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Jitka Linhartová je advokátkou a vedoucí soutěžní praxe v pražské kanceláři Schönherr.
Působila na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde vedla šetření v působnosti Odboru
kartelů a řešila kauzy zneužití dominantního postavení, a na Generálním ředitelství pro
hospodářskou soutěž Evropské komise v Bruselu. Pro řadu nadnárodních společností sestavila
a realizovala compliance programy, včetně pravidelných nácviků kontroly ze strany orgánů
dohledu (mock dawn raids), a osobně se podílí na compliance tréninku v mezinárodních
společnostech.
V souvislosti s šetřením zakázaných dohod a zneužitím dominantního postavení na českém a
slovenském trhu zastupovala Jitka Linhartová některé významné domácí i mezinárodní
společnosti a to jak před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, tak před Evropskou
komisí a národními soudy. Dále poskytuje právní poradenství z oblasti soutěžního práva a
regulací v rámci tzv. day-to-day business a asistuje domácím i mezinárodním společnostem
v řízení o povolení spojení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Protimonopolného
úradu, koordinuje ohlášení spojení soutěžitelů ve více jurisdikcích. V rámci regulatoriky se
zabývá především energetickým právem a právem upravujícím nakládání s odpady a obaly.
Připravuje různá podání, žádosti o povolení, před odpovědnými orgány státní správy,
zastupuje společnosti ve správních řízeních jak v České republice, tak na Slovensku.
Jitka Linhartová je pravidelnou autorkou řady odborných článků v českých a zahraničních
médiích, včetně například publikací Antitrust, International Legal Office, Global Legal
Insights Energy nebo EER – The European Energy Handbook, ICLG. Je absolventkou Fakulty
právnické Západočeské univerzity v Plzni a členkou České advokátní komory.
Jitka Linhartová je členkou dozorčí rady obecnéě prospěšné společnosti Galerie uměni pro
děti, kde spolupořádá různé kulturní a charitativní projekty.
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International Lawyer Office (ILO) – pravidelné příspěvky na aktuální témata
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