
 

Mgr. Jakub Kocmánek 
Senior advokát 

Jakub Kocmánek se specializuje se na právo hospodářské soutěže, správní právo a právo EU. 
 
Během své praxe získal zkušenosti se zastupováním klientů v šetřeních a správních řízeních 
Evropské komise a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti zneužití dominantního 
postavení i kartelů. Zastupoval klienty v civilních soudních sporech s prvky práva hospodářské 
soutěže. Vedl související interní soutěžní audity, podílel se též na právním poradenství a posouzení 
zvažovaných obchodních plánů a zvažovaných korporátních restrukturalizací a zabýval se přípravou 
compliance manuálů. 
 
V rámci správního práva a práva EU se zabýval právním poradenstvím v oblasti compliance s různými 
sektorovými regulacemi, zejména v oblastech telekomunikací, poštovních služeb, vysílání, nakládání 

s odpady a životního prostředí. Dále se zaměřuje na právní poradenství v oblasti veřejné podpory. 
 
Projekty 
 
 zastupování v řízeních Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o podezření z účasti na kartelové dohodě, včetně úspěšné přípravy 

leniency žádosti a sjednání narovnání 
 zastupování v řízení Evropské komise týkajícím se posuzování souladu uzavřené dohody o spolupráci v oblasti telekomunikací 

s právem hospodářské soutěže 
 zastupování v řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o podezření ze zneužití dominantního postavení 
 zastupování klienta v řízeních před civilním soudem o žalobách na náhradu údajné škody (v souhrnu v hodně více než pěti miliard 

Kč) způsobené zneužitím dominantního postavení 
 notifikace veřejné podpory v oblasti IT služeb (hodnota podpory přesahující 2 miliardy Kč) 
 obrana klienta v rozhodčím řízení proti nároku ze smlouvy uzavřené v kontextu zneužití dominantního postavení žalobcem 

(s celkovou hodnotou přesahující 500 milionů Kč) 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora   
 
Publikační činnost 
 
Jakub je členem redakční rady Common Law Review. V pozici šéfredaktora byl odpovědný za vydání Common Law Review Issue: 
Competition Law – Autumn 2014 
 
Jazyky 
 
český, anglický 
 
Vzdělání 
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