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Advokát 

Martin Rott se specializuje na právo hospodářské soutěže, farmaceutické právo, compliance a regulaci. 
 
V oblasti práva hospodářské soutěže poskytuje právní poradenství v oblasti kartelů, zneužití 
dominantního postavení, povolení spojení podniků a v souvislosti s kontrolou zahraničních investic. 
V rámci své praxe se podílel na zastupování mnoha předních společností v řízeních před Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže, správními soudy a Evropskou komisí. 
 
V oblasti farmaceutického práva se zaměřuje především na otázky spojené s distribucí léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků, cenovou a úhradovou regulací a compliance. Výrobcům léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků zároveň poskytuje poradenství v oblasti hospodářské soutěže 
ohledně zamýšlených projektů a obchodních strategií, vč. otázek dominantního postavení a jeho 

zneužití, nastavení a změn distribučních modelů, posuzování bonusových schémat a vertikálních dohod. 
 
Široké zkušenosti má rovněž s poradenstvím v oblasti compliance, podílí se na přípravě a realizaci soutěžněprávních auditů, odborných 
školení pro zaměstnance a vedení významných společností a na přípravě compliance manuálů. 
 
Martin spolupracuje s naší kanceláří od roku 2017 nejprve na pozici advokátní koncipienta, v současnost jako advokát. 
 
Projekty 
 
 poradenství při zastupování klienta ve věcech údajného kartelu IT, vč. navazujícího řízení u správních soudů 
 poradenství v řízení vedeném Evropskou komisí týkajícím se oblasti telekomunikací 
 poradenství významné farmaceutické společnosti v otázkách hospodářské soutěže souvisejících se vstupem výrobků na český trh 
 posouzení bonusového systému globálního výrobce léčivých přípravků, včetně vymezení relevantního trhu a analýzy možných 

vylučujících účinků 
 poradenství přednímu výrobci léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v řadě záležitostí týkajících se práva hospodářské 

soutěže, včetně analýzy postavení klienta na trhu, vymezení relevantního trhu a posouzení zamýšlené strategie 
 poradenství globálnímu výrobci léčivých přípravků v otázkách týkajících se dominantního postavení a změn distribučního modelu 
 zastupovaní klienta v rámci řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení spojení v oblasti televizního vysílání 
 zastupování klienta v řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o podezření ze zneužití dominantního postavení 
 zastupování společností v řízení o povolení spojení podniků u Evropské komise 
 hloubkové soutěžněprávní audity nadnárodních společností, realizace školení pro zaměstnance a vedení společností 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora  
 
Jazyky 
 
český, anglický 
 
Vzdělání 
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