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Jako právníci víme, že svět se mění. 
Budoucnost je příležitost! Velké myšlenky však potřebují podporu. 
Soustřeďte se na jejich uskutečnění a starost o právní rámec nechte na nás. 
Buďte první! Budeme vás jistit. 

Zajímáte nás. Ať se věnujete vesmírnému výzkumu, 
nebo zůstáváte nohama pevně na zemi.
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Právní služby  
v technologiích 
Jsme právní tým Technology v Deloitte Legal.

Poskytujeme právní služby v oblastech, kde:
• se využívají technologie, internet, nové platformy & telekomunikace, 
• vznikají nové nápady, vynálezy, inovace, 
• je zapotřebí chránit know how a obchodní tajemství, 
• se zpracovávají osobní údaje, cookies a jiné údaje,
• se vyžaduje regulatorní compliance 

Sledujeme nové trendy, inovace, služby sdílené ekonomiky.
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Co je tým Technology? 
Když se řekne tým Technology, každý si asi představí něco jiného. My jsme tým Technology 
v Deloitte Legal. My nejsme Iťáci. Jsme právníci, kteří rozumí IT/IP a novým technologiím 
a poskytujeme právní služby v oblastech technologií.

Technologie jsou pro nás internet, telekomunikační sítě, strojové učení,  robotizace procesů, 
softwarová řešení, platformy pro sdílení informací.
Technologie se dnes a denně využívají ve všech průmyslových odvětvích. Zaznamenáváme 
obrovský nárůst využití technologií.

Nelze říci, že bychom se orientovali na jednu oblast. Máme klienty z různých oblastí. Jako je 
automotive, farmacie, softwarové domy, telekomunikace, internetové obchody, banking.
Zjednodušeně řečeno, technologie jsou pro nás určitým mostem, který nám umožňuje 
pracovat ve všech průmyslových odvětvích. 

S čím klientům pomáháme? 
Naše právní praxe je v technologiích široce rozkročena. 
Našim klientům pomáháme nastavit nové prodejní kanály, kdy často ve spolupráci s oddělením 
Consultingu připravujeme alternativní prodejní platformy pro jejich nové produkty. To jsou 
zejména eshopy a nové distribuční cesty.

Obrovským tématem je ochrana osobních údajů. V posledních 2 letech jsme se věnovali 
implementaci GDPR. Tím to ale nekončí. Novým tématem bude nařízení o ePrivacy, které se 
bude týkat hlavně internetových a telekomunikačních firem, které zpracovávají velké množství 
dat, jako jsou cookies či metadata. 

Pro softwarové domy zajišťujeme ochranu jejich produktů. Připravujeme smluvní dokumentaci 
pro vývoj a distribuci software. Chráníme zdrojové kódy a zastupujeme je v soudních sporech.
Dobře se vyznáme v telekomunikacích. To je obor podrobený silné regulaci vycházející z 
evropských pravidel. A bude hůř. Právě zde dochází k velkým změnám. Díky Evropskému 
kodexu elektronických komunikací, který byl přijat v minulém roce, se budou do národních 
právních řádů implementovat nová pravidla, která se budou vztahovat i na nové hráče.

Čeho si cením na našem týmu? 
Mám radost z toho, že náš tým tvoří kreativní a zapálení lidé. V dubnu jsme si dali například za 
cíl, že oslavíme Mezinárodní den duševního vlastnictví. A podařilo se nám zábavnou formou 
udělat akci pro celý Deloitte a přitom jsme ukázali, co náš tým umí.  

Co klienti oceňují při poskytování těchto služeb?   
Řekl bych, že naši klienti oceňují tři klíčové aspekty našeho způsobu poskytování služeb.
V první řadě jsou velmi rádi, pokud dostávají srozumitelný popis problematických okruhů a jejich 
řešení, což je podstatným faktorem právě v oblasti našeho týmu právníků v oblasti technologií. 
Dotčený okruh problémů je třeba zvládnout lidským přístupem nejen z pohledu práva, ale právě 
i z technologického hlediska. 

