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Pavla Korcová se specializuje na právo nemovitostí a správní právo se zaměřením na oblast 
stavebnictví a developmentu. 
 
V oblasti práva nemovitostí se účastnila řady transakcí (jak na straně prodávajících, tak kupujících) 
zejména v oblasti akvizice a správy průmyslových a komerčních objektů, jakož i v oblasti rezidenčního 
bydlení. 
 
V oblasti správního práva se specializuje na poradenství při realizaci nejrůznějších stavebních 
záměrů, a to jak formou stavby nových projektů, tak formou revitalizace stávajících objektů. 
 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracovala více než pět let v pobočce významné 

mezinárodní advokátní kanceláře se sídlem v Rakousku, kde se specializovala na komplexní poradenství v oblasti práva nemovitostí a 
stavebnictví zahrnující poradenství při veškerých dispozicích s nemovitostmi, zejména právní podporu při prodeji, koupi, nájmu či 
zřizování jiných práv k nemovitostem, jakož i poradenství v souvislosti s výstavbou či rekonstrukcí nemovitostí. 
 
Projekty 
 
 poradenství jednomu z nejvýznamnějších evropských provozovatelů velkoprodejen pro stavbu, dům a zahradu při expanzi v České 

republice 
 poradenství přednímu mezinárodnímu výrobci v oblasti automobilového průmyslu při akvizici a výstavbě nových, jakož i zajištění 

provozu stávajících průmyslových areálů v České republice, včetně poradenství v oblasti čerpání dotací ze strukturálních fondů 
Evropské unie 

 poradenství významné mezinárodní finanční skupině při akvizici jednoho z největších nákupních center v České republice 
 poradenství německým nemovitostním fondům při správě a pronajímání nemovitostního portfolia v České republice 
 poradenství významnému německému nemovitostnímu fondu při akvizici kancelářských budov v Praze 
 poradenství jednomu z nejvýznamnějších rakouských nemovitostních investorů při akvizici nákupních center v České republice 
 poradenství německému řetězci maloobchodních prodejen při rozsáhlé expanzi v České republice 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora   
 
Jazyky 
 
český, anglický, německý 
 
Vzdělání 
 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2006), titul JUDr. 
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