
 

Mgr. Juraj Dubovský 
Vedoucí advokát 

Juraj Dubovský se specializuje na zastupování klientů v komplexních sporech a v soudních a rozhodčích 

řízeních vedených v České republice, ve Slovenské republice a v zahraničí, včetně přeshraničních 

sporů. 

 

Zaměřuje se na zastupování klientů v oblastech ochrany práv duševního vlastnictví, ochrany před 

nekalou soutěží, ochrany osobnosti a dále také v komplikovaných technických sporech. Poskytuje 

rovněž právní poradenství v oblastech, jakými jsou mimosoudní řešení sporů, insolvence, 

restrukturalizace a správní soudnictví, a v řadě dalších právních oblastí, a to v ČR i na Slovensku. 

 

Před nástupem do naší advokátní kanceláře v roce 2014 pracoval po řadu let v předních mezinárodních 

advokátních kancelářích v Praze. Působil také v mezinárodní advokátní kanceláři ve Washingtonu, D.C. 

a též v oblasti ochrany lidských práv. 

 

Projekty 

 

▪ poradenství v řadě komplexních mezinárodních sporů v oblasti energetiky (obnovitelné zdroje, dodávky plynu, zahraniční akvizice) 

▪ poradenství v řadě komplexních sporů v oblasti telekomunikací a médií (spory o vysílací práva v rámci společného trhu v EU, náhrada 

škody způsobené zneužitím dominantního postavení, spory v oblasti M&A/squeeze-out) 

▪ poradenství přední mezinárodní IT společnosti (ochrana osobnosti a ochrana osobních údajů) 

▪ poradenství přední retailové potravinářské společnosti v komplexních obchodních sporech 

▪ poradenství mezinárodní bance při řešení pohledávek vůči tuzemské loterijní společnosti 

▪ poradenství významné české společnosti (zneužití ochranných známek a nekalá soutěž ze strany konkurence) 

▪ poradenství v řadě sporů o náhradu škody navazujících na akvizici podniku jedné z největších českých bank 

▪ poradenství v oblasti IP/IT (včetně poradenství předním IT a telekomunikačním společnostem ve věci přípravy strategických 

distribučních a licenčních smluv a v oblasti regulace a hospodářské soutěže) a při zajištění patentové ochrany a správě patentového 

portfolia 

 

Členství v profesních sdruženích 

 

Česká advokátní komora 

Slovenská advokátska komora 

 

Jazyky 

 

český, anglický, slovenský 
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