
 

 
 

JUDr. Jan Diblík 
Partner 

Jan Diblík se specializuje na oblast duševního vlastnictví a informačních technologií, telekomunikace 
a média, právo obchodních společností, akvizice a prodeje společností. 

V oblasti práva informačních technologií a duševního vlastnictví se zaměřuje na oblast softwarových 
licencí, dodávky a implementace IT řešení, outsourcing, regulaci elektronických komunikací a ochranu 
osobních údajů.  

V oblasti telekomunikací a internetových technologií poskytoval právní poradenství například 
nadnárodním společnostem při zamýšleném vstupu na český trh.  

V oblasti mediálního práva pravidelně radí klientům s aspekty nekalé soutěže, reklamy, televizního 
a rozhlasového vysílání a ochrany osobnosti. 

V oblasti akvizic a prodejů se účastnil řady projektů a transakcí (jak na straně prodávajících, tak kupujících) zejména v odvětvích 
energetiky, dopravy a médií. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval dva roky ve významné české právnické firmě, čtyři roky pak ve francouzské 
advokátní kanceláři Gide Loyrette Nouel a dva roky v britské právnické firmě Linklaters. 

Transakce 

 poradenství britské skupině při akvizici IT systému v oblasti statistického plánování a prognózy pro obchodování 
na finančních trzích 

 poradenství jedné z nejvýznamnějších nadnárodních reklamních agentur při poskytování služeb na relevantním trhu 
 poradenství významné evropské mediální skupině při zamýšleném vstupu na český trh 
 poradenství významné společnosti v oblasti leteckého průmyslu při akvizici unikátního IT projektu 
 poradenství přední evropské energetické skupině při přípravě akvizice energetické společnosti v České republice 
 poradenství přední zahraniční skupině podnikající v oboru dopravy při zamýšlené akvizici českého dopravce 
 poradenství nadnárodnímu konsorciu při akvizici českého strojírenského podniku 
 poradenství nadnárodní skupině v oblasti anti-corruption a anti-bribery standardů v České republice 
 poradenství řadě klientů v souvislosti s problematikou ochranných známek a dalšího průmyslového vlastnictví 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora 

Jazyky 

český, anglický, základní komunikace v němčině, italštině a francouzštině 

Vzdělání 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2009), titul JUDr. 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2006), titul Mgr. 
University of Limerick, Právnická fakulta, (Socrates Erasmus, 2005–2006) 
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