
 

 
 

Mgr. Robert Porubský, LL.M. 
Vedoucí advokát 

Robert Porubský se specializuje na oblast energetického práva, korporátního práva zahrnujícího 

mezinárodní a tuzemské akvizice společností včetně prodejů závodů a dále na řešení sporů před 

civilními soudy a v arbitrážních řízeních včetně ochrany investic. 

 

V oblasti energetického práva má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů a poskytováním 

právního poradentství jak zahraničním investorům, včetně obnovitelných zdrojů energie, tak velkým 

korporátním klientům působícím v České republice. V oblasti akvizic a prodejů se na straně 

prodávajících i kupujících účastnil řady transakcí a vedl je, a to v různých odvětvích. Při řešení sporů 

před soudy a v arbitrážních řízeních poskytoval právní poradenství mnoha významným českým a 

mezinárodním společnostem a podnikatelům působícím mj. v oblastech energetiky, těžkého a lehkého 

průmyslu a informačních technologií. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval téměř osm let pro přední mezinárodní advokátní kancelář a působil rovněž na 

pozici vedoucího právníka významné nadnárodní společnosti.  

Transakce 
 

▪ právní poradenství mnoha zahraničním i domácím investorům z oblasti energetiky včetně výstavby a projektování 

elektrárenských zdrojů a jejich zastupování před českými soudy a orgány veřejné správy 

▪ právní poradenství zahraničním investorům z oblasti energetiky v souvislosti s mezinárodní ochranou jejich investic před 

mezinárodním arbitrážním tribunálem ohledně nároků přesahujících 3 miliardy Kč 

▪ právní poradenství významné nadnárodní energetické společnosti v souvislosti s procesem tzv. unbundlingu a její právní 

zastupování před českými soudy v rámci z tohoto procesu vyplývajících sporů včetně squeeze out. 

▪ právní poradenství zahraničním investorům z oblasti energetiky v souvislosti s recyklací solárních panelů 

▪ právní poradenství průmyslové společnosti a její zastupování před mezinárodním arbitrážním soudem ve sporu ohledně 

dovozu průmyslových komodit 

▪ zastupování klientů před Nejvyšším soudem ČR a Ústavním soudem ČR včetně sporů s mezinárodním prvkem a významem 

(např. povinnost soudů členských států EU obracet se na Soudní dvůr Evropské unie s předběžnou otázkou týkající se 

nařízení o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Brusel I) 

▪ právní poradenství pro nadnárodní koncern ve věci akvizice průmyslového giganta v hodnotě cca 1 miliardy USD 

▪ právní poradenství pro zahraničního klienta ve věci akvizice nadnárodního průmyslového koncernu v hodnotě cca 400 milionů 

USD 

▪ právní poradenství pro významnou společnost z oblasti IT v rámci mezinárodní akvizice a výstavby unikátní výcvikové arény 

kybernetické bezpečnosti včetně akvizice s tím spojených práv duševního vlastnictví a licencí pro celou Evropu  

▪ právní poradenství pro významnou společnost z oblasti IT v rámci prodeje části závodu významnému nadnárodnímu 

koncernu včetně akvizice s tím spojených práv duševního vlastnictví a licencí 

▪ právní poradenství akcionářům a jejich zastupování v akcionářských sporech o částku přesahující 50 milionů Kč 

▪ právní poradenství a zastupování klientů při akvizicích na straně prodávajících i kupujících a due diligence společností 

 

Členství v profesních sdruženích 
 

▪ Česká advokátní komora  

▪ Young ICCA (International Council for Commercial Arbitration) 

Jazyky 
 
český, slovenský, anglický, německý 
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