ZÁKLADY PRÁVA
HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE EU
Seminář pro české a slovenské soudce
•
•
•

Články 101 a 102 SFEU
Soukromoprávní vymáhání práva EU v oblasti
hospodářské soutěže
Právo v oblasti státní podpory

Kroměříž, 22.–23. března 2022

Potvrzení řečníci

Klíčová témata

Ondrej Blažo, Ředitel, Ústav evropského práva, Univerzita
Komenského v Bratislavě

•
•

Marek Holka, Partner, Čechová & Partners, Bratislava
Tereza Jahůdková, Referentka pro řešení případů – úřednice pro
přípravu politik, oddělení H.5 Fiskální podpora a agresivní daňové
plánování, GŘ pro hospodářskou soutěž, Evropská komise, Brusel
Jiří Kindl, Partner, Skils s.r.o. advokátní kancelář, Praha

•
•

Přehled článků 101 a 102 SFEU
Směrnice o náhradě škody a její
transpozice do českého a
slovenského práva
Úloha vnitrostátního soudce při
prosazování pravidel EU pro
poskytování státní podpory
Praktické školení o online
databázích

Kamil Nejezchleb, Místopředseda Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, Brno

Jazyk
Čeština a slovenština

Andrea Oršulová, Partnerka, Nedelka Kubáč advokáti, Bratislava

Číslo události
222DV41f

Petra Joanna Pipková, Advokátka, HAVEL & PARTNERS, Brno
Místo konání
Justiční akademie České republiky
budova „B“ – náměstí Míru 517/7
Kroměříž
767 01
Organizátor
ERA ve spolupráci s Justiční
akademií České republiky a Justiční
akademií Slovenské republiky
jménem Evropské komise

Financováno Evropskou unií
Smlouva o poskytování služeb DG COMP/2017/015 SI2.778715

ZÁKLADY PRÁVA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE EU – SEMINÁŘ PRO ČESKÉ A
SLOVENSKÉ SOUDCE

Úterý, 22. března 2022
09:00

Příjezd a registrace účastníků

09:20

Přivítání
Renata Vystrčilová, Justiční akademie České republiky
Ivana Jarošová, ERA

I.

ÚVOD DO PRÁVA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE EU

09:30

Cíle politiky hospodářské soutěže. Přehled článků 101-102 SFEU
Kamil Nejezchleb

10:00

Dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě
• Hlavní prvky čl. 101 SFEU
• Horizontální a vertikální dohody
Kamil Nejezchleb

11:00

Přestávka na kávu

11:30

Dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě (pokračování)
• Použití článku 101 odst. 3 SFEU
• Nařízení o blokových výjimkách
Kamil Nejezchleb

12:00

Otázky a odpovědi a diskuze

12:15

Oběd

13:15

Definice trhu a tržní síla
Jiří Kindl

14:00

Zneužití dominantního postavení podle čl. 102 SFEU
Jiří Kindl

15:15

Otázky a odpovědi a diskuze

15:30

Přestávka na kávu

15:45

WORKSHOP O ČL. 101 A ČL. 102 SFEU
Část 1: Úvod a vysvětlení zadání
Část 2: Práce ve skupinách
Část 3: Diskuze v plénu

Andrea Oršulová
17:00

Využití vyhledávacích nástrojů online databází
• EUR-Lex
• CURIA
• Vyhledávání případů DG COMP
Andrea Oršulová

17:30

Otázky a odpovědi a diskuze

17:45

Konec programu prvního dne

19:15

Večeře v rámci semináře

Cíl
Od vstupu nařízení č. 1/2003 v platnost jsou
vnitrostátní soudy oprávněny uplatňovat
články 101 a 102 SFEU v plném rozsahu.
Cílem směrnice 2014/104/EU, jejíž lhůta pro
provedení do vnitrostátního práva uplynula
27. prosince 2016, je doladit vzájemný
vztah mezi soukromoprávními žalobami o
náhradu
škody
a
veřejnoprávním
prosazováním antimonopolních pravidel
EU.
Přímý účinek oznamovací povinnosti a
povinnosti pozastavení podle pravidel EU o
státní podpoře (čl. 108 odst. 3 SFEU), úloha
vnitrostátních
soudů
při
navracení
protiprávně poskytnuté státní podpory a
možnost podat u nich soukromoprávní
žalobu o náhradu škody způsobené
protiprávní státní podporou rovněž vyžadují
dobrou znalost pravidel státní podpory ze
strany soudců.
Tento seminář nabídne vnitrostátním
soudcům přehled o uplatňování článků 101
a 102 SFEU a příslušných sekundárních
právních předpisů, jakož i o vnitrostátních
právních předpisech provádějících směrnici
o náhradě škody do českého a slovenského
práva, a vybaví je nezbytnými nástroji pro
řešení případů týkajících se státní podpory.

Kdo by se měl semináře
zúčastnit?
Čeští a slovenští soudci, státní zástupci,
asistenti soudců a státních zástupců,
vnitrostátní soudní čekatelé a zaměstnanci
soudů.

Další informace najdete na:
https://competition.judicialtraining.eu

Středa, 23. března 2022
09:00

Příjezd a registrace účastníků

II.

