících se ochrany průmyslových práv.

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH
Česká advokátní komora
Sbor rozhodců Fotbalové asociace ČR
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

JAZYKY
český, anglický

VZDĚLÁNÍ
Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2005
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