CURRICULUM VITAE
Jméno

Dr. Vít Horáček

Vzdělání a profesní kvalifikace

Univerzita Karlova v Praze – PhD., 1993
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (specializace: Mezinárodní právo soukromé a
veřejné), 1986 - 1991
Euroforum MBA Program, 1999
krátkodobé studijní pobyty na univerzitách v Helsinkách - Finsko, Passau - Německo,
Strasbourgu - Francie a Kodani - Dánsko (1991 – 1993)
postgraduální studium na University of Birmingham, působení v advokátních kancelářích v
Londýně a Glasgow, UK, září - listopad 1993
1990 – 1992 - In-house právník různých soukromých společností; poskytování právního
poradenství v oblasti managementu společností, obchodní a právní služby na denní bázi
1992 – 1994 - Advokát ve významné české advokátní kanceláři Bubník & Myslil (specializace:
obchodní právo, fúze & akvizice, privatizační projekty, duševní vlastnictví)
1994 – 2015 - Advokát a partner v Glatzová & Co
2016 – doposud - Partner v LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

Dosavadní zkušenost s právem
duševního vlastnictví a spory o
doménová jména

Jako rozhodce/mediátor
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Mezinárodní Mediace
Arbitráž

Jako právní zástupce

31

10

Rozhodce a právní zástupce v 33 sporech.

Právní poradenství a řešení sporů jako rozhodce a expert ve věcech doménových sporů a obecně
průmyslových práv v Čechách a v zahraničí.

Členství v profesních
organizacích

člen České advokátní komory
člen Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC)
rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
rozhodce Vídeňského mezinárodního rozhodčího soudu (VIAC Vienna)
odborný asistent katedry obchodního práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži
rozhodce Mezinárodního arbitrážního soudu pro sport CAS v Lausanne
rozhodce Fotbalové asociace České republiky
rozhodce Arbitrážního soudu při Moskevské hospodářské a průmyslové komoře
rozhodce Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno
člen International Bar Association
člen akademického senátu, Vysoké školy ekonomiky a managementu (2001-2004)
člen International Association of Young Lawyers
člen České společnosti pro mezinárodní právo
člen redakční rady internetového magazínu www.stavebni-forum.cz
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