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Advokát 

Tomáš Chmelka se specializuje na oblast práva informačních technologií, práva duševního 
a průmyslového vlastnictví, smluvního práva a mezinárodního obchodního práva. 
 
V oblasti práva informačních technologií se zaměřuje především na právní aspekty životních cyklů 
informačních systémů, webových aplikací, mobilních aplikací a dalších počítačových programů. Zabývá 
se rovněž problematikou doménových jmen a doménových sporů. 
 
Tomáš se v rámci své praxe účastnil řady komplexních přeshraničních projektů spořívající v transferu 
technologií, vývoji, výrobě a dodávkách různorodých produktů a počítačových programů. Podílel se jak 
na projektech soukromých společností, tak na projektech orgánů veřejné správy. 
 

Tomáš vystudoval kromě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně taktéž Systémového inženýrství a informatiku na Vysokém učení 
technickém v Brně. Zahraniční zkušenosti získal na Northumbria University v anglickém Newcastlu. 
 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2017 pracoval v české advokátní kanceláři, kde se zabýval zejména sporovou 
agendou. 
 
Projekty 
 
 poradenství nadnárodní IT společnosti při implementacích informačních systémů u českých a slovenských bankovních institucí 
 poradenství nadnárodnímu obchodnímu řetězci při implementacích několika informačních systémů 
 poradenství českým společnostem při vývoji a spuštění několika internetových projektů 
 poradenství nadnárodním společnostem týkající se nekalé soutěže, ochrany obchodní firmy a duševního a průmyslového vlastnictví 
 vedení doménových sporů ve prospěch nadnárodních společností 
 poradenství celosvětovému výrobci střelných zbraní při transferu technologií a nastavení celosvětového distribučního modelu 
 poradenství českým a nadnárodním společnostem ve strojírenském a automobilovém průmyslu 
 poradenství mezinárodní leasingové společnosti zabývající se provozem železničních vagónů 
 právní poradenství české společnosti zabývající se výrobou železničních vagónů 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický 
 
Vzdělání 
 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno (2017), titul Ing. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2016), titul Mgr. 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská (2014), titul Bc. 
Northumbria University, Newcastle upon Tyne, Anglie (2015) , studijní program Erasmus + 
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