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Advokát 

Vladislav Bernard se specializuje na právo hospodářské soutěže, veřejné podpory, veřejný sektor 
a regulaci. 
 
V oblasti soutěžního práva poskytuje poradenství týkající se zejména kartelových dohod, distribučních 
systémů, zneužití dominantního postavení a otázek souvisejících se spojováním podniků. Rovněž 
se věnuje oblasti narušení hospodářské soutěže ze strany orgánů veřejné správy a problematice 
zneužití významné tržní síly. Během své praxe získal zkušenosti se zastupováním významných klientů 
ze soukromého i veřejného sektoru před Evropskou komisí, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 
a před správními soudy. 
 
Soustředí se také na oblast compliance. Podílí se na hloubkových soutěžněprávních auditech 

zaměřených na vyhledávání nedostatků v obchodních procesech našich předních klientů a na odborných školeních jejich zaměstnanců 
a vedení. Díky svým rozsáhlým zkušenostem je schopen připravit na míru šité manuály omezující rizika porušení soutěžního práva. 
 
Působí v akademické sféře a publikuje na témata soutěžního a ústavního práva. 
 
Projekty 
 
 zastupování tří předních bankovních společností v řízení o povolení spojení podniků u Evropské komise 
 komplexní právní poradenství České republice v rámci šetření vedeného Evropskou komisí v souvislosti s možným poskytováním 

protiprávní veřejné podpory v oblasti zdravotnictví 
 zastupování kolektivního správce autorských děl ve správním řízení před ÚOHS a v řízení před správními soudy ve věci možného 

zneužití dominantního postavení 
 hloubkové soutěžněprávní audity nadnárodních společností působících v oblastech poskytování finančních služeb, nákladní dopravy, 

potravinářství nebo výroby stavebních materiálů 
 zastupování společnosti působící v oblasti výroby a montáže stavebních prvků ve správním řízení před ÚOHS a v řízení před 

správními soudy ve věci možné kartelové dohody 
 poradenství obcím v souvislosti s možným narušením hospodářské soutěže orgánem veřejné správy, včetně zastupování 

ve správních řízeních před ÚOHS, v řízeních před správními soudy a v souvisejících sporech 
 

Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický 
 
Vzdělání 
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