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CO NABÍZÍME

Zpracováváme znalecké posudky, studie a expertízy z oboru sou-
těžní a regulatorní ekonomie.

Příkladem mohou být:
 ■ definování relevantního produktového a geografického trhu,
 ■ posouzení tržní síly,
 ■ analýza možného zneužití dominantního postavení,
 ■ analýza kartelů,
 ■ analýza horizontálních a vertikálních dohod,
 ■ výpočty škod,
 ■ posouzení regulatorních rizik,
 ■ a mnohé další.

CO UMÍME

 ■ Analyzujeme soutěžní a regulatorní otázky pomocí moderních 
analytických modelů.

 ■ K zodpovězení ekonomických otázek používáme robustní 
kvantitativní metody a nejlepší dostupná data.

 ■ Máme dlouhodobé a široké zkušenosti zejména v odvětví tele-
komunikací, dopravy, farmacie, přepravy ropy a ropných pro-
duktů, energetiky a těžby uhlí.
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EKONOMIE V HOSPODÁŘSKÉ 
SOUTĚŽI A REGULACI



JSME EKONOMOVÉ SE ZAMĚŘENÍM NA 
SOUTĚŽNÍ ANALÝZU

 ■ Nabízíme ekonomické, finanční a strategické expertízy 
a posudky.

 ■ Jsme oprávněni zpracovávat znalecké posudky (znalec se spe-
cializací ekonomická a finanční analýza).

 ■ Zpracováváme ekonomické posudky určené pro arbitrážní 
řízení.

 ■ Poskytujeme ekonomické poradenství v šetřeních na základě 
národního soutěžního práva a rovněž dle článku 101 a 102 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

 ■ Provádíme analýzy, které pomáhají učinit správná strategická 
rozhodnutí.

POSKYTLI JSME EKONOMICKOU 
ANALÝZU MIMO JINÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH 
ZÁLEŽITOSTECH

 ■ oceňování kmitočtového spektra,
 ■ problematika sdílení telekomunikačních sítí,
 ■ případy týkající se údajného stlačování marží v telefonních 

službách poskytovaných v pevném místě,
 ■ případy týkající se údajného stlačování marží při poskytování 

širokopásmového internetu prostřednictvím technologie xDSL,
 ■ analýza v odvětví černého uhlí spojená se soutěžními dopady 

dlouhodobých exkluzivních vertikálních dohod,
 ■ analýza tržních bariér a soutěžních dopadů vyloučení z trhu 

v odvětví osobní vlakové dopravy,
 ■ analýza protisoutěžních dopadů kartelové dohody,
 ■ analýza soutěžních dopadů určitých obchodních praktik 

v rámci šetření dle zákona o významné tržní síle,
 ■ výpočty škod v případech zneužití dominantního postavení,
 ■ ekonomické analýzy pro mezinárodní arbitrážní řízení
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