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Lenka Gachová se specializuje na právo hospodářské soutěže, právo veřejné podpory a právo 
veřejných zakázek. 
 
Věnuje se právnímu poradenství v oblastech kartelů, zneužití dominance a soutěžněprávního 
posuzování fúzí a akvizic a veřejné podpory. 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. Často též radí společnostem v oblasti compliance. 
 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracovala celkem osm let na Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže na různých právních pozicích, naposledy jako ředitelka Odboru výroby a služeb 

Sekce hospodářské soutěže, kde se věnovala zejména problematice zneužití dominantního postavení a vertikálním dohodám. 
 
Projekty 
 
 poradenství významné internetové společnosti v oblasti unilaterálního jednání podniků 
 soutěžněprávní audit předního zahraničního výrobce potravin 
 průběžné právní poradenství přední evropské petrochemické skupině, zejména v oblasti zneužívajícího jednání podniků a spojování 

soutěžitelů 
 zastupování poskytovatele poštovních služeb ve správním řízení vedeném před ÚOHS ve věci možného zneužití dominantního 

postavení 
 poradenství, vč. zastupování měst ve věci údajného narušení soutěže ze strany orgánu veřejné správy před ÚOHS 
 poradenství, vč. zastupování významné nadnárodní skupiny působící v oblasti prodeje potravin a zboží denní potřeby před ÚOHS 

ve věci údajného zneužití významné tržní síly 
 zastupování distributora audiovizuální techniky ve správním řízení vedeném před ÚOHS ve věci možného uzavření zakázané bid 

riggingové dohody v oblasti přípravy a realizace projektů 
 zastupování kolektivního správce v několika šetřeních a navazujícím správním řízení vedeném před ÚOHS ve věci možného 

zneužití dominantního postavení 
 komplexní právní poradenství České republice v rámci šetření vedeném Komisí v souvislosti s možným poskytováním veřejné 

podpory v oblasti zdravotnictví 
 komplexní právní poradenství České republice v souvislosti s žádosti o vynětí vybraných energetických činností z povinnosti 

zadávat veřejné zakázky 
 průběžné poradenství mezinárodnímu výrobci tabákových výrobků, zejména v oblasti compliance 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
Slovenská advokátní komora, od 6. března 2020 usazená euroadvokátka na Slovensku 
 
Jazyky 
 
český, anglický 
 
Vzdělání 
 
Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno (2002), titul Mgr. 
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