Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Vás zve na odborný webinář:

NEOHLÁŠENÁ ŠETŘENÍ NA MÍSTĚ
PROVÁDĚNÁ ÚŘADEM PRO OCHRANU
HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Termín:

2. prosince 2022 (od 9:00 do 12:30 hod)

Přednášející:

doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D., je vedoucím Centra pro
soutěžní právo PF UP. Soutěžnímu právu se věnuje více než
dvacet let. Většinu své dosavadní kariéry prožil na ÚOHS,
v letech 2010 – 2015 jako jeho místopředseda. V současnosti
se plně věnuje univerzitnímu výzkumu v oblasti soutěžního
práva. Je autorem řady publikací týkajících se této
problematiky, o kterých rovněž pravidelně přednáší.
Mgr. Igor Pospíšil, pracuje pro ÚOHS jako právník od roku
2001. Působil jako vedoucí Pracovní skupiny pro svobodná
povolání, následně jako ředitel Odboru výroby a maloobchodu.
Od roku 2007 je ředitelem Odboru kartelů, který doposud
realizoval několik stovek neohlášených šetření na místě
v obchodních prostorách soutěžitelů. Od roku 2004 do roku
2007 byl rovněž činný jako lektor akreditovaný Ministerstvem
vnitra pro oblast správního práva. Podílel se na zpracování řady
dokumentů vydaných Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže a zúčastnil se desítek konferencí a seminářů v oblasti
hospodářské soutěže. Věnuje se i legislativní, publikační a
přednáškové činnosti, je spoluautorem mj. i soft-law ÚOHS
pro provádění inspekcí.
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Mgr. et Mgr. Romana Skácelová, je vedoucí Oddělení
strategických analýz a právní podpory Sekce hospodářské
soutěže u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pořádá
semináře pro orgány veřejné správy v oblasti 19a zákona
(porušení hospodářské soutěže orgánů veřejné správy) a bid
riggingu. Při své předchozí činnosti působila na Odboru kartelů,
kde se pravidelně účastnila místních šetřeních Úřadu. Podílí se
také na přípravě novely zákona o ochraně hospodářské
soutěže.
Cíl webináře:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) provádí
desítky šetření ročně, přesto je však povědomí o jeho
kompetencích poměrně omezené a šetřené podniky nejsou
často ne takovou kontrolu připraveny. Mohou tak odmítnout
splnit své povinnosti vůči ÚOHS, které jsou oproti jiným
správním úřadům mimořádně rozsáhlé, a vystavit si riziku velmi
vysoké pokuty, nebo naopak „propásnout“ uplatnění svých práv
a zkomplikovat tak svou pozici v dalších fázích řízení. Cílem
semináře je tak připravit zodpovědné pracovníky „krok za
krokem“ na šetření ÚOHS, od opatření, která je vhodné učinit
předem, přes zahájení kontroly a její průběh až k uplatnění
opravných prostředků před soudy.

Obsah webináře:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení šetření na místě
Pověření k provedení šetření na místě a jeho rozsah
Vyšetřovací oprávnění ÚOHS
Dokumenty vyloučené z působnosti ÚOHS
Práva vyšetřovaných osob
Ukončení šetření na místě
Soudní přezkum postupu ÚOHS
Příprava na šetření na místě

Místo konání:

On-line přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným den
před konáním webináře na e-mail). Aplikaci není nutné
instalovat, webinář je možné sledovat také pouze
prostřednictvím webového prohlížeče přes zaslaný odkaz
(stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka).
Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným
zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů.

Cílová skupina:

Webinář je určen především pro advokáty, podnikové právníky,
osoby zodpovědné za compliance.

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu 8 | 771 11 Olomouc | T: 585 637 509
www.pf.upol.cz

Cena:

1 500 Kč včetně DPH

Absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20%.
Informace o dalších benefitech naleznete zde.
Registraci do Klubu absolventů UP můžete provést zde.
Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 29. listopadu 2022
Přihlašovat se můžete na tomto odkaze:
https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_NeohlaseneSetreniNaMisteProvad
eneUOHS.html
Informace o dalších kurzech určených pro odbornou veřejnost naleznete zde.

Kontakt:

Mgr. Michaela Šrámková
Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP
Univerzita Palackého v Olomouci
Právnická fakulta | Oddělení komunikace a vnějších vztahů
17. listopadu 8 | 771 11 Olomouc | Česká republika
585 637 507
michaela.sramkova@upol.cz | www.upol.cz
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