Druhým aspektem je hluboká znalost právní úpravy i ve velmi technických otázkách, která je 
cizelována tím, že naše advokátní kancelář ve svém objemu specialistů dokáže zajistit odbornost 
konkrétních kolegů v mnoha expertních oblastech. V našem týmu se jedná například o nové 
technologie, nové obchodní modely, duševní vlastnictví nebo elektronická komunikace a software.

Třetím a mnohdy právě nejdůležitějším aspektem je naše schopnost adaptovat se na konkrétní 
klientské požadavky tak, aby celková vize našeho klienta zůstala zachována a aby právo 
nezasahovalo do chodu konkrétního businessu. Klienti si vždy našich služeb cení, právě protože 
jsme schopni pomoct jim uskutečnit jejich plány. 
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Co klienti oceňují při poskytování těchto služeb?   
Klienti pak nejvíce ocení nejenom právní znalost ale i to, že s nimi sdílíte nadšení pro jeho 
projekt nebo produkt a to, že jste pro něj nejenom právním zástupcem, ale i obchodním 
partnerem, který mu pomáhá posouvat se dál. Proto nás baví pracovat s lidmi, kteří svými 
nápady žijí. Odměnou je pak úspěch klienta, na kterém jste se mohli společně s ním podílet.

Co tě nejvíce baví při poskytování právního poradenství v oblasti nových technologií?
Technologie jsou všude kolem, používáme je na denní bázi a vůbec si neuvědomujeme 
jaká je za nimi práce nebo právní problémy. Nás v Technology teamu baví propojovat svět 
technologií, práva a byznysu. Mě osobně pak nejvíce baví to, že jsem se mohl podílet na vzniku 
technologické vychytávky, produktu či videohry, které můžu později vyzkoušet v praxi a říct si, 
že jsem u toho byl. Tohle v právním světě není samozřejmostí. IT právo je však i něco víc než 
jenom technologie, jsou to nové nápady a myšlenky, které pomáháme chránit jako duševní 
vlastnictví a tyto nápady pak pomáhají lidem, a to bez ohledu na to jestli se jedná o nápady, 
které náš život zjednoduší jako SW nebo jako různé léčivé přípravky, které zachraňuji životy.  
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Co tě nejvíce baví při poskytování právního poradenství v oblasti ICT?
Právo technologií a IT je kouzelné v tom, že nikdy nevíte, jaké výzvy budete řešit zítra. Zatímco 
v tradičních oblastech jako jsou real estate či transakce neočekáváme, že se povaha praxe změní 
ze dne na den, nikdo nedokážeme předvídat, jaké budou obchodní příležitosti v technologiích. 
Umělá inteligence, autonomní vozidla, blockchain či platformy jako Uber či AirBnB jsou právní 
výzvy, o kterých se nám před několika lety ani nezdálo. Co asi budeme řešit příští rok?
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Jaké právní oblasti považuji v technologiích za rozvojové a kam se bude ubírat trh? 
Čekám výrazný rozvoj v oblasti internetu věcí. S IoT souvisí právní úprava komunikačních 
technologií i bezpečnosti.
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Co tě nejvíce baví při poskytování právního poradenství v oblasti ICT?
Kvalitní právní poradenství v ICT vyžaduje alespoň základní orientaci 
v technologiích (kterých jsem nadšencem) a technologických postupů. Jelikož 
mnoho jiných právníků takovou orientaci nemá, mám dobrý pocit z toho, když 
já mohu poradit probyznysově.

Na co jsem nejvíce hrdý?
V jednom sporu, kde řešení předmětné otázky nebylo doposud odjudikováno, 
jsem přišel s právní argumentací, kterou nezávisle na sebe v jiné kauze dovodil 
i Nejvyšší soud. Člověk má pak dobrý pocit z toho, že se pomyslně podílí na 
utváření právních pravidel.
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V jakých oblastech poskytujeme klientům služby nejčastěji?

Rozvíjíme nové oblasti

Duševní vlastnictví

Ochrana osobních údajů

Internet of Things Umělá inteligence

Blockchain

Telekomunikace a média

ICTeCommerce

Video games & eSports
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