
 

 
 

Mgr. Petr Bratský, LL.M. 
Advokát 

Petr Bratský se specializuje na oblast smluvního práva, právo duševního vlastnictví, ochranu osobních 
údajů, právo EU a na legislativní poradenství.  

V oblasti smluvního práva se zaměřuje na tvorbu a revizi obchodních smluv, zejména smluv týkajících 
se odběratelsko-dodavatelských vztahů, práv k duševnímu vlastnictví, na tvorbu obchodních 
podmínek a poskytování právního poradenství v předsoudních fázích obchodních sporů. 

V oblasti duševního vlastnictví se věnuje zejména filmovému právu, přípravě licenčních smluv 
a smluvním vztahům k technologiím, včetně práva dronů. 

V rámci oblasti ochrany osobních údajů Petr poskytuje právní poradenství řadě zahraničních 
společností podnikajících v různých oborech, zahrnujících mimo jiné automobilový průmysl, potravinářství či strojírenství 
a zpracovávajících mimořádně velké objemy osobních údajů svých zaměstnanců a obchodních partnerů. S příchodem nařízení GDPR 
realizoval významné implementační projekty včetně koordinačních aktivit zahrnujících více jurisdikcí. 

V rámci práva EU a legislativy se primárně zaměřuje na poradenství v rámci evropského legislativního procesu a na komplikovanější 
výkladové otázky primárního a sekundárního práva. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval více než dva roky ve významné české advokátní kanceláři, kde se zabýval 
převážně obchodním právem a právními vztahy k nemovitým věcem. Působil rovněž jako právní poradce europoslankyně pro unijní 
legislativu a externí expert pro Evropskou komisi ohledně transpozice směrnic do českého práva. 

 
Transakce 

 právní poradenství významným lokálním i mezinárodním klientům při revizi a tvorbě komplexní smluvní dokumentace 
 komplexní právní poradenství významné světové produkční společnosti v souvislosti s vyjednáváním smluv a podáním 

žádostí o filmové pobídky v rámci filmové produkce seriálu v hodnotě několika desítek milionů korun 
 právní poradenství při implementaci požadavků nařízení GDPR v rámci rozsáhlých přeshraničních compliance projektů 
 právní poradenství významné světové zbrojařské společnosti ve věci posouzení právních rizik vyplývajících z uzavřené 

smluvní dokumentace na dodávky vojenského materiálu do arabských zemí, včetně návrhu dalšího postupu klienta a právní 
analýzy podmínek místního off-setového programu 

 právní poradenství významnému výrobci lihovin při návrhu postupu vůči Evropské komisi ve věci potenciálního zákazu 
důležité aromatické látky pro výrobu tradičních alkoholických nápojů 

 poskytování legislativně-právního poradenství významné světové IT společnosti 
 jako právní poradce europoslankyně poskytoval právní konzultace při revizi směrnice o audiovizuálních mediálních službách 

 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora   

Jazyky 

český, anglický 

Vzdělání 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2012), titul Mgr. 
Katholieke Universiteit Leuven, Belgie (2016), titul LL.M. v oboru International and European Business Law (s vyznamenáním-cum 
laude) 
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