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KLÁRA MLADÁ A JAN SMÍTAL POSÍLILI TÝM WEINHOLD LEGAL 
 

Advokátní kancelář Weinhold Legal do svého týmu přivítala advokátku Kláru Mladou a koncipienta Jana Smítala. 

Klára Mladá je advokátka se zaměřením na oblast IT/IP, smluvního a spotřebitelského práva. Své 

zkušenosti  nashromáždila v několika předních pražských kancelářích a v současnosti se věnuje zejména 

problematice digitalizace, a to v celé šíři právních vztahů, tj. B2B, B2G, ale i z hlediska pracovněprávní či 

korporátní dokumentace. Klára v roce 2019 dokončila magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze a od ledna roku 2023 je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. 

Kromě rodné češtiny hovoří plynně anglicky a své komunikační schopnosti dále rozvíjí i ve francouzském jazyce. 

“Klára posílí klíčové oblasti IP/IT služeb, kterým se naše kancelář věnuje a rozvíjí a kde aktuálně pociťujeme 

potřebu náš tým rozšířit. Máme radost, že Klára svými zkušenostmi a pracovním nadšením přispěje k rozšíření 

základů našeho týmu. “ uvedl Jakub Nedoma, vedoucí advokát Weinhold Legal, který se zaměřuje na právo 

IP/IT.  

Jan Smítal je koncipient, který se ve své dosavadní praxe zaměřoval na právní služby v oblasti občanského 

a obchodního práva a také práva trestního. Jan dokončil magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy 

univerzity v Brně. Kromě rodné češtiny hovoří také anglicky a italsky. 

„Jana rádi zapojíme především v transakčním poradenství, kde nám aktuálně běží několik zajímavých mandátů,“ 

uvedl Martin Lukáš, partner Weinhold Legal. 

  

Klára Mladá Jan Smítal 
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O společnosti Weinhold Legal 
 
Advokátní kancelář Weinhold Legal je silným hráčem na českém trhu již od založení pražské kanceláře roku 1996, a může se pochlubit 
týmem několika desítek vysoce kvalifikovaných právníků. Weinhold Legal dosáhla významné hodnocení v mezinárodních průvodcích 
právnickými kancelářemi, jako jsou např. Legal 500, Chambers Europe and Chambers Global, IFLR1000, atd. 
 
Pro podrobnější informace navštivte prosím naše webové stránky http://www.weinholdlegal.com. 
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