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SPECIALIZACE                                                                          T: +420 226 207 507 

• soudní spory a rozhodčí řízení                                            E: daniel.truxa@urbanhejduk.cz 

• nemovitosti a stavební řízení 

• závazkové právo 

 

 

Dan je spolupracujícím advokátem kanceláře Urban & Hejduk s předchozí praxí z přední české advokátní 

kanceláře, které předcházelo rovněž několikaleté působení v neziskovém sektoru a státních službách. V 

rámci kanceláře poskytuje komplexní právní poradenství českým i zahraničním klientům ve všech fázích 

českého soudního a správního řízení a v rozhodčím řízení. Podílel se na zastupování klientů před obecnými, 

správními i rozhodčími soudy v řadě komplikovaných sporů, zejména v oblasti náhrady škody, stavebnictví, 

strojírenství, sporů z akvizičních smluv, sporů ze smluv o dílo a kupních smluv, pracovního práva, jakož i 

různých dalších řízení obchodněprávního, občanskoprávního či správněprávního charakteru.  

Vedle zastupování klientů v procesních věcech se v rámci kanceláře specializuje na nemovitostní 

transakce, právní poradenství týkající se obchodního a občanského práva, zejména na smlouvy o dílo, 

smlouvy kupní, jakož i na další specializované aspekty závazkového práva a smluv pro podnikatelský 

sektor. V rámci kanceláře má mimo dalšího na starosti německojazyčnou klientelu a její agendu. 

 

 

VYBRANÉ REFERENCE 
• Zastupování klienta jako prodávajícího ve sporu o zaplacení doplatku variabilní složky kupní ceny podílu 

ve významné české telekomunikační společnosti (spor z akviziční smlouvy).  

• Zastupování klienta jako prodávajícího v soudním sporu o zaplacení vypořádacího podílu ve společnosti 

ve výši několika stovek milionů Kč.  

• Zastupování významné nadnárodní společnosti z oblasti automotive ve správních řízeních souvisejících 

s rekonstrukcí průmyslové haly.  
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• Průběžné poradenství významné české developerské společnosti orientované na investiční výstavbu v 

Praze a Středočeském kraji v oblasti nemovitostních transakcí a nákupu rezidenčních projektů a prodeje 

nemovitostí koncovým zákazníkům, včetně poradenství a zastupování v souvisejících soudních sporech a 

ve správních řízeních.  

• Zastupování českého výrobce průmyslových kotlů na biomasu v soudních sporech s dodavateli a  

odběrateli.  

• Zastupování obchodníků s cennými papíry ve sporech o náhradu škody s investory na burze.  

• Zastupování největšího českého výrobce klempířských systémů a střešních materiálů v soudních sporech 

s odběrateli a dodavateli.  

• Právní poradenství přední české společnosti zabývající se produkcí elektrické energie z obnovitelných 

zdrojů.  

• Právní poradenství přednímu pražskému tenisovému klubu týkající se veřejných zakázek a rekonstrukce 

areálu.  

• Právní poradenství rozvíjejícím se digitálním platformám ohledně obecných obchodních podmínek 

fungování a dalších souvisejících otázek.  

• Právní poradenství významné české společnosti pořádající největší mezinárodní hudební festival v Praze.  

• Zastupování významných společností podnikajících v oblasti stavebnictví, strojírenství, automotive, 

bankovnictví a finančních služeb, mezinárodní přepravy zboží či mediálního průmyslu v soudních řízeních. 

 

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH 

Česká advokátní komora 

 

JAZYKY 

český, anglický, německý, italský 

 

VZDĚLÁNÍ 
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická (Plzeň), titul Mgr., 2012  

Università degli Studi di Milano (Milán, Itálie), studijní pobyt, 2010 

 


