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ALŽBĚTA SLAVÍČKOVÁ  
ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA   

SPECIALIZACE                                                               T: +420 226 207 507 

• soudní spory a rozhodčí řízení                                E: alzbeta.slavickova@urbanhejduk.cz                

• závazkové právo 

• duševní vlastnictví a IT právo 

• soutěžní právo 

 

Alžběta Slavíčková je advokátní koncipientkou v advokátní kanceláři Urban & Hejduk. Před zahájením 

spolupráce s advokátní kanceláří Urban & Hejduk pracovala Alžběta jako právní asistentka v přední české 

advokátní kanceláři. Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze rovněž vystudovala 

bakalářský studijní program Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.  

V rámci své právní praxe se zaměřuje zejména na oblast soudních sporů, občanského práva, závazkových 

vztahů a vymáhání pohledávek. 

 

VYBRANÉ REFERENCE 

 • Právní poradenství v souvislosti se zastupováním klienta jako věřitele v soudním řízení o odpůrčí žalobě 

proti uzavřenému smíru, kterým byl vyveden majetek z dosahu věřitele a souvisejícím exekučním řízení.  

• Právní poradenství v souvislosti se zastupováním klienta podnikajícího v oblasti světelných dekorací ve 

sporu z nekalé soutěže o ochranu práv k doméně a ochranné známce.  

• Právní poradenství v souvislosti se zastupováním klienta podnikajícího v oblasti opravy a ochrany skel 

vyplňujících okna a dveře hromadných prostředků ve sporu z nekalé soutěže o ochranu proti šíření 

nepravdivých informací.  

• Právní poradenství v souvislosti se zastupováním klienta ve sporu o ochranu autorského práva k 

softwaru.  

• Právní poradenství v souvislosti se zastupováním klientů ve sporech z nájemních smluv.  
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• Právní poradenství v souvislosti se zastupováním klienta ve sporu o zrušení spoluvlastnictví k 

nemovitosti a souvisejících sporech mezi spoluvlastníky nemovitosti.  

• Právní poradenství v souvislosti se zastupováním klienta v rozhodčím řízení a řízeních o zrušení 

rozhodčího nálezu.  

• Účast na vypracování reorganizačních plánů pro klienty řešících úpadek reorganizací.  

• Právní poradenství v oblasti úpravy péče o nezletilé pro případ, kdy zákonní zástupci nezletilých nebudou 

schopni osobně pečovat o nezletilé, či nebudou schopni vykonávat rodičovskou odpovědnost.  

• Právní poradenství v oblasti převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví. 

 

 

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH 

Česká advokátní komora 

 

JAZYKY 

český, anglický 

 

VZDĚLÁNÍ 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2019  

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, studijní program Mediální studia (Praha) titul Bc., 2015 

 

 

 

          


