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Tomáš Havelka se specializuje na oblast práva duševního vlastnictví, práva ICT a moderních 
technologií obecně a má také zkušenosti s právem obchodních společností, akvizicemi, obchodním 
právem obecně a evropským mez 
inárodním právem soukromým. Studoval rovněž nizozemské právo duševního vlastnictví a právo ICT. 
 
V oblasti práva duševního vlastnictví se specializuje na právo průmyslového vlastnictví a autorské 
právo v oblasti moderních technologií a digitální společnosti a v oblasti přeshraničních aspektů 
ochrany a vymáhání práv plynoucích z duševního vlastnictví a transferu technologií, v rámci práva ICT 
poté zejména v oblasti síťové neutrality. Věnuje se také umělé inteligenci ve vztahu k duševnímu 
vlastnictví a virtuální realitě. V doméně práva obchodních společnosti a obchodního práva se podílel 
na několika akvizicích českých společností ze strany belgických a nizozemských investorů a poté 

korporátním aspektům obchodních společností obecně (od založení přes proměny až po likvidaci a zánik obchodních společností). 
 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2018 pracoval pět let v advokátní kanceláři specializující se na nizozemskou 
a belgickou klientelu. Má zkušenosti z přední nizozemské kanceláře v oblasti práva ICT, Stálého zastoupení České republiky při EU 
a z České podnikatelské reprezentace při EU. Momentálně dokončuje studium nizozemského magisterského oboru LL.M. „Internet, 
intellectuele eigendom en ICT” na Vrije Universiteit v Amsterdamu. 
 
Projekty 
 
 poradenství při převodu online databází a v oblasti dalších souvisejících práv 
 poradenství v oblasti autorského práva a souvisejících práv v zábavním průmyslu 
 poradenství při přechodu nadnárodní společnosti z vlastního serveru do služby cloud 
 poradenství při správě a rozšiřování registrovaných práv duševního vlastnictví nadnárodní belgické společnosti 
 právní poradenství při vývoji a implementaci softwaru pro mobilní aplikace 
 poradenství při vstupu investoru z Belgie a Nizozemska na český trh 
 poradenství při akvizici podílů a společnosti ze strany belgických a nizozemských investorů 
 poradenství při restrukturalizaci obchodní skupiny a realizaci přeměn obchodních společnosti s mezinárodním prvkem 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický, nizozemský 
 
Publikace 
 
Privacy op de werkvloer: mogen werkgevers zonder toestemming van werknemers accounts aanmaken bij derde partijen? IctRecht.nl 
(24.08.2018). 
 
Vzdělání 
 
Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2012), titul Mgr. 
Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (2011), titul Bc. 
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