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Advokát 

Specializuje se zejména na právo technologií, duševního vlastnictví, médií, telekomunikací, filmu a e-
commerce. 
 
V oblasti technologického práva se zaměřuje na komplexní poradenství na úseku informačních 
technologií, umělé inteligence, digitálních služeb a softwarových systémů včetně videoher. Rovněž 
se věnuje transakcím souvisejícím s akvizicí či prodejem technologických aktiv a nastavování interních 
struktur i odběratelsko-dodavatelských vztahů v IT sektoru. 
 
Věnuje se rovněž autorskému a mediálnímu právu, v jejichž rámci se specializuje na odpovědnost 
za digitální obsah. Významné zkušenosti má také v oblastech filmového práva a telekomunikací, 
kde pravidelně poskytuje poradenství především filmovým studiím, vysílatelům, distributorům 

a operátorům. 
 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2019 působil v renomovaných českých advokátních kancelářích, kde se zaměřoval 
především na korporátní právo, M&A, telekomunikace, ochranu osobních údajů, duševní vlastnictví, sporovou agendu a správní řízení. 
 
Projekty 
 
 poradenství při akvírování světové franšízy restaurací pro českého franšízanta 
 komplexní poradenství při produkci filmů a seriálů pro přední světovou filmovou skupinu 
 poradenství při akvizici patentované technologie českého výrobce pro významnou světovou technologickou společnost 
 právní podpora při patentování umělé inteligence napříč nejvýznamnějšími světovými jurisdikcemi (USA, Čína, Evropa) 
 komplexní posouzení rizika právní odpovědnosti za internetový obsah předního českého mediálního domu 
 poradenství ve sporech mezi vysílateli týkajících se originální produkce i retransmise programů 
 příprava zadávací dokumentace na implementaci a servis software pro významného veřejného zadavatele 
 analýza stavu proprietárního uzamčení veřejného zadavatele včetně revize „uvolňovací“ smlouvy 
 podpora při vyjednávání sponzoringu mezi technologickými společnostmi a předními světovými univerzitami 
 provázení vysílatelů, přenositelů vysílání, poskytovatelů AVMS a provozovatelů kin regulatorními povinnostmi a správními řízeními 
 vypracování vendor due dilligence pro předního českého operátora včetně nápravy zjištěných nedostatků 
 poradenství zahraničnímu mediálnímu domu při akvizici českého vysílatele 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický 
 
Vzdělání 
 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2018), titul Mgr. 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2021), titul JUDr. 
University of Glasgow, School of Law, Glasgow (2016-2017), program ERASMUS+ zaměřený na právo duševního vlastnictví 
 
 

E: michal.kandrac@havelpartners.cz 
T: +420 255 000 465 

mailto:michal.kandrac@havelpartners.cz

	JUDr. Michal Kandráč

