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Zuzana Hájková se specializuje na oblast regulace v pojišťovnictví a pojistné právo, se zaměřením 
především na německy mluvící klientelu. 
 
Má zkušenosti s komplexním právním poradenstvím předním pojišťovnám a pojišťovacím 
zprostředkovatelům v souvislosti s jejich podnikáním v České republice. Zaměřuje se na oblast 
distribuce pojištění a regulatorní aspekty vnitrostátního i přeshraničního poskytování služeb. Klientům 
rovněž poskytuje právní poradenství v oblasti přípravy pojistné dokumentace a vypořádání nároků 
z pojištění. 
 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracovala téměř šest let v české pobočce mezinárodní 
advokátní kanceláře DLA Piper, kde převážně mezinárodně působícím klientům poskytovala právní 

poradenství také v oblasti corporate governance, komerčních smluv a v občanskoprávních sporech. 
 
Projekty 
 
 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 
 poskytování právního poradenství významné evropské finanční skupině v souvislosti s její expanzí do České republiky, včetně 

komplexního poradenství týkajícího se nastavení distribuční sítě pro pojistné produkty, řešení širokého spektra otázek souvisejících 
s přeshraničním poskytováním služeb a přípravy implementační smluvní dokumentace 

 právní poradenství rakouské pojišťovně v souvislosti s rozšířením jejích aktivit na území České republiky, včetně posouzení širokého 
spektra otázek souvisejících s přeshraniční povahou poskytovaných služeb a přípravy dokumentace pro pojišťovací zprostředkovatele 

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

 právní poradenství přednímu českému pojišťovacímu zprostředkovateli v souvislosti s interním auditem vnitřních předpisů 
 právní poradenství bance patřící k přední mezinárodní finanční skupině v souvislosti s plánovaným ukončením nabídky finančního 

produktu 
 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 
 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 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, německý, anglický, slovenský 
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