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VZDĚLÁNÍ 

2006 - 2011 Právnická fakulta MU v Brně, doktorský studijní program, disertační práce: Právní 

aspekty humoru, knižně vyšlo u nakladatelství  C.H.Beck, 193 stran. 

1997 - 2002 Právnická fakulta MU v Brně, magisterský studijní program, diplomová práce: 

Právní ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl, knižně vyšlo u C.H.Beck, 196 stran. 

1992 – 1999 JAMU v Brně, studijní program Rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika 

1989–1992 Gymnázium v Třebíči 

ZKUŠENOSTI 

2008 - současnost Advokát 

• Advokát poskytující právní služby ve všech oblastech práva, zejména pak v oblasti 

autorského práva, ochrany osobnosti a směnečného práva. Absolvování stovek soudních 

jednání, zpracování sofistikovaných právních podání jako dovolání k NS, kasačních 

stížností k NSS, ústavních stížností k Ústavnímu soudu a předběžných otázek 

k Soudnímu dvoru EU. Informování novinářů v mediálně exponovaných kauzách. 

2018 - současnost Pověřenec pro ochranu osobních údajů  

• Výkon agendy GDPR v praxi jako pověřenec pro ochranu osobních údajů několika 

malých obcí, JAMU, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Slatinné lázně Třeboň. 

2018 – Kandidatura do Senátu 

• Psaní PR článků - https://salomoundosenatu.cz/, vedení kontaktní kampaně formou 

Pojízdné právní poradny a informování o ní na FB. 

2016 – současnost, jednatel Nezávislý správce práv, s.r.o. 

• Prostřednictvím tohoto subjektu je realizován projekt www.copymarket.cz – řešení 

udělování licencí k užití autorských děl on-line. 

2013 – současnost spolupráce s Českou pirátskou stranou 

• konzultant projektu Hrajeme svobodnou hudbu, obhájce Pirátů v trestním řízení 

vyvolaném projektem Odkaz není zločin provozováním stránky www.sledujuserialy.cz 

2007 – současnost, jednatel Metamorfózy, s.r.o. 

• Poradenství v oblasti ochrany osobních údajů - www.oou.cz, http://oou.cloud/ 

2003 - 2005 Právník sekretariátu ředitelky Krajského úřadu kraje Vysočina 

Zavádění právních agend na nově vznikajícím úřadě, výkon činnosti správce daně, 

připomínkování a zpracování návrhů zákonů v rámci zákonodárné iniciativy kraje. 

SCHOPNOSTI 

• dostatečné na to, abych dosáhl svého vzdělání a zkušeností 
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