
 

 
 

Mgr. et Mgr. Radek Riedl 
Senior advokát 

Radek Riedl se specializuje zejména na oblast práva duševního vlastnictví, včetně účinného vymáhání 

práv průmyslového vlastnictví, na obchodní smluvní právo a na komplexní nekalosoutěžní agendu.  

V oblasti práva duševního vlastnictví se zaměřuje zejména na problematiku strategie ochrany klientů 

prostřednictvím práv duševního vlastnictví, na vymáhání práv duševního vlastnictví, paralelní dovozy a 

další záležitosti související s průmyslovými právy a autorskými díly, stejně jako na problematiku 

doménových jmen a doménových sporů.  

V rámci závazkového práva se vedle standardních smluvních typů zaměřuje zejména na vztahy 

týkající se vývoje, licencování a ochrany technologií a souvisejícího know-how a na smlouvy uzavírané 

prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Dále se v souvislosti se závazkovým právem 

zajímá o oblast FMCG a nastavení smluvních vztahů v potravinářském průmyslu. 

Aktuálně řeší rovněž správní agendu spojenou s licenčními řízeními u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Ve výše uvedených oblastech v posledních letech opakovaně poskytoval právní poradenství celé řadě významných českých 

i zahraničních klientů. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval v advokátní kanceláři ve Zlíně. V roce 2008 studoval na Universität Rostock 

v Německu. 

Transakce 

 dlouholeté poradenství světovému výrobci obuvi při vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a postupu proti subjektům 

distribuujícím padělky či napodobeniny na českém trhu či dovážejícím zboží ze třetích zemí 

 poradenství světově známému výrobci širokého portfolia vysoce kvalitních a designově vytříbených výrobků určených pro 

domácnost, údržbu domu a zahrady při vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně doménových jmen klienta 

 dlouholeté poradenství přednímu českému prodejci elektroniky při kompletní správě a ochraně jeho portfolia ochranných 

známek, při tvorbě webového obchodu a nastavení spotřebitelských obchodních podmínek, v oblasti práva na ochranu 

spotřebitele a smluvní agendy 

 dlouholeté poradenství nejhodnotnější firmě světa a jedné z nejvýznamnějších světových technologických společností 

současnosti v souvislosti s průběžnou správou portfolia ochranných známek a obchodních označení v České republice 

 dlouholeté poradenství přednímu českému výrobci designových koloběžek a odrážedel při kompletní správě a ochraně jeho 

portfolia ochranných známek a průmyslových vzorů a při vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 

 poradenství významnému hráči na poli vytváření unikátních technologických inovací při přípravě komplexní smluvní 

dokumentace s jedním z nejsilnějších středoevropských výrobců značkových produktů chemických specialit a dezinfekčních a 

čisticích prostředků ošetřující poskytování unikátního know-how a patentového portfolia klienta zatíženého dalšími 

spoluvlastnickými podíly významných subjektů 

 příprava a zajištění transakce mezi významnou poradenskou společností z oblasti informačních a komunikačních technologií 

a respektovaným výzkumným ústavem při výzkumu a vývoji zcela nového a konstrukčně unikátního iontového motoru, 

zejména komplexní nastavení pravidel pro vývoj, užívání, oceňování a nakládání s právy duševního vlastnictví, pro registraci 

průmyslových práv, včetně užívání a registrací ochranných známek společnosti a nového produktu 

 průběžné právní poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví a závazkového práva související s právními due diligence 

významných českých a nadnárodních společností před plánovanou akvizicí 

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

českého soukromého práva a s přípravou komplexní vzorové smluvní dokumentace 

 poradenství významnému zahraničnímu prodejci osobních automobilů v oblasti nekalé soutěže 

 zastupování významných českých a zahraničních klientů ve správních řízeních vedených zejména celními úřady a Českou 

obchodní inspekcí 

 



 

 
 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora   

Jazyky 

český, anglický, německý (pasivně) 

Vzdělání 

Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2011), titul Mgr. 

Univerzita Palackého, Filozofická a Pedagogická fakulta, Olomouc (2008), titul Mgr. 

 

E: radek.riedl@havelpartners.cz 

T: +420 255 000 124 

 


