
 

 
 

Ing. Mgr. Ivo Šimeček 
Counsel 

Ivo Šimeček se specializuje na právo hospodářské soutěže, obchodní právo, právo veřejných podpor 

a veřejných zakázek. 

V oblasti práva hospodářské soutěže se zaměřuje na případy spojené s problematikou zneužití 

dominantního postavení, úpravu obchodních vztahů mezi dodavateli a odběrateli a kartelové dohody. 

Rovněž má bohaté zkušenosti s poradenstvím při spojování soutěžitelů a s regulací jednání 

obchodních partnerů podle zákona o cenách. Další jeho specializací je problematika nedovolených 

podpor a otázky spojené s nápravou narušení trhu. V oblasti veřejných zakázek má zkušenosti s 

poradenstvím zadavatelům při organizaci zadávacích řízení stejně jako s poradenstvím zájemcům a 

uchazečům o veřejné zakázky. Rovněž se zaměřuje na řešení různých právních otázek spojených s 

aplikací a výkladem národního práva ve vztahu k právu Evropské unie. 

V rámci praxe se mimo jiné podílel na zastupování mnoha předních společností v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže a ve správním soudnictví, jakož i na přípravě podání a hájení zájmů klientů v řízeních před Evropskou komisí. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval nejdříve na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v odboru veřejných 

zakázek. Poté absolvoval roční studium v zahraniční se zaměřením na právo Evropské unie a nastoupil do přední české advokátní 

kanceláře, kde působil až do konce roku 2010. Zde se specializoval především na právo hospodářské soutěže a veřejné zakázky. 

Transakce 

 poradenství při zastupování klienta ve věci údajného kartelu stavebních spořitelen 

 hloubkový právní audit předního výrobce potravin z hlediska dodržování pravidel hospodářské soutěže ve vztazích 

s odběrateli 

 poradenství autodopravci v soutěžně-právním sporu s konkurentem – obrana proti zneužití dominantního postavení 

prostřednictvím nepřiměřené cenové politiky 

 poradenství energetické společnosti při zajišťování dodávky uhlí – obrana proti excesivním cenám podle zákona o cenách 

 poradenství při fúzi dvou předních společností v oblasti zemědělské prvovýroby 

 poradenství dvěma významným sektorovým zadavatelům z oblasti energetiky v souvislosti s organizací zadávacích řízení a 

řešením problémů spojených s postupem podle zákona 

 poradenství nemocničnímu zařízení při organizování zadávacích řízení na dodávky zdravotnického vybavení spojených s 

čerpáním dotací z evropských fondů 

 řešení otázky neplatnosti smlouvy na poskytování právních služeb zadavateli z důvodů porušení pravidel zadávání veřejných 

zakázek 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora   

Jazyky 

český, anglický, německý 

Vzdělání 

Europa-Kolleg Hamburg - Universität Hamburg, Hamburg (2004), titul M.E.S. 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2001), titul Mgr. 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Brno (2000), titul Ing. 
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