SOUKROMOPRÁVNÍ VYMÁHÁNÍ ANTIMONOPOLNÍHO PRÁVA EU

09:15

Rámec EU
• Judikatura SDEU týkající se práva na náhradu škody způsobené
porušením antimonopolních pravidel
• Směrnice o náhradě škody
Ondrej Blažo

10:00

Vnitrostátní právní předpisy provádějící směrnici o náhradě škody
• Zveřejňování důkazů
• Účinek vnitrostátních rozhodnutí o porušení předpisů
• Lhůty
Petra Pipkova, Marek Holka

11:00

Otázky a odpovědi a diskuze

11:15

Přestávka na kávu

11:30

Vnitrostátní právní předpisy provádějící směrnici o náhradě škody
• Společná a nerozdílná odpovědnost
• Vyčíslení škody
• Přenos navýšené ceny
Petra Pipkova, Marek Holka

12:30

Otázky a odpovědi a diskuze

12:45

Oběd

III.
UPLATŇOVÁNÍ PRAVIDEL EU PRO POSKYTOVÁNÍ STÁTNÍ PODPORY ZE
STRANY VNITROSTÁTNÍHO SOUDCE

14:00

Úvod pro práva EU pro poskytování státní podpory
• Přehled pravidel EU pro poskytování státní podpory
• Pojem podpory
• Nařízení o výjimkách
Tereza Jahůdková

15:15

Otázky a odpovědi a diskuze

15:30

Přestávka na kávu

O projektu
Seminář je součástí rozsáhlého projektu
školení vnitrostátních soudců v oblasti
práva hospodářské soutěže EU, který je
organizován jménem Evropské komise.
Skládá se z 26 vzdělávacích programů
určených pro 26 různých členských států,
které se konají po dobu 4 let.
https://competition.judicialtraining.eu

Kontaktní osoby
Avgustina Dorich
Zástupkyně vedoucího pro
obchodní právo
E-nail: adorich@era.int

Ivana Jarošová
Administrátorka školení
E-mail: ijarosova@era.int

Nathalie Dessert
Asistentka
E-mail: ndessert@era.int

Financováno Evropskou unií

15:45

Úloha vnitrostátních soudů při prosazování pravidel a rozhodnutí o
státní podpoře. Spolupráce s Evropskou komisí
Tereza Jahůdková

16:45

PŘÍPADOVÁ STUDIE O STÁTNÍ PODPOŘE
Část 1: Úvod a vysvětlení zadání
Část 2: Práce ve skupinách
Část 3: Diskuze v plénu

Tereza Jahůdková
18:00

Konec semináře

Smlouva o poskytování služeb DG
COMP/2017/015 - SI2.778715
Tento dokument byl vypracován pro
Evropskou komisi. Odráží však pouze
názory autorů a Komise nenese
odpovědnost za jakékoli použití informací v
něm obsažených.

Podmínky účasti
1.

Seminář je určen českým a slovenským soudcům, státním zástupcům, justičním
čekatelům a pracovníkům soudů, kteří se zabývají soukromoprávním prosazováním
antimonopolních pravidel nebo případy souvisejícími se státní podporou na prvním
nebo odvolacím stupni.
Lhůta pro podání přihlášek: 27. února 2022

2.

Počet míst na semináři je omezen. Všichni uchazeči obdrží odpověď krátce po
uzávěrce přihlášek. Písemná odpověď od organizátorů slouží jako potvrzení účasti
na semináři. Bude sestaven rezervní seznam neúspěšných uchazečů. Pokud některý
z účastníků svou účast zruší, bude uvolněné místo nabídnuto uchazečům ze
seznamu náhradníků.

3.

Účast na semináři je zdarma.

4.

Cestu si zařizují sami účastníci. Uchazečům se doporučuje, aby si rezervovali
letenky až po obdržení potvrzení od organizátorů.

5.

Cestovní náklady se proplácí pouze účastníkům, kteří nepůsobí v Kroměříži.
Cestovní náklady účastníků cestujících letecky se vyplácejí do maximální výše 300
€ a cestovní náklady účastníků cestujících vlakem nebo autem se proplácí
maximálně do výše 200 EUR po předložení originálů cestovních dokladů, které je
třeba zaslat nejpozději do jednoho měsíce po skončení příslušného semináře.

6.

V souvislosti s pandemií Covid-19 se účastníkům doporučuje, aby si
rezervovali cestu a ubytování s flexibilními storno podmínkami nebo si sjednali
pojištění storna cesty. ERA bude registrované účastníky měsíc před konáním
semináře informovat, zda se bude konat v prezenční formě. ERA si nicméně v
souladu se svými všeobecnými podmínkami vyhrazuje právo zrušit seminář ve
lhůtě dvou týdnů před plánovaným datem konání.
ERA nebude proplácet náklady na cestu a/nebo ubytování rezervované dříve
než jeden měsíc před plánovaným datem konání semináře. Lze také proplácet
náklady na pojištění pro případ zrušení cesty.

7.

Ubytování pro účastníky, kteří nepůsobí v Kroměříži, zajišťuje ERA v hotelu
v blízkosti místa konání semináře.

8.

ERA hradí oběd na obou dnech konání semináře, večeři 22. března, nápoje
zkonzumované během semináře a materiály k semináři.

9.

Po absolvování semináře bude vydáno potvrzení o účasti.

10. Účast na celém programu semináře je povinná. Účastníci si nesmí domlouvat cesty,
které by vyžadovaly opuštění semináře před jeho koncem. Účastníci jsou rovněž
povinni vyplnit hodnotící formulář semináře. Pokud se účastník nezúčastní celého
školení a/nebo nevyplní hodnotící formulář, nemá automaticky nárok na osvědčení o
účasti ani na proplacení cestovních nákladů.
11. Vezměte prosím na vědomí, že v případě zrušení rezervace po stanoveném termínu
a bez oprávněného důvodu bude ERA účtovat související náklady, např. náklad na
ubytování a/nebo zajištění cesty.
12. Seznam účastníků včetně jejich adres bude k dispozici všem účastníkům, pokud
nejpozději týden před plánovaným zahájením semináře neobdrží ERA písemnou
námitku příslušného účastníka.

