
 

 
 

Mgr. Jana Šimková 
Advokátka 

Jana Šimková se specializuje na oblast veřejného sektoru, právo nemovitostí a stavebnictví, občanské a 

závazkové právo. 

V oblasti veřejného sektoru se zaměřuje zejména na právo veřejných zakázek, stavební právo a správní 

řízení související s výstavbou developerských projektů. Poskytuje poradenství dodavatelům, zejména 

při přípravě nabídek, při účasti v zadávacích řízeních a při jednáních o smlouvách, jakož i v námitkových 

a přezkumných řízeních před ÚOHS a ve správním soudnictví.  

V oblasti práva nemovitostí a stavebního práva má zkušenosti s komplexním poradenstvím při výstavbě 

logistických center, při realizaci nejrůznějších stavebních záměrů, včetně sporů v oblasti stavebního 

práva, a s přípravou nájemních smluv. 

V oblasti občanského práva zpracovala řadu právních stanovisek a analýz pro významné klienty jak z veřejného sektoru, tak 

ze soukromého sektoru.   

Jana zahájila spolupráci s naší advokátní kanceláří v roce 2012 jako studentka specializující se na oblast veřejných zakázek, jako 

advokátní koncipientka poté získala praxi také v oblasti bankovnictví, financí, kapitálového trhu a regulace bank v České republice a 

v oblasti práva nemovitostí a stavebnictví a od roku 2018 působí na pozici advokátky. Absolvovala magisterské studium práv na Karlově 

univerzitě v Praze a v roce 2013 studovala též na Radboud University v nizozemském Nijmegenu. 

Transakce 

 poradenství v oblasti veřejných zakázek veřejným a sektorovým zadavatelům v odvětvích bankovnictví, pojišťovnictví, IT, 

vodovodů a kanalizací 

 poradenství v řadě případů sporů v oblasti stavebního práva a práva životního prostředí týkajících se developerských 

projektů 

 poradenství významným českým společnostem při akvizicích a prodejích nemovitostí 

 smlouvy o dílo týkající se výrobních závodů v různých odvětvích 

 poradenství několika finančním institucím ohledně spotřebitelských úvěrů  

 poradenství významným lokálním i mezinárodním klientům při revizi smluvní dokumentace v souvislosti s rekodifikací 

českého soukromého práva a s přípravou vzorové smluvní dokumentace 

 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora  

 

Jazyky 

český, anglický 

Vzdělání 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2014), titul Mgr. 

Radboud University Nijmegen, Nizozemsko (2013) 
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