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Róbert se specializuje na oblast práva informačních a komunikačních technologií, právo duševního 

vlastnictví, médií a telekomunikací, ochrany osobních údajů, e-commerce, smluvního práva, reklamy, 

ochrany spotřebitele či regulace hazardních her. 

 

V oblasti práva IT se zaměřuje zejména na právní aspekty vytváření a užívání děl chráněných autorským 

právem, implementace informačních systémů, poskytování licencí k software a poskytovatelů služeb 

informační společnosti. V těchto tématech se také aktivně věnuje přednáškové činnosti. 

 

V oblasti práva duševního a průmyslového vlastnictví se zaměřuje zejména na právo ochranných 

známek, užitných vzorů, patentů, průmyslových vzorů, zeměpisných označení a doménových jmen. 

Specializuje se především na komplexní nastavování strategie IP a vymáhání práv duševního vlastnictví 

a autorských práv. Dále též poskytuje poradenství slovenským i zahraničním společnostem v souvislosti s výkonem jejich práv duševního 

vlastnictví. 

 

V oblasti práva ochrany osobních údajů se specializuje na nastavování procesů a jejich soulad s evropskými a slovenskými předpisy, 

a dále na ochranu soukromí a osobních údajů v elektronické komunikaci (e-privacy), předávání údajů mimo EU a úpravu zabezpečení 

osobních údajů. Pravidelně poskytuje poradenství českým, slovenským a mezinárodním společnostem v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a nastavováním, resp. úpravou příslušných obchodních procesů. 

 

Róbert je zapojen do poradenství klientům z různých oborů, včetně internetových platforem a online řešení, bankovního a finančního trhu 

nebo automobilového a potravinářského průmyslu. Zaměřuje se také na nové technologie a jejich právní aspekty. 

 

V oblasti smluvního práva se specializuje na přípravu a revizi obchodních smluv, smluv týkajících se práv duševního vlastnictví 

a licenčních smluv, a dále též na tvorbu obchodních podmínek a franšízových smluv. 

 

Před příchodem do advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS pracoval v advokátní kanceláři Blake, Cassels & Graydon LLP 

ve Vancouveru, a dále jako právník v kanceláři poskytující právní služby zejména švýcarským klientům. 

 

Projekty 

 

▪ poradenství při zabezpečení patentové ochrany a správě patentového portfolia a portfolia užitných vzorů 

▪ komplexní poradenství neziskové organizaci spravující systém zálohovaných plastových lahví a plechovek 

▪ poradenství světovému technologickému gigantu poskytujícímu služby informační společnosti, software a další služby v rámci mnoha 

projektů realizovaných na Slovensku; 

▪ poradenství jednomu z hlavních světových dodavatelů IT služeb v rámci celé řady projektů na Slovensku; 

▪ poradenství desítkám společností v souvislosti s přípravou na GDPR a poskytování průběžného poradenství v oblasti ochrany 

osobních údajů; 

▪ komplexní právní poradenství členské společnosti jedné z největších pivovarnických skupin na světě v oblasti správy portfolia 

ochranných známek; 

▪ poradenství místním a zahraničním společnostem ohledně právních kroků ve věcech nekalé soutěže a porušování práv duševního 

vlastnictví; 

▪ poradenství globálnímu poskytovateli logistických dodávek a služeb v oblasti smluvních a autorskoprávních aspektů smluvní 

dokumentace a veřejných zakázek na Slovensku; 

▪ poradenství v oblasti práva IT/IP související s audity právní due diligence významných slovenských a nadnárodních společností; 

▪ poradenství celé řadě klientů při nastavování smluvních vztahů s partnery a lokalizaci dokumentace za účelem dodávek zboží 

a poskytování služeb na Slovensku; 



 

▪ poradenství celé řadě společností při vývoji a spouštění projektů e-commerce a internetových projektů 

 

Členství v profesních sdruženích 

 

Ecomlex – sdružení předních právníků s expertním know-how v oblasti IT a e-commerce, ochrany údajů a soukromí 

(https://www.ecomlex.com/countries/slovakia/) 

Slovenská advokátní komora 

 

Jazyky 

 

slovenský, český, anglický 

 

Vzdělání 

 

Panevropská univerzita, Fakulta práva, Bratislava (2013), titul Mgr. 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno (2014), titul Bc. 
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