
 

 

Tento projekt je financován z fondu Evropské komise prostřednictvím operačního programu Vzdělávání národních soudců v soutěžním 
právu EU a ze státního rozpočtu ČR 

 

SOUTĚŽNÍ PRÁVO EVROPSKÉ UNIE  
Kód akce: S/EU079-2013-2 

Plenární sál Nejvyššího správního soudu 
Brno, Moravské náměstí 6                
Moderátor: JUDr. Jakub Camrda, Ph.D., LL.M 

1. den (5.3.2013) 

 
9.00-9.30  Prezence účastníků 
 
9.30-9.35 Úvodní slovo 
 
9.35-11.00  Soutěžní právo Evropské unie a soutěžní právo členských států – základní 

vymezení; hranice a vazby mezi soutěžními systémy EU a členských zemí; 
kompetence Evropské komise, vnitrostátních soutěžních úřadů, unijních soudů a soudů 
členských zemí; souběžné uplatňování unijního a vnitrostátního soutěžního práva a 
zásada ne bis in idem; judikatura    
JUDr. Michal Petr, Ph.D. – místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  
 

11.00-11.15 Přestávka 
 
11.15-12.30  Vymezení relevantního trhu v soutěžním právu EU – trh geografický a produktový; 

sdělení Evropské komise o definici relevantního trhu; judikatura 
 Ing. Milan Brouček – hlavní ekonom Antimonopolního úřadu Slovenské republiky  
 
12.30-13.30 Oběd 
 
13.30-14.45  Role ekonomické analýzy v soutěžních kauzách – případová studie zneužití 

dominantního postavení formou stlačování marže v sektoru telekomunikací - 
principy ekonomické analýzy, vymezení relevantních trhů v sektoru telekomunikací, 
prokázání praktiky stlačení marže, stanovení náhrady škody 
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. – vedoucí katedry evropské ekonomické integrace a 
hospodářské politiky na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze  

 
14.45-15.00 Přestávka 

 
15.00-16.15 Horizontální a vertikální kartelové dohody podle čl. 101 SFEU -  obecná 

charakteristika; použití čl. 101 odst. 3 SFEU na vertikální dohody (blokové výjimky); 
judikatura  
JUDr. Robert Neruda, Ph.D., JUDr. Petr Kadlec – advokátní kancelář Havel, Holásek 
& Partners  

 
16.15-17.15 Diskuse k tématům 1. dne 
  JUDr. Jakub Camrda, Ph.D. – soudce Nejvyššího správního soudu v Brně 
 
 
 
 
2. den (6.3.2013) 
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9.00-10.15  Zneužití dominantního postavení na vnitřním trhu podle čl. 102 SFEU – základní 
vymezení dominance (vč. kolektivní dominance) a jejího zneužití; typové příklady 
zneužívání; judikatura    
JUDr. Robert Neruda, Ph.D., JUDr. Petr Kadlec – advokátní kancelář Havel, 
Holásek & Partners  
 

10.15-10.30 Přestávka 
 
10.30-11.45  Veřejnoprávní a soukromoprávní důsledky porušení čl. 101 a 102 SFEU – Role 

vnitrostátních soudů – rozlišení veřejnoprávního a soukromoprávního vymáhání 
soutěžního práva EU;  veřejnoprávní vymáhání – role vnitrostátních soudů: kontrola 
správních rozhodnutí soutěžních úřadů, ostatní pravomoci; soukromoprávní vymáhání 
– přímý účinek čl. 101 a 102 SFEU, role vnitrostátních soudů: rozhodování sporů o 
neplatnost právních úkonů, nárocích na zdržení se protisoutěžního jednání, nárocích 
na náhradu škody, atd.; účinky správního rozhodnutí o protisoutěžním jednání pro 
rozhodování soudů v civilně-právním řízení; přístup k důkazům, včetně důkazů ve 
správním spisu soutěžního úřadu, zájem na ochraně účinnosti leniency programů 
soutěžních úřadů; specifika žalob o náhradu škody v oblasti soutěžního práva EU; a 
spolupráce mezi vnitrostátními soudy a Evropskou komisí při aplikaci čl. 101 a 102 
SFEU  
Mgr. Filip Kubík, LL.M. – Generální ředitelství Evropské komise pro hospodářskou 
soutěž  

 
11.45- 12.45  Oběd 
 
12.45-13.45  Řízení o porušení čl. 101 a 102 SFEU – vyšetřovací a kontrolní pravomoci Evropské 

komise a vnitrostátního soutěžního úřadu (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) 
dle nařízení Rady (ES) č. 1/2003, nařízení Komise (ES) č. 773/2004 a vnitrostátního 
práva (zákona č. 143/2001 Sb.) a jejich soudní kontrola; judikatura 
JUDr. Pavel Dejl, LL.M. Ph.D. – advokát, advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík   

 
13.45-14.45  Veřejnoprávní a soukromoprávní důsledky porušení čl. 101 a 102 SFEU – právní 

praxe slovenských soudů  
JUDr. Ivan Rumana – předseda senátu, Správní kolegium Nejvyššího soudu SR 
 

14.45-15.45  Diskuse k tématům 2. dne a závěrečné shrnutí výsledků semináře 
  JUDr. Jakub Camrda, Ph.D. . –  soudce Nejvyššího správního soudu v Brně 
 

 


