Úspěšný seminář na téma „Soutěžní právo v ČR po vstupu do EU“
Chtěli bychom informovat odbornou veřejnost o semináři na téma „Soutěžní
právo v ČR po vstupu do EU“, který se uskutečnil dne 7. 12. 2004 v Praze na
Hospodářské komoře ČR.
Cílem semináře bylo seznámit účastníky podnikající v oboru elektronických
komunikací se současnými pravidly hospodářské soutěže na českém trhu a na trhu
Evropské unie. Pozvání k přednáškám a k panelové diskuzi přijali hosté, kteří jsou
uznávanými odborníky na výklad jmenovaných zákonů a kteří se denně při své praxi
setkávají s praktickými situacemi, které řeší.
Za Úřad ochrany hospodářské soutěže - Mgr. Michal Petr - ředitel
legislativního odboru, za Ministerstvo informatiky ČR - JUDr. Milena Macková,
ředitelka odboru elektronických komunikací, za Český telekomunikační úřad - Mgr.
Šárka Němečková - ředitelka legislativního a právního odboru a za Nejvyšší
správní soud - JUDr. Václav Novotný, předseda senátu Nejvyššího správního
soudu.
Dobře vybrané téma semináře potvrdilo zájem podnikatelské veřejnosti o
sestavený program, který byl rozdělen do cca tří přednáškových bloků. Jednotlivé
bloky byly zaměřeny především na novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže,
na nový systém přezkumu správních rozhodnutí v oblasti hospodářské soutěže a na
soutěžní právo v oblasti elektronických komunikací. Jako velice vhodné se ukázalo,
že organizátor semináře, Telekomunikační
informační agentura se při jeho
organizaci spojila s následujícími partnery – Odbornou sekcí ICT při HK ČR, Českou
asociací telekomunikací, ICT Czech – kooperačním sdružením, Asociací Grémium
Alarm a s mediálním partnerem týdeníkem EKONOM. Zdařilým doplňkem semináře
je vydaný tištěný sborník s připojeným CD diskem, které obsahují přednesenou
problematiku a předmětné právní předpisy a směrnice.
Všechny uvedené zkušenosti s tímto seminářem potvrzují, že o tématiku
„Soutěžní právo v ČR po vstupu do EU“ je zájem a že je potřebné se s ním i
v budoucnu zabývat, zejména s praktickým výkladem jednotlivých témat. Ze strany
Telekomunikační informační agentury jsme byli informováni, že v roce 2005 na
seminář naváže několik úzce zaměřených bloků orientovaných hlouběji na již
přednesenou problematiku. O připravovaných seminářích bude odborná veřejnost
včas informována na webových stránkách ČAT www.catel.cz a www.tiapraha.cz.
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