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Robert Porubský se specializuje na oblast energetického práva a na oblast fúzí a akvizic. 
 
Má rozsáhlé zkušenosti s transakcemi v oblasti fúzí a akvizic z nejrůznějších odvětví jako právní 
zástupce jak na straně prodávajících, tak kupujících, kdy se podílel na celé řadě nejvýznamnějších 
transakcí realizovaných na území České republiky. 
 
V oblasti energetického práva má rozsáhlé zkušenosti z oblasti jak konvenčních energetických zdrojů, 
tak obnovitelných zdrojů energie včetně výstavby a projektování energetických zdrojů a zastupování 
klientů před českými soudy a orgány veřejné správy a rovněž mezinárodními arbitrážními tribunály. 
 
Publikoval řadu článků jak v českých, tak v mezinárodních právních časopisech a publikacích 
zabývajících se zejména problematikou energetického práva. 
 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval téměř osm let pro přední mezinárodní advokátní kancelář 
 
Projekty 
 
 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 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 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
Young ICCA (International Council for Commercial Arbitration) 
 
Jazyky 
 
český, slovenský, anglický, německý 
 
Vzdělání 
 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2008), titul Mgr. 
Ruprecht-Karls-Universität, Juristische Fakultät, Heidelberg (2010), titul LL.M. 
 
 
Publikační činnost 
 
 Vláda schválila další změny ohledně úpravy provozní podpory solárních elektráren, duben 2020 
 Energy Law & Regulation in the European Union (ELREU) - Czech Republic, April 2019 
 Exact boundary between indirect expropriation and legitimate state measures, Czech Yearbook of International Law – Edition 2017 
 Importance of the Seat of Arbitration in the European Context, Czech Yearbook of International Law – International Dispute Resolution 

2016 
 18th. Wiener Juristengespräche - Investment Protection and Investment Arbitration, February 13-14, 2015, Vienna 
 Importance of the seat of arbitration (Důležitost místa rozhodčího řízení), Právní rádce 11-2014, str. 54-55 
 What about compensation of future damages (Co s náhradou budoucí škody)?, Lidové noviny, 13.10.2014 
 Does the solar panels‘ recycling violate the EU law (Je recyklace solárních panelů v rozporu s právem EU?) Právo&Byznys 12/2013 
 Protection of the good faith in the case law of the Czech Constitutional Court II., (Ochrana dobré víry jednotlivce v kontextu judikatury 

Ústavního soudu II. epravo, 8.11.2013 
 Protection of the good faith in the case law of the Czech Constitutional Court I., (Ochrana dobré víry jednotlivce v kontextu judikatury 

Ústavního soudu I.) epravo, 11.10.2013 
 Public law contracts (Veřejnoprávní smlouvy), Stavitel 09/2013 
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