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Workshop pro mladé vědce 
Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií 

On-line: 27. 4. 2021 

Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law při Právnické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci (JMCE) ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže a Českou asociací pro Evropská studia, zve studenty a mladé vědce k účasti 
na workshopu „Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií“, který se uskuteční 
on-line dne 27. dubna 2021.  
Jedná se o mezinárodní workshop, určený zejména pro studenty, doktorandy i čerstvé 
absolventy z partnerských univerzit, jehož jednacím jazykem bude angličtina, čeština a 
slovenština. 
Tento workshop je organizován v rámci projektu Jean Monnet Network „European 

Union and the Challenges of Modern Society (Legal Issues of Digitalization, 

Robotization, Cyber Security and Prevention of Hybrid Threats)“, sdružujícím vedle 
Univerzity Palackého v Olomouci jako hlavního koordinátora i slovenskou Univerzitu 
Komenského v Bratislavě, estonskou Talinskou Technologickou Univerzitu, 
německou Univerzitu v Heidelbergu a ukrajinskou Národní univerzitu Tarase 
Ševčenka v Kyjevě. 
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Důležitá data 
31. 3. 2021  zaslání abstraktu příspěvku 
20. 4. 2021  zaslání příspěvku 
26. 4. 2021  ukončení registrace na workshop 
27. 4. 2021  konání workshopu  
 

 

Obsah příspěvků 
Předmětem zájmu soutěžní politiky je již řadu let tzv. digitální ekonomika, v současné 
době se však dosud spíše teoretická debata přesouvá ke konkrétním výsledkům. 
Evropská komise udělila v posledních letech společnosti Google za zneužití jejího 
dominantního postavení na různých trzích řadu pokut, přesahujících v souhrnu částku 
8 miliard EUR. Další řízení s touto společností pokračují, žaloby proti ní byly podány i 
v USA a řadě mimoevropských jurisdikcí. V řadě jurisdikcí po celém světě jsou 
vyšetřovány i další technologické giganty, včetně společností Amazon, Apple nebo 
Facebook. Společnost Booking.com byla paralelně vyšetřována dokonce v 16 
členských státech EU. Velkou pozornost vyvolalo rovněž rozhodnutí německého 
soutěžního úřadu, který shledal porušení soutěžního práva v zacházení společnosti 
Facebook s osobními údaji jejích uživatelů. 
Potřeba regulovat velké internetové platformy vygradovala rovněž v oblasti 
legislativy, Komise zveřejnila na sklonku roku 2020 návrh na přijetí tzv. aktu o 
digitálních službách a aktu o digitálních trzích, které doplňují stávající soutěžní 
pravidla o zcela nové nástroje. 
Řada otázek přesto stále zůstává v oblasti teorie, počínaje ryze praktickými otázkami, 
týkajícími se např. vymezování relevantního trhu ve vztahu k bezúplatným službám, 
přes úvahy týkající se potřeby nového vymezení základních konceptů soutěžního 
práva, např. pokud jde o dominantní postavené v on-line sféře, až k zatím převážně 
teoretickým úvahám týkajícím se např. dopadů využití umělé inteligence na 
odpovědnost za protisoutěžní jednání. 
 
Tyto, a případně i další související otázky bychom rádi prodiskutovali na 
připravovaném workshopu. Své příspěvky prosím směřujte k následujícím sekcím: 

• fungování digitálních trhů a uplatnění soutěžního práva na nich; 
• významné případy a jejich dopad na rozvoj soutěžního práva; 
• regulace digitálních trhů; 
• soutěžní právo a uplatnění umělé inteligence 

Po dohodě s organizátory jsou přípustné i příspěvky k dalším souvisejícím tématům. 
V případě většího množství zájemců může být workshop rozdělen do několika sekcí. 
 
Zájemci o aktivní účast prosím zašlete název a stručný abstrakt Vašeho vystoupení do 
31. 3. 2021, v případě akceptace pak příspěvek do 20. 4. 2021. Vybrané příspěvky 
budou publikovány v konferenčním sborníku v jednacích jazycích konference. 
 
 
Kontakt 
Své návrhy na vystoupení a jakékoliv dotazy prosím směřujte na michal.petr@upol.cz. 
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Organizační a vědecký výbor 

• Doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D., hlavní organizátor workshopu, člen JMCE, 
vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta 
Univerzity Palackého 

• Doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D., hlavní koordinátorka Jean 
Monnet Network, vedoucí JMCE, Právnická fakulta Univerzity Palackého 

• JUDr. Ondrej Hamulak, Ph.D., člen JMCE, proděkan Právnické fakulty 
Univerzity Palackého 

• Doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, Ph.D., ředitel Ústavu evropského práva, 
Právnická fakulta Komenského univerzity 

• Prof. Tanel Kerikmäe, LL.M., Ph.D., ředitel Tallinn Law School, Faculty of 
Business and Governance, Talinská technologická univerzita 

• Ing. Mgr. Kamil Nejezchleb, Ph.D., vedoucí Oddělení kartelů, Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže 

 
 
Těšíme se na Vaši účast 
 
 
 
 
 
 


