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Andrej je spolupracujícím advokátem, který kromě advokátní praxe také více jak 6 let působil na pozici 

ředitele odboru compliance a AML v přední české bance se zaměřením na privátní klientelu. Je tedy 

odborníkem zejména na problematiku bankovnictví, kapitálového trhu a cenných papírů. Praktické 

zkušenosti z této oblasti vhodně doplňují i jeho teoretické znalostí získané studiem oboru Finance na 

Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci své právní praxe se Andrej také 

zabývá ochranou osobních údajů a je hlavním expertem advokátní kanceláře Urban & Hejduk pro tuto 

oblast. 

VYBRANÉ REFERENCE 

• Poskytování právního poradenství při implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR) u řady podnikatelských subjektů.  

• Zastupování obchodníka s cennými papíry ve sporech o náhradu škody s jeho klienty.  

• Poskytování právního poradenství v oblasti regulace finančního trhu významnému finančnímu poradci, 

který je součástí mezinárodní finanční skupiny.  

• Poskytování právního poradenství v oblasti AML/CFT včetně zajištění školení pracovníků pro významnou 

realitní společnost.  

• Zastupování klienta v řízení před Finančním arbitrem ve sporu s pojišťovnou.  

• Vypracování právní analýzy pro zahraniční subjekt v souvislosti s poskytováním investičních služeb a 

nabízení investic v České republice.  

• Zajištění komplexního procesu rušení dluhopisových emisí pro investiční fond 
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ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH 
Česká advokátní komora 

 

JAZYKY 

český, anglický 

 

VZDĚLÁNÍ 
Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví (Praha), titul Ing., 2009  

Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2006 

 

 

          


