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RENÉ CIENCIALA 
PARTNER, ADVOKÁT   

SPECIALIZACE                                                                      T: +420 226 207 507 

• soudní spory a rozhodčí řízení                           E: rene.cienciala@urbanhejduk.cz                

• mezinárodní arbitráže a ochrana investic                                                      

• sportovní právo 

• závazkové právo 

 

René je partnerem pro mezinárodní řešení sporů a sportovní právo s předchozí téměř desetiletou praxí 

z přední české advokátní kanceláře. Poskytuje komplexní právní poradenství českým i zahraničním 

klientům ve všech fázích soudního řízení a obchodních arbitrážích, jak vnitrostátních (Rozhodčí soud při 

Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR) tak mezinárodních (ICC, LCIA, VIAC nebo UNCITRAL). 

Podílel se již na zastupování klientů v desítkách komplikovaných případů. Klientům pomáhá s přípravou 

strukturovaných rozhodčích doložek, v řízeních o zrušení rozhodčích nálezů nebo při uznávání a výkonu 

cizích soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů v ČR.  

Vedle toho se specializuje na oblast sportovního práva, v níž má rozsáhlé zkušenosti s mezinárodními 

sportovními arbitrážemi (CAS), mezinárodními disciplinárními řízeními (UEFA) nebo jako rozhodce 

Fotbalové asociace ČR. V neposlední řadě se zaměřuje na ochranu zahraničních investic a má zkušenosti 

se zastupováním investorů proti státu v investiční arbitráži o náhradu škody (ICSID). Je aktivní jako 

rozhodce i v řadě profesních sdružení. Absolvoval prestižní ženevský LL.M. program na mezinárodní řešení 

sporů (MIDS). 

 

VYBRANÉ REFERENCE 

 • Zastupování regionální banky a její mateřské společnosti v mezinárodní investiční arbitráži (ICSID) ve 

sporu o náhradu škody převyšující 10 mld. Kč souvisejícího s nucenou výměnou řeckých státních 

dluhopisů.  

• Zastupování stavební společnosti v řadě sporů ze smluv o dílo souvisejících s výstavbou velkých 

developerských, liniových nebo multifunkčních staveb v souhrnné hodnotě přes 6 mld. Kč, včetně politicky 

exponované arbitráže týkající se dostavby pražského tunelového komplexu Blanka.  
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• Zastupování insolvenčního správce inženýrsko-dodavatelské společnosti v ICC arbitráži ve sporu ze 

smlouvy na obnovu části elektrárny s nárokem přes 856 mil. Kč.  

• Zastupování stavební společnosti z mezinárodní skupiny ve sporu o bezdůvodné obohacení téměř 480 

mil. Kč souvisejícího s výkonem těžební činnosti v dobývacím prostoru.  

• Zastupování zahraničního investičního fondu ve sporu o náhradu škody téměř 11,8 mil. EUR souvisejícího 

s prodejem (M&A transakcí) skupiny společností v oblasti cestovního ruchu.  

• Zastupování významné mezinárodní finančně-poradenské skupiny v ICC arbitráži ve sporu o náhradu 

škody 5 mil. EUR souvisejícího s koupí (M&A transakcí) přední české finančně-poradenské společnosti.  

• Zastupování stavební společnosti z mezinárodní skupiny v několika sporech ze smluv o dílo souvisejících 

s výstavbou vodohospodářských staveb.  

• Zastupování mezinárodní farmaceutické společnosti v ICC arbitráži ve sporu o zaplacení smluvní pokuty 

za porušení akcionářské dohody a povinnosti mlčenlivosti.  

• Zastupování významných společností podnikajících v oblastech stavebnictví, strojírenství, automotive, 

bankovnictví a finančních služeb, mezinárodní přepravy zboží či mediálního průmyslu v soudních řízeních 

nebo obchodních arbitrážích.  

• Zastupování významné české sportovní asociace v několika mezinárodních sportovních arbitrážích před 

Rozhodčím soudem pro sport v Lausanne (CAS). 

 

 

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH 

Česká advokátní komora 

ICC Česká republika (Komise pro mezinárodní arbitráž) 

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 

Sbor rozhodců Fotbalové asociace ČR 

YCAP - Young Czech Arbitration Professionals 

ICC Young Arbitrators Forum (ICC YAF) 

Young International Arbitration Group (YIAG) 

Young International Council for Commercial Arbitration (Young ICCA) 
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JAZYKY 

český, anglický 

 

VZDĚLÁNÍ 

Université de Genève, Faculty of Law & Graduate Institute of International and Development Studies 

(Švýcarsko), titul LL.M. (Master in International Dispute Settlement – MIDS), 2018 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul JUDr., 2017 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2013 

McGill University, Faculty of Law (Kanada), studijní pobyt, 2013 

British Law Centre / University of Cambridge (Slovensko/UK), Diploma in English and European Union Law, 

2012 

 

 

 

 

          


