
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jiří Kindl je partnerem v advokátní kanceláři Skils s.r.o., kde se dlouhodobě specializuje zejména 
na problematiku ochrany hospodářské soutěže. Vystudoval summa cum laude Právnickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze. Právo studoval též na University of Limerick v Irsku a v rámci 
postgraduálního kursu Magister Juris na Faculty of Law, University of Oxford (University College), 
kde obdržel vyznamenání (Distinction) a Clifford Chance Prize (nejlepší student ročníku 
v programu Magister Juris), Winter Williams Prize (nejlepší student v předmětu European 
Business Regulation) a Monckton Chambers Prize (nejlepší student v předmětu Competition 
Law). 
 
Je autorem či spoluautorem mnoha publikací na téma soutěžního práva v ČR i zahraniční, zejm. 
např. publikací Soutěžní právo (Praha: C. H. Beck, 2006; 2012, 2021), Zákon o ochraně 
hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C. H. Beck, 2007, 2010, 2016), Zákon o významné tržní 
síle. Komentář (Praha: C.H. Beck 2017) a Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. 
Komentář (Praha: C.H. Beck, 2019). Externě vyučuje soutěžní právo a ekonomii na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má mimořádně rozsáhlé zkušenosti s řízeními u Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, Evropské komise i u civilních soudů a je pravidelně zmiňován mezi 
nejlepšími právníky v oblasti hospodářské soutěže v České republice prakticky ve všech 
relevantních referenčních publikacích (například Chambers Europe, Global Competition 
Review,či Legal500 atp.). 
 
Jiří Kindl je členem kárné komise ČAK již od roku 2013. 
 
Jiří Kindl by svou činností rád přispíval k tomu, aby Česká advokátní komora: 
- držela krok s vývojem právních služeb, včetně nových modelů poskytování právních služeb za 

využití moderních technologií; 
- zohledňovala takový moderní přístup i při rozhodování kárné komise, avšak při současném 

zajištění dodržování vysokého standardu profesionality při poskytování právních služeb; 
- zajišťovala nezávislost České advokátní komory jako stavovské organizace advokátů na 

státních orgánech, a to včetně nezávislého kárného dohledu nad činností advokátů.  
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