
 

 
 

JUDr. Zuzana Hájková, LL.M. 
Advokátka 

Zuzana Hájková se specializuje na obchodní právo, se zaměřením na německy mluvící klientelu. 

V oblasti obchodního práva a práva obchodních společností má zkušenosti s každodenním 
poradenstvím předním mezinárodním společnostem v souvislosti s jejich podnikáním v České 
republice, zejména včetně poradenství při zakládání a akvizicích společností a smluvní úpravě 
širokého spektra obchodních vztahů. Zaměřuje se také na přípravu dokumentace pro členy orgánů 
obchodních korporací. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracovala téměř šest let v české pobočce mezinárodní 
advokátní kanceláře DLA Piper, kde se specializovala převážně na oblast obchodního práva, 
pracovního práva, regulatorního práva a na občanskoprávní spory. 

Transakce 

 poskytování právního poradenství jedné z předních bank působících v České republice při prodeji části závodu spočívající v 
činnostech spojených s akceptací platebních karet nebankovnímu subjektu 

 poskytování právního poradenství přednímu nadnárodnímu řetězci maloobchodních prodejen drogistického zboží v 
souvislosti s nastavením smluvních vztahů s členy statutárního orgánu a prokuristy 

 právní poradenství nadnárodní rakouské finanční skupině při prodeji životní a neživotní pojišťovny a navázání dlouhodobé 
strategické spolupráce s kupujícím v oblasti zprostředkování pojistných a bankovních produktů 

 právní poradenství jedné z největších světových projektových a inženýrských společností v souvislosti s nastavením 
smluvních vztahů s členy orgánů 

 právní poradenství renomovanému výrobci a distributorovi čajů a fytofarmak jako prodávajícímu při prodeji české dceřiné 
společnosti, včetně smluvního řešení různých otázek souvisejících s právem duševního vlastnictví 

 právní poradenství významné mezinárodní společnosti působící v oboru pojištění a risk managementu při přípravě smluvní 
dokumentace pro pojišťovací zprostředkovatele 

 právní poradenství českému územnímu samosprávnému celku při akvizici provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
 právní poradenství společnosti patřící do skupiny významného německého dopravce v souvislosti s vymáháním jejích 

pohledávek vůči české strojírenské společnosti, včetně poradenství souvisejícího s insolvenčním řízením dlužníka 
 poskytování právního poradenství pojišťovně patřící do jedné z největších pojišťovacích skupin v Evropě při řešení 

každodenních záležitostí z oblasti corporate governance, včetně poradenství týkajícího se souvisejících regulatorních otázek 
 
Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora   

Jazyky 

český, slovenský, anglický, německý 
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