LL. M. Soutěžní právo
1. semestr
 Základy soutěžního práva
V rámci výuky předmětu Základy soutěžního práva se uchazeči seznámí s pojmem soutěžního
práva a jeho systematikou, jakož i s jeho cíli na české i unijní úrovni, dále s jeho působností a
vztahem českého a unijního soutěžního práva. Pozornost bude věnována i modelům
veřejného a soukromého prosazování soutěžního práva a jeho základním pojmům, zejména
soutěžitel (podnik), relevantní trhy a tzv. více ekonomický přístup k soutěžnímu právu.
 Zakázané dohody
V rámci předmětu Zakázané dohody se uchazeči seznámí se základními formami dohod
(dohody, jednání ve shodě, rozhodnutí sdružení soutěžitelů), s rozlišením horizontálních a
vertikálních dohod a s rozlišením dohod zakázaných s ohledem na jejich předmět a výsledek.
Pozornost bude věnována i systému výjimek ze zakázaných dohod, včetně tzv. pravidla de
minimis, blokových výjimek a výjimky ex lege.
 Zneužívání dominantního postavení
V rámci předmětu Zneužívání dominantního postavení se uchazeči seznámí s konceptem
dominantního postavení a jeho zneužívání, jakož i s možnostmi jeho ospravedlnění. Pozornost
bude věnována rovněž možnostem uplatnění soutěžního práva v regulovaných odvětvích a
vztahům se sektorovými regulátory.
 Řízení ve věcech porušení soutěžního práva
V rámci předmětu Řízení ve věcech porušení soutěžního práva se uchazeči seznámí
s fungováním tzv. Evropské soutěžní sítě (European Competition Network) a se specifiky řízení
před Evropskou komisí a ÚOHS, se zaměřením na jejich vyšetřovací oprávnění. Pozornost bude
v detailech věnována rovněž tzv. programu leniency.
 Důsledky porušení soutěžního práva
V rámci předmětu Důsledky porušení soutěžního práva se uchazeči seznámí s problematikou
správního trestání, a to se zaměřením na specifika soutěžního práva; pozornost bude
věnována jak problematice spravedlivého procesu, tak ukládání pokut a dalších sankcí.
Uchazeči se seznámí rovněž s nesankčními důsledky porušení soutěžního práva, zejména
pokud jde o opatření k nápravě, a dále s možností ukončení řízení tzv. závazky (commitments).
 Kontrola koncentrací
V rámci předmětu Kontrola koncentrací se uchazeči detailně seznámí s pojmem konvenrace a
s tzv. notifikačními kritérii, a dále s průběhem řízení o povolení spojení před Evropskou komisí
a ÚOHS. Zvláštní pozornost bude věnována posuzování dopadů spojení a možnosti přijímání
tzv. závazků, jakož i zákazu spojení před povolením soutěžního orgánu uskutečňovat.

2. semestr
 Přezkum rozhodnutí ÚOHS a Komise
V rámci předmětu Přezkum rozhodnutí ÚOHS a Komise se uchazeči seznámí s detaily
rozkladového (tzv. druhostupňového) řízení ÚOHS a s přezkumem rozhodnutí ÚOHS před
Krajským soudem v Brně a Nejvyšším správním soudem, jakož i s přezkumem rozhodnutí
Evropské komise před Soudním dvorem.
 Compliance v soutěžním právu
V rámci předmětu Compliance v soutěžním právu se uchazeči seznámí s problematikou
soutěžní compliance a s postupy při přípravě a implementaci compliance programů.
 Soukromoprávní důsledky porušení soutěžního práva
V rámci předmětu Soukromoprávní důsledky porušení soutěžního práva se uchazeči seznámí
se vztahem soutěžního a soukromého práva, jakož i s konkrétními soukromoprávními
důsledky jeho porušení, zejména pokud jde o neplatnost, náhradu škody, bezdůvodné
obohacení a zápůrčí žaloby. Pozornost bude věnována rovněž unijní směrnici o náhradě škody
způsobené porušením soutěžního práva a její implementací do českého práva.
 Významná tržní síla a její zneužívání
V rámci předmětu Významná tržní síla a její zneužívání se uchazeči seznámí se zákonem o
významné tržní síle, jeho vztahem k zákonu o ochraně hospodářské soutěže a působností
tohoto zákona, jakož i pojmem významná tržní síla a jejím zneužíváním, včetně veřejného i
soukromoprávních důsledků jejího zneužití.
 Narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy
V rámci předmětu Narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy se uchazeči seznámí
s rozsahem a působností příslušné právní úpravy, s konceptem zásahu orgánu veřejné správy
a možnými formami protiprávního jednání těchto orgánů. Pozornost bude věnována i
mezinárodnímu srovnání.
 Veřejná podpora
V rámci předmětu Veřejná podpora se uchazeči seznámí s pojmem veřejná podpora,
souladem veřejné podpory s unijním právem a řízením o slučitelnosti veřejné podpory, jakož i
s důsledky poskytnutí protiprávní podpory a s jejím soukromoprávním prosazováním.

3. semestr


Příprava a obhajoba závěrečné práce

