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Weinhold Legal radila start-upu Resistant AI specializujícímu se na bezpečnost 
technologických řešení 

 

Praha 30. dubna 2020 – Významná česká a slovenská advokátní kancelář Weinhold Legal radila start-upu Resistant 

AI (dříve Bulletproof.AI), který se specializuje na oblast zabezpečení technologických řešení, a to v souvislosti s jeho 

nedávným rizikovým financováním (venture capital). Hlavními investory jsou Credo Ventures a Index Ventures, 

dalšími pak Seedcamp a tzv. andělští investoři. 

 

Resistant AI byla založena v roce 2019 zakladatelem společnosti Cognitive Security Martinem Rehákem spolu s jeho 

kolegy z bývalého týmu Cognitive a vyvíjí systémy na ochranu umělé inteligence (AI) před cílenou manipulací s ní, 

před podvratnými útoky na algoritmy a strojové učení umělé inteligence a před sofistikovanými podvody. Za svou 

relativně krátkou dobu existence byla společnost Resistant AI požádána řadou nadnárodních společností 

o poradenství ohledně jejich systémů na zabezpečení umělé inteligence a poskytla jim řešení na světové úrovni. 

Společnost Resistant AI, která má pobočky v Praze a Bruselu, se v poslední době významně rozrostla a nově získaný 

kapitál využije k dalšímu rozšíření své přítomnosti na amerických a globálních trzích softwarového zabezpečení. 

 

Tým Weinhold Legal vedli partneři  Pav Younis a Martin Lukáš spolu s advokátním koncipientem Davidem Hlaváčkem. 

Tým radil společnosti Resistant AI v souvislost se všemi aspekty financování. Weinhold Legal poskytovala právní 

služby společnosti Resistant AI již ve fázi jejího založení. Pav Younis a jeho tým pravidelně radí začínajícím 

technologickým společnostem v oblasti financování rizikovým kapitálem (venture capital). 

 

Martin Rehák, CEO společnosti Resistant AI komentuje “Komplexnost a mezinárodní povaha financování 

vyžadovala právníky obeznámené s mezinárodním financováním a se schopností pracovat s finančními 

a transakčními dokumenty amerického rizikového financování. Pav a tým Weinhold Legal tyto požadavky přesně 

splňují a poskytli nám spolehlivé obchodně zaměřené poradenství, jejich přístup je flexibilní, odpovídají obratem a jsou 

schopni pracovat pod tlakem.“ 

 

Bližší informace o transakci např. forbes, lupa.cz nebo ihned.cz 

 
________________________________________________________________ 
 
O společnosti Weinhold Legal 
 

Advokátní kancelář Weinhold Legal je silným hráčem na českém trhu již od založení pražské kanceláře roku 1996, 

a může se pochlubit týmem více než čtyřiceti vysoce kvalifikovaných právníků. Společnost Weinhold Legal byla 

v žebříčku PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2019, který se koná pod záštitou ministra spravedlnosti ČR a České advokátní 

komory vyhlášena jako "Vysoce doporučovanými kancelářemi" v kategoriích právo obchodních společností, fúze 

a akvizice, česká firma na mezinárodních trzích a mezi "Doporučovanými kancelářemi" v kategoriích: právo 

hospodářské soutěže, bankovnictví a finance, kapitálové trhy, developerské a nemovitostní projekty, duševní 

vlastnictví, právo informačních technologií, pracovní právo, daňové právo, řešení sporů a arbitráže, telekomunikace 

a média a restrukturalizace a insolvence. Weinhold Legal dosáhla významné hodnocení v mezinárodních průvodcích 

právnickými kancelářemi, jako jsou např. Legal 500, Chambers Europe and Chambers Global, IFLR, atd. 

Pro podrobnější informace navštivte prosím naše webové stránky http://www.weinholdlegal.com. 
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