
AKTUÁLNÍ VÝVOJ V PRÁVU NA OCHRANU 
HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

DISKUSE K MOŽNÝM PRAKTICKÝM DOPADŮM POSLEDNÍ NOVELIZACE ZÁKONA O OCHRANĚ 
HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

 
Kdy: 22. května 2013, 13.00 až 18.00 hod. 

Kde: budova Právnické fakulty, Veveří 70, Brno, zasedací místnosti 109 (první patro vlevo) 
 

 
Charakter akce: Workshop má poskytnout prostor pro diskusi předních českých a slovenských 
odborníků z oblasti justice, advokacie, státní správy, advokacie a podnikové praxe. Jeho cílem je 
především analýza praktických dopadů novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže 
(provedená zákonem č. 306/2012 Sb.) na činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a na 
právní jistotu soutěžitelů a účastníků řízení. 
Od účastníků se očekává zapojení do diskuse, ev. uvedení dalších praktických problémů a 
souvislostí, na něž se v oficiálním programu s úvodními slovy nedostalo. Od referujících bychom 
přivítali alespoň stručnou anotaci jejich vystoupení nebo power-pointovou prezentaci. 
 
Program: Vybrané problémové okruhy budou uvozeny hlavními referáty.  Poté uvítáme případné 
krátké koreferáty a především podněty a účast v diskusi. Prostor bude i pro otázky nezařazené do 
hlavního programu; jakékoliv tematické podněty vítáme (je možno je zaslat předem, anebo vznést 
přímo v průběhu konání akce). 
 
Pro koho je akce určena: Akademičtí pracovníci, soudci a asistenti soudců, doktorandi a diplomanti 
zejména kateder obchodního a správního práva, advokáti, podnikoví právníci, zástupci 
podnikatelských subjektů, správní úředníci. 
 
Výstup: Sborník obsahující přednesené (příp. i nepřednesené příspěvky), jakož i závěry z diskuse. 
Formální příspěvek do sborníku však není nutnou podmínkou účasti. 
 
Vzhledem k tomu, že je kapacita místnosti omezena, a v případě vyššího zájmu o akci budeme 
hledat jiné prostory, využijte prosím všichni, včetně přednášejících, rezervační systém pro tuto akci, 
který naleznete zde: http://site.law.muni.cz/workshopy-konference.html. 
 
Zarezervujte si prosím účast nejpozději do 20. května 2013. 
 

 

 

 

http://site.law.muni.cz/workshopy-konference.html


 

 

Rozdělení hlavních referátů (pracovní názvy, v abecedním pořadí podle příjmení referentů):  

Moderace:  Josef Bejček (PrF  MU Brno)  

 
 Tomáš Fiala (AK Vejmelka/Wünsch, Praha) 
  Praktické otázky uskutečňování programu shovívavosti 

  Jiří Kindl (AK Weil Gotshal@Manges, Praha) 
  Přechod odpovědnosti za správní delikty 

  Kamil Nejezchleb (ÚOHS Brno)/Zuzana Tonarová (NSS Brno) 
  Narovnání jako procesní institut 

 Michal Petr (ÚOHS, Brno) 
  Tzv. prioritizace  podle § 21 odst. 2 ZOHS 

 Radek Ruban (PrF MU Brno) 
  Nahlížení do spisu ve vztahu k uskutečňování programu shovívavosti 

 Zuzana Sabová (Protimonopolný úrad SR, Pravnicka fakulta Univerzity Komenskeho) 
  Praktické zkušenosti a problémy spojené s místním šetřením 

 Miroslav Uřičář (T-Mobile CZ, Praha) 
  Narušení soutěže orgány veřejné správy 

 Petr Zákoucký/Jan Dobrý (AK Clifford Chance, Praha) 
  Narovnání a výpočet pokut v řízení podle ZOHS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce se pořádá v rámci projektu  
Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe 

registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0146 


