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Robert Nešpůrek je jedním ze zakládajících partnerů naší advokátní kanceláře a v současné době 

v jejím rámci řídí pracovní skupinu Commercial, IP & TMT. 

 

Po celou dobu své praxe v advokacii se mimo jiné věnoval smluvnímu právu, právu informačních 

technologií, duševního vlastnictví a také ochraně osobních údajů. V oblasti informačních technologií 

poskytuje klientům poradenství ohledně právní úpravy softwaru, projektů dodávek a implementací 

IT řešení, IT outsourcingu i řešení sporů ze složitých IT projektů. V rámci duševního vlastnictví 

se kromě ochranných známek, průmyslových vzorů, ochrany know-how, autorského práva a nekalé 

soutěže zabývá např. problematikou vstupu na trh, mezinárodní strategie při ochraně IP práv 

a využitím IP práv v komerčních vztazích. Poradenstvím v oblasti ochrany osobních údajů se zabývá 

dlouhodobě a vedl řadu projektů implementace GDPR a v rámci kanceláře je odpovědný 

za poskytování služby outsourcingu činností pověřence. 

 

Mezi významné součásti jeho právní praxe vždy také patřila oblast transakcí, zejména těch s významným prvkem transferu technologií 

nebo IP práv, včetně poradenství při nákupu či prodeji technologických společností, start-upů nebo technologií pro strategické investory, 

investiční fondy i prodávající majitele. Zabývá se také poradenstvím klientům při uzavírání složitých smluvních vztahů a mimosoudním 

řešení sporů z těchto vztahů a zastupoval také řadu klientů ve sporech řešených arbitráží v ČR i v zahraničí. 

 

Před založením naší advokátní kanceláře působil Robert Nešpůrek v české a také londýnské kanceláři globální právní firmy. Titul LL.M. 

získal po absolvování postgraduálního studia v oblasti evropského obchodního práva na Radboud University Nijmegen v Nizozemí. 

 

Ocenění 

 

Podle nezávislé mezinárodní publikace Who’s Who Legal je Robert Nešpůrek řazen mezi přední uznávané odborníky v oblasti 

Information Technology, Telecoms & Media, Data Privacy and Protection, dále Trademarks a Franchise. Prestižní publikace The Legal 

500 ho řadí mezi lídry pro oblast duševního vlastnictví a TMT, kde je v síni slávy, a jako přední odborník pro oblast TMT je uznáván i 

publikací Chambers & Partners. Podle publikace World Trademark Review je doporučovaným odborníkem v oblasti ochranných 

známek. 

 

Projekty 

 

▪ poradenství významnému mobilnímu operátorovi v souvislosti s akvizicí podniku poskytujícího telekomunikační služby v oblasti 

pevných linek 

▪ prodej skupiny podniků v oboru automobilového průmyslu 

▪ akvizice stavební spořitelny jejím významným konkurentem 

▪ akvizice významného výrobce munice ze strany zahraničního investora 

▪ prodej významného výrobce spotřebního zboží v oboru stavebnictví ze strany fondu private equity 

▪ poradenství globálnímu strategickému investorovi při akvizici a prodeji několika společností v oblasti potravinářství 

▪ akvizice podílů v několika společnostech podnikajících v oboru telekomunikací a internetu ze strany private equity fondu 

▪ poradenství jednomu z nejvýznamnějších světových dodavatelů IT služeb v souvislosti s řadou projektů v České republice 

▪ poradenství mezinárodnímu dodavateli IT řešení v souvislosti s řadou projektů mezinárodního outsourcingu IT 

▪ poradenství zahraničním mediálním společnostem v souvislosti s produkcí filmů v České republice 

▪ poradenství jednomu z předních výrobců potravinářského a spotřebního zboží v souvislosti s kartelovým řízením v České republice 

▪ poradenství významnému řetězci v oblasti spotřebního zboží v souvislosti se vstupem na trh, včetně zajištění souvisejících IP  práv 

pro území České republiky 

▪ poradenství biotechnologické společnosti v souvislosti s mezinárodní patentovou ochranou 

▪ poradenství několika desítkám společností v souvislosti s přípravou na aplikaci GDPR a pokračující poradenství ohledně ochrany 

osobních údajů 



 

▪ zastupování řady globálních korporací v souvislosti se spory ze smluvních vztahů a v několika mezinárodních arbitrážích 

Členství v profesních sdruženích 

 

Česká advokátní komora 

 

Jazyky 

 

český, anglický 

 

Vzdělání 

 

Univerzita Radboud Nijmegen, obor evropského obchodního práva, Nizozemí (1998), titul LL.M. 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (1997), titul Mgr. 
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