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JAN URBAN 
PARTNER, ADVOKÁT   

SPECIALIZACE                                                                              T: +420 226 207 507 

• energetika                                                                                  E: jan.urban@urbanhejduk.cz 

• fúze a akvizice 

• nemovitosti a stavební řízení 

• bankovnictví, finance a kapitálový trh 

• německy mluvící klientela 

 

Jan je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře odpovědným za oblast občanského práva, obchodního 

práva, energetiky, veřejného sektoru, stavebního, nemovitostního práva a poskytování právního 

poradenství německy hovořícím klientům. Před založením advokátní kanceláře Urban & Hejduk pracoval 

Jan více než deset let ve významných mezinárodních a českých advokátních kancelářích. Během 

vysokoškolských studií strávil rovněž dva roky na právnické fakultě univerzity v bavorském Pasově a 

následně, již jako advokát, absolvoval pracovní stáž v přední švýcarské advokátní kanceláři v Curychu. V 

rámci své praxe se podílel na stovkách projektů, včetně fúzí a akvizic, zakládání právnických osob, 

sjednávání obchodů a komplexního poradenství českým i zahraničním klientům. V oblasti energetiky 

(konvenční energetiky i oblasti podporovaných zdrojů) patří Jan mezi přední vyhledávané odborníky. 

 

VYBRANÉ REFERENCE 

• Zastupování skupiny českých investorů při zvažované akvizici výrobních zdrojů s instalovaným el. 

výkonem 485 MW včetně komplexní právní prověrky due diligence.  

• Právní poradenství investiční skupině poskytované v souvislosti s výstavbou a provozem špičkového 

zdroje v České republice a dále při vyjednávání poskytování služeb technické náhrady v rámci poskytování 

podpůrných služeb provozovateli přenosové soustavy.  

• Právní poradenství poskytované skupině investorů v souvislosti s výstavbou větrného parku zahrnující 

proces vyjednávání smluvní dokumentace s dodavateli technologie a následný prodej projektové 

společnosti cílovému investorovi.  

• Tvorba a průběžná aktualizace smluvní dokumentace pro významné obchodníky s elektřinou a plynem 

včetně smluvní dokumentace EFET pro dodávku a nákup energií mimo Českou republiku (EFET). 
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• Právní poradenství v souvislosti s akvizicemi výrobních zdrojů, zejména fotovoltaických elektráren, 

zahrnující transakční poradenství a regulatorní aspekty včetně ověření nároku cílového zdroje na provozní 

podporu mnoha klientů v insolvenčních řízeních při uplatňování pohledávek.  

• Právní poradenství sektorovému zadavateli v souvislosti s výstavbou/údržbou elektrizační soustavy.  

• Obhajoba členů statutárního orgánu výrobce elektřiny / výrobců elektřiny v trestních řízeních týkajících 

se procesu získání licence pro výrobu elektřiny a uvedení výrobny do provozu.  

• Komplexní právní poradenství poskytované významnému českému EPC subjektu v oblasti developmentu 

a O&M podporovaných zdrojů energie.  

• Průběžné právní poradenství vertikálně integrovanému podnikateli v oblasti elektroenergetiky, zejména 

oblasti regulace.  

• Zastupování stavební společnosti při akvizici nemovitostních projektů, při procesu výstavby (povolování 

staveb) a následném prodeji nemovitostí.  

• Právní poradenství při projektu přeměny / skupinové fúzi několika projektových společností 

provozujících výrobny elektřiny včetně zastupování před energetickým regulačním úřadem.  

• Právní poradenství poskytované zadavateli v souvislosti s veřejnou zakázkou na pronájem/provoz 

desítek zdrojů tepla včetně tvorby rámcové smlouvy a smlouvy o dodávce tepla.  

 

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH 

Česká advokátní komora 

 

JAZYKY 
český, německý, anglický 

 

VZDĚLÁNÍ 

Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta (Praha), titul Ing., 2009  

Západočeská univerzita, Fakulta právnická (Plzeň), titul Mgr., 2006  

Universität Passau (Německo), studijní/stipendijní pobyt, 2003–2005 

 


