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Robert Neruda je vedoucím týmu soutěžních právníků a ekonomů. Specializuje se na poradenství 
v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžněprávního posuzování fúzí a akvizic, významné tržní 
síly, veřejné podpory a veřejných zakázek. Zastupuje klienty v řízeních o povolení spojení podniků 
a poskytuje poradenství s tím související, zastupuje společnosti obviněné z protisoutěžního jednání 
a poskytuje právní poradenství v souvislosti s plánovanými projekty klientů z pohledu soutěžního 
práva. Specializuje se též na oblast náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním. Robert je 
rovněž aktivní v oblasti compliance a interních investigací, radí např. společnostem působícím 
v energetice, telekomunikacích, automobilovém průmyslu či FMCG. Je spoluzodpovědný za vedení 
brněnské pobočky kanceláře. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval celkem osm let na Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. Na soutěžním úřadu pracoval již v letech 2000 až 2003, nejprve na mezinárodním odboru, později byl ředitelem 
analytického odboru a zástupcem vrchního ředitele. V letech 2004 a 2005 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Po 
návratu na soutěžní úřad v roce 2005 působil též jako předseda rozkladové komise předsedy pro oblast hospodářské soutěže a člen 
rozkladové komise pro oblast veřejných zakázek. Od roku 2007 stál v čele Sekce hospodářské soutěže, od roku 2008 byl 
místopředsedou a v roce 2009 byl jako první místopředseda pověřen řízením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Robert Neruda vykonává právní poradenství aktivně v České republice i na Slovensku, kde působí jako usazený euroadvokát. 
Je spoluautorem uznávaných komentářů k soutěžnímu zákonu (2004 a 2006) či zákonu o veřejných zakázkách (2005 a 2007) 
a autorem několika desítek odborných článků. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a často též na mezinárodních odborných 
konferencích. 

Doporučení mezinárodních publikací 

Jako odborník na soutěžní právo je doporučován mezinárodními publikacemi The International Who’s Who of Competition Lawyers 
& Economists, ILO Client Choice či Chambers Europe Guide. Pod jeho vedením dosáhla kancelář vítězství v dalších prestižních 
právnických žebříčcích v oblasti soutežního práva, zejména v Právnické firmě roku (vítěz kategorie soutěžní právo v letech 2013, 2015 
a 2016), Chambers či Global Competition Review. V roce 2017 byl jedním ze šesti oceněných v soutěži Inovativní právník roku, Global 
Competition Review jej označila za Thought Leader, Who is Who Legal pak za Competition Future Leader. 

Významné případy právního poradenství 

 poradenství významným telekomunikačním operátorům ve věci údajných restriktivních praktik, v oblasti dominance, veřejné 
podpory, kontroly spojování či veřejné podpory 

 poradenství významným výrobcům a importérům automobilů ve věci údajných restriktivních praktik a související zastupování 
před soutěžními úřady 

 poradenství významnému maloobchodnímu řetězci v oblasti spojování soutěžitelů, významné tržní síly, compliance 
a restriktivních praktik 

 poradenství významné energetické společnosti v oblasti dominance, zastupování před soutěžními úřady a v souvislosti 
s mezinárodní arbitráží 

 poradenství významné stavební společnosti v souvislosti s řízením před soutěžními úřady ve věci údajných restriktivních 
praktik 

 poradenství významné internetové společnosti v oblasti unilaterálního jednání podniků a úspěšné stížnosti na zneužití 
dominance ze strany konkurenta 

 poradenství významné společnosti působící v petrochemickém odvětví v oblasti kontroly koncentrací, dominance 
a restriktivních praktik 

 poradenství významné potravinářské společnosti v oblasti soutěžní compliance a interních investigací 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora 
Slovenská advokátní komora 

  



 

 
 

Jazyky 

český, anglický 

Vzdělání 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2008), titul Ph.D. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2001), titul JUDr. 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2000), titul Mgr. 
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