
 

 
 

JUDr. Dalibor Kovář 
Vedoucí advokát 

Dalibor Kovář se specializuje na právo duševního vlastnictví, informační technologie, e-commerce, 

inovace a start-upové projekty, právní aspekty elektronického právního jednání a oblast smluvního 

práva.  

V rámci práva duševního vlastnictví a informačních technologií se věnuje zejména obchodněprávním 

aspektům licenčních a implementačních smluv, právní problematice doménových jmen, ochraně 

autorských děl a právní regulaci inovativních technologií obecně i specificky ve finanční sféře 

(FinTech).  

V oblasti digitalizace/elektronizace se zaměřuje především na zavádění elektronického právního 

jednání (paperless) do veřejnoprávních i soukromoprávních organizací, využívání elektronické identity 

a související aspekty ochrany osobních údajů. V rámci problematiky e-commerce se věnuje komplexnímu nastavování právních 

procesů.  

Ze smluvního práva se věnuje zejména přípravě specifických a komplexních obchodních smluv, včetně smluv s mezinárodními aspekty, 

a dále školení základů i vybraných specifik smluvního práva.  

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval tři roky ve významné české advokátní kanceláři a rok v pobočce mezinárodní 

advokátní kanceláře, kde se zabýval převážně obchodním právem a právními vztahy k nemovitým věcem. V roce 2008 studoval na 

Université de Lorraine ve francouzském Nancy. 

Transakce 

 poradenství předcházející komercionalizaci významného softwarového řešení 

 poradenství ve sporu předního českého dodavatele softwaru s jeho zákazníkem 

 poradenství významným lokálním i mezinárodním klientům při revizi smluvní dokumentace v souvislosti s rekodifikací 

českého soukromého práva a s přípravou vzorové smluvní dokumentace 

 poradenství globálnímu poskytovateli dodávek a služeb v oblasti provozu na pozemních komunikacích v oblasti závazkových 

a autorskoprávních aspektů smluvních dokumentů 

 poradenství několika předním obchodním řetězcům v oblasti komplexní úpravy právních vztahů se spotřebiteli, včetně 

komplexní regulace e-shopů 

 průběžné poradenství v oblasti práva IT/IP související s právními prověrkami (due diligence) významných českých a 

nadnárodních společností  

 poradenství lokálním i zahraničním společnostem při právních krocích v otázce nekalé soutěže a porušování jejich duševního 

vlastnictví 

 příprava a vyjednávání kupních smluv a smluv o dílo v různých podnikatelských oborech 

 poradenství přední mediální společnosti při komplexním smluvním zajištění pořádání unikátní výstavy 

 poradenství významným subjektům ve finančním sektoru při zavádění plně elektronických procesů 

 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora   

Jazyky 

český, anglický, francouzský 

Vzdělání 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2012), titul JUDr. 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2010), titul Mgr. 
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