
SPECIALIZACE
• pracovní právo
• právo obchodních korporací
• soudní spory a rozhodčí řízení
• závazkové právo

Přemysl je spolupracujícím advokátem Urban & Hejduk s předchozí několikaletou praxí z přední české 
advokátní kanceláře. Jeho primární specializací je pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Poskytuje 
komplexní právní poradenství českým i zahraničním klientům ve všech oblastech pracovního práva. Během 
studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze získal specializační modul v oblasti pracovního práva 
a práva sociálního zabezpečení. V rámci výkonu své praxe se zaměřuje rovněž na zastupování právnických 
osob – zaměstnavatelů i zaměstnanců před soudy a správními orgány.

VYBRANÉ REFERENCE
•  Poskytování komplexního právního poradenství jedné z největších agentur práce působících na českém 

trhu.

•  Poskytování komplexního pracovněprávního poradenství přední české společnosti zabývající se 
obchodováním s uhlím, elektřinou a plynem.

• Zastupování zahraniční agentury práce před Státním úřadem inspekce práce a správními soudy.

• Zastupování zaměstnavatele při vyjednávání s odborovou organizací.

•  Zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců před soudy ve sporech o neplatnost ukončení pracovního 
poměru.

• Vypracování smluvní dokumentace pro vrcholové manažery.

• Komplexní poradenství při provádění organizačně-strukturálních změn zaměstnavatele.

•  Vypracování interních předpisů zaměstnavatele týkající se odměňování a poskytování finančních a dalších 
zaměstnaneckých benefitů.

•  Vypracování doprovodné dokumentace související s pracovněprávními vztahy jako dohod o užívání 
služebního automobilu, dohod o výkonu práce z domova (home office) aj.
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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.
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ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH
Česká advokátní komora

JAZYKY
český, anglický

VZDĚLÁNÍ
Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), rigorózní studium, dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2016

Cardiff University, Cardiff Law School (UK), Higher Certificate in Legal Studies, 2015
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