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Hlavní specializací Ivana Rámeše je právo duševního vlastnictví a technologií. V této oblasti 

se zaměřuje zejména na komplexní nastavení IP strategie, a to jak v ČR, tak i ve světě, dále 

na vymáhání práv průmyslového vlastnictví a autorských práv, především pak na problematiku 

padělků a nedovolených napodobenin, paralelních dovozů a otázek tzv. vyčerpání práv. 

 

Je odborníkem na oblast e-commerce – ať už se jedná o oblast IP, ochrany spotřebitele (včetně 

správních řízení s kontrolními orgány jako je Česká obchodní inspekce a další), ochrany osobních 

údajů nebo o marketingové právo. V rámci své právní praxe stál u zrodu prvních e-shopů a nastavoval 

podmínky fungování mezi obchodníky a spotřebiteli, aktuálně se zaměřuje kromě internetových 

obchodů také na právní fungování marketplace. 

 

Specializuje se rovněž na autorskoprávní poradenství, doménové spory, nekalou soutěž a spory týkající se IP práv. Dalším oborem jeho 

specializace je franchising, kde poskytoval odborné poradenství celé řadě nadnárodních franchisingových sítí, ale také ryze česko-

slovenským konceptům. 

 

V rámci své praxe poskytuje poradenství jak začínajícím start-upům, tak větším společnostem i mezinárodním korporacím. Stranou 

nezůstává také oblast venture capitálu, a to zejména v podobě IP poradenství investorům, investičním fondům či start-upům. 

 

Ve výše uvedených oblastech také přednáší a pravidelně publikuje odborné články. Je zakladatelem blogu HAVEL&PARTNERS. 

 

Výše uvedené praxe potvrzují také prestižní mezinárodní ratingové agentury a žebříčky jako jsou Chambers Europe, World Trademark 

Review 1000 a IP STARS, kde se Ivan umisťuje řadu let na předních místech jako uznávaný odborník na oblast IP. 

 

Projekty 

 

▪ dlouholeté poradenství světovému výrobci obuvi při vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a postupu proti subjektům 

distribuujícím padělky či napodobeniny na českém trhu či dovážejícím zboží ze třetích zemí 

▪ poradenství světovému výrobci kosmetiky v souvislosti s jeho právními spory o ochrannou známku v České republice a vedení 

správních řízení s relevantními orgány 

▪ poradenství významné sportovní asociaci spočívající v realizaci právních kroků proti padělatelům sportovních dresů 

▪ dlouholeté poradenství přednímu českému prodejci elektroniky při ochraně jeho portfolia ochranných známek, při tvorbě webového 

obchodu a nastavení spotřebitelských obchodních podmínek, v oblasti práva na ochranu spotřebitele a smluvní agendy 

▪ poradenství přednímu výrobci letadel v souvislosti s vymáháním práv z průmyslového vlastnictví a průmyslově právní ochranou jeho 

výrobků; vedení správních řízení s kontrolními orgány 

▪ poradenství významné leasingové společnosti a bance z evropské bankovní skupiny při změně řízení pobočkové sítě 

na franchisingový model 

▪ poradenství významnému evropskému výrobci dopravního značení při vyjednávání distribučních smluv s jejím zahraničním 

obchodním partnerem 

▪ právní služby z oblasti práva IT/IP související s právní due diligence nadnárodní letecké společnosti, předního českého výrobce 

turbín a významného českého nakladatelství před jejich plánovaným prodejem 

▪ poradenství několika předním světovým výrobcům elektroniky v oblasti úpravy právních vztahů se spotřebiteli 

▪ poradenství při právních krocích proti přednímu českému pivovaru ve věci nekalé soutěže 

 

Členství v profesních sdruženích 

 

Česká advokátní komora 

INTA (International Trademark Association) 

ECTA (European Communities Trade Mark Association) 

 

Jazyky 

 

český, anglický 

 

Vzdělání 

 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2007), titul Mgr. 
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