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Ladislav Smejkal je advokátem a partnerem pražské pobočky největší mezinárodní advokátní 
kanceláře Dentons. Má téměř 20 let zkušeností s prací v advokacii. V rámci advokátní kanceláře 
Dentons se primárně věnuje oblasti pracovního práva, trestního práva, compliance a sporové 
agendě. 

Po škole začal pracovat jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, kde 
po advokátních zkouškách pokračoval jako advokát. Poslední dva roky působil v této kanceláři 
jako vedoucí její bruselské pobočky. Následně pracoval více jak šest let jako advokát a později 
lokální partner mezinárodní advokátní kanceláře White & Case. Poté odešel do pražské pobočky 
advokátní kanceláře Dentons, kde působí dodnes jako její partner. 

Klientům poskytuje komplexní pracovněprávní poradenství, rád zastupuje klienty před soudy 
v pracovněprávních sporech. V rámci trestního práva se zaměřuje na kriminalitu bílých límečků, 
trestní odpovědnost právnických osob, zastupování poškozených, interní šetření a trestní compli- 
ance. Pravidelně zastupuje klienty v soudních sporech, rozhodčích a trestních řízeních, a to před 
českými soudy všech úrovní, včetně Ústavního soudu. Působí také jako rozhodce. 

Ladislav je pravidelně uváděn v mezinárodních ročenkách (např. Chambers, Whoiswho a Le- 
gal500) jako jeden z předních českých odborníků na oblast pracovního práva a compliance. 

Často vystupuje jako řečník na konferencích a seminářích věnovaných otázkám trestního práva, 
compliance a pracovního práva. Je spoluautorem odborných publikací (Komentář k zákonu o 
trestní odpovědnosti právnických osob a Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti práv- 
nických osob) a významnou mírou přispívá do odborné diskuse v těchto právních oblastech. 
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Je zakládajícím členem České asociace advokátů specializujících se na pracovní právo (CzELA), 
členem Evropské asociace advokátů specializujících se na pracovní právo (EELA). Je také čle- 
nem Evropské asociace právníků trestního práva (ECBA), členem Akademické rady Compliance 
akademie a zakládajícím členem názorové platformy Rozumné právo. 

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studoval také na Právnické fakultě 
Univerzity v Hamburku. Je členem České advokátní komory. Od roku 2017 působí v Kontrolní 
radě České advokátní komory. 

Hovoří plynně česky, anglicky, francouzsky a německy. 
 
 
 


