
        

                                                                                                
 
 
 
 
 

Unie podnikových právníků ČR 
 

a 
 

Česká Compliance Asociace 
 

Vám nabízí účast na semináři 
 

Přínosy dodržování disciplíny hospodářské soutěže 

- další výhody soutěžní compliance nad rámec prevence trestů 

který se koná ve středu 31. ledna 2018 od 9:00 do 12:00 hodin 
v učebně Českého institutu interních auditorů, Karlovo nám. 319/3, Praha 2 

 

Program semináře:  - jednotlivé prezentované a diskutované tematické okruhy 

 Co má a ve skutečnosti přináší soutěžitelům dodržování pravidel hospodářské soutěže, 
například pokud jde o motivaci, výkon, odezvu zákazníků a spotřebitelů, ale i regulatorního 
prostředí? 

 Jaký dopad má zapojení společnosti do protisoutěžního jednání na její 
konkurenceschopnost, vnitřní podmínky efektivity, odezvu obchodních partnerů a 
zákazníků před i po odhalení a potrestání protisoutěžního jednání? 

 Jaké jsou výhody maximálního využívání limitů soutěžního práva a výjimek ze zákazů 
protisoutěžního jednání? 

Semináře se účastní a expertní příspěvky přednesou: 

JUDr. Hynek Brom, 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D., advokát a partner AK Weil, Gotshal & Manges, 

JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát a partner AK Havel & Partners, 

Mgr. Miroslav Uřičař, advokát a partner AK LEGALITÉ, člen Legislativní rady vlády 

Moderuje:   

Mgr. Ondřej Dostal, vedoucí skupiny soutěžní compliance ČEZ, a. s., a vedoucí Sekce 
soutěžní compliance ČCA 

 

Seminář volně navazuje na praktické otázky diskutované v rámci programu Compliance konference 2017, 
konané v říjnu 2017, v panelu Hospodářská soutěž - Soutěžní compliance programy    



        
Seminář pro Vás připravují členové Sekce soutěžní compliance ČCA. Do programu semináře se můžete 
zapojit i vlastními zkušenostmi a otázkami do diskuse ohledně praktických přínosů dodržování disciplíny 
hospodářské soutěže.  

Vaše dotazy, případně nabídky příspěvků do diskuse můžete k usnadnění průběhu semináře zaslat také 
předem na e-mail soutezni.compliance@czech-ca.cz  

  

Cena:  pro člena UPP ČR -  jako pro člena ČCA - 950 Kč (bez DPH) 

            pro nečlena ČCA/UPP ČR  - 1 100 Kč (bez DPH) 

Přihlásit se můžete  prostřednictvím odkazu ZDE nejpozději do pondělí 29. ledna 2018.  

Upozornění:  

Spoluorganizátorem tohoto semináře je Český institut interních auditorů, z.s., který z procesních a 
technických důvodů zajišťuje také přihlašování na seminář a vystavování faktury. 

Pokud jste členem Unie podnikových právníků ČR, v přihlašovacím formuláři vyberte pro správné 
přiřazení ceny položku „člen ČIIA- základní příspěvek“ a do poznámky pro rozlišení a ověření 
uveďte zkratku UPP ČR.  

Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu 
požadavku vyhovět. Zadáním závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, 
vysílající organizaci i účastníka. V případě storna přihlášky se uplatňují podmínky ČIIA - ZDE. 

Případné dotazy k obsahu semináře vám zodpoví:   
Ondřej Dostal, soutezni.compliance@czech-ca.cz 

Organizační a technické informace vám v případě potřeby zodpoví:  
Tereza Štětinová, tel: +420 224 920 332, e-mail: stetinova@interniaudit.cz  
 
Vzhledem ke kapacitě rezervované učebny si ČCA vyhrazuje právo přesunout konání semináře 
do jiných prostor anebo odmítnout registraci zájemců zaslaných po vyčerpání kapacity. 

 

Organizátorem semináře je Česká Compliance Asociace z.s. www.czech-ca.cz   
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 21310  
Sídlo: Nademlejnská 1086/14, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ: 22812695 
Korespondenční adresa: Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2 


