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Kateřina Surková se specializuje na oblasti korporátního práva, restrukturalizací společností, vytváření 
holdingových struktur a dále na akvizice a prodeje společností.  
 
V oblasti obchodního práva se zaměřuje především na právo obchodních korporací, všechny druhy 
přeměn společností, jako jsou fúze nebo rozdělení společností, a to vnitrostátních i se zahraničním 
prvkem. Současně má také bohaté zkušenosti s vytvářením českých i zahraničních holdingových struktur 
či s nastavením a vypořádáním vztahů mezi společníky.  
 
V oblasti akvizic a prodejů se v uplynulých letech účastnila několika významných nemovitostních transakcí 
jak na straně prodávajících, tak kupujících. 
 

Do naší advokátní kanceláře nastoupila v roce 2007 a působila zde postupně jako koncipientka a advokátka. Dále působila jako advokátka 
v advokátní kanceláři PwC Legal a v roce 2018 se do naší kanceláře vrátila na pozici senior advokátky. 
 
Projekty 
 
 komplexní právní poradenství při restrukturalizaci významné stavební skupiny v České republice 
 právní poradenství pří vnitroskupinové fúzi bankovní instituce působící v České republice i zahraničí 
 přeměna významných českých společností působících v oblasti automobilového průmyslu 
 privátní poradenství předním českým privátním klientům, včetně vytvoření fondových struktur s mezinárodním prvkem 
 komplexní poradenství v oblasti korporátního práva předním českým společnostem, popř. dceřiným společnostem zahraničních 

investorů, působícím mimo jiné v oblastech stavebnictví, strojírenství nebo v chemickém průmyslu 
 právní poradenství v souvislosti se změnou zakladatelských listin a stanov společností v souvislosti s jejich přizpůsobením se nové 

soukromoprávní úpravě 
 právní poradenství při vedení právní prověrky související s akvizicí předních společností podnikajících například v developerském, 

stavebním, strojírenském, potravinářském nebo automobilovém odvětví 
 právní poradenství při jednání o akvizici významné administrativní budovy v Praze 
 právní poradenství při nemovitostní akvizici v Severomoravském kraji 
 právní poradenství při prodeji developerského projektu v Praze 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický 
 
Vzdělání 
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