
SPECIALIZACE
• právo obchodních korporací
• restrukturalizace a insolvence
• duševní vlastnictví a IT právo
• závazkové právo

Vojtěch je advokátním koncipientem v advokátní kanceláři Urban & Hejduk. Před zahájením spolupráce 
s advokátní kanceláří Urban & Hejduk pracoval jako právní asistent na právním oddělení významné 
mezinárodní společnosti. Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze rovněž absolvoval 
roční studijní program na právnické fakultě University of Glasgow ve Skotsku. 

VYBRANÉ REFERENCE
•  Spolupráce na přípravě transakční dokumentace v souvislosti s akvizicemi několika významných českých 

společností z oblastí elektronického platebního styku, strojírenství a distribuce průmyslových olejů  
a maziv.

•  Právní poradenství v souvislosti se zatupováním klienta v disciplinárním řízení před mezinárodními 
disciplinárními orgány organizace UEFA.

•  Právní poradenství klientům jako věřitelům i dlužníkům v rámci několika insolvenčních řízení včetně 
přípravy reorganizačního plánu a zprávy o reorganizačním plánu významné české holdingové společnosti.

•  Právní poradenství v souvislosti se zastupováním provozovatele významné české televizní stanice ve 
sporu týkajícím se porušení práv duševního vlastnictví.

•  Právní poradenství související se zastupováním významné mezinárodní skupiny poskytující finanční  
a realitní poradenství ve sporech o ochranné známky klienta. 

• Právní poradenství a vymáhání pohledávek jedné z nejvýznamnějších českých energetických společností.
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ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH
Česká advokátní komora

JAZYKY
český, anglický

VZDĚLÁNÍ
Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2020

University of Glasgow, School of Law (Glasgow), studijní pobyt, 2019

Urban & Hejduk, advokátní kancelář s.r.o. 
je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod spisovou 
značkou C 231175.

http://www.urbanhejduk.cz

