
                                           

Seminář 
České telekomunikace s evropskou dimenzí 

 
pod záštitou předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Josefa Hojdara a  

ministryně informatiky, Dany Bérové 
 

20. ledna 2006, 10:00 – 14:00 hod. 
Poslanecká sněmovna, Sněmovní 1, Praha 1, místnost č. 205 

 
Organizovaný  

 

 
 

Za posledních 12 měsíců prošel český telekomunikační trh rozsáhlými změnami: 
§ velké fúze a akvizice, mj. prodej Českého Telecomu; 
§ účinnost nového zákona o elektronických komunikacích vycházejícího ze směrnic ES;  
§ řízení Evropské komise proti České republice kvůli nedodržení právních předpisů ES; 
§ měnící se role Českého telekomunikačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při uplatňování 

soutěžního práva v telekomunikačním odvětví;  
§ první případ v oblasti hospodářské soutěže, v němž ÚOHS uplatnil právní předpisy ES, uložil rekordní pokutu 

Českému Telecomu a došlo k podání žaloby o miliardové částky; 
§ ČTÚ zahájil proces analýzy trhu s cílem vyhodnotit, která opatření jsou nezbytná k dalšímu posílení soutěže. 

 
 

Cílem semináře je zaměřit se na:  
§ rozvoj trhu a stav regulace v ČR jakožto členské zemi EU. 
§ co může ČTÚ a ÚOHS udělat pro odstranění neefektivnosti tohoto trhu? 
§ vztah mezi regulací sektoru a předpisy o hospodářské soutěži. 
§ jaké následky by pro ČR mělo nedodržení, popř. nezavedení směrnic ES a pokynů EK do praxe? 
 
Program: 
9.30   – 10.00 Registrace 
 
10.00 – 10.05 Josef Hojdar, předseda hospodářského výboru, Poslanecká sněmovna    

10.05 – 10.10 Dana Bérová, ministryně informatiky 

10.10 – 10.20 Stefan Lager, ETEL, s.r.o., ředitel, zakládající člen ASK 

10.20 – 10.35 Zdeněk Vaníček, prezident ČAKK  

10.35 – 10.55 David Šita, výkonný ředitel pro regulaci a propojování, Český Telecom 

10.55 – 11.15 Michal Frankl, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu 

11.15 – 11.35 zástupce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (bude potvrzen) 

11.35 – 11.55 Peter Rodford, vedoucí Jednotky B2, DG Informační společnost, Evropská komise 

11.55 – 12.15 Reinald Krueger, zást. ved. Jednotky C1, DG Hospodářská soutěž, Evropská komise 
 
12.15 – 13.30 Diskuse  
 Moderována Stefanem Lagerem a Tomasem Schollaertem, advokát, kines) 
 
13.30 – 14.00 Občerstvení 
 
Seminář je simultánně tlumočen mezi AJ a ČJ.                             
Vstup zdarma 



 
 
 
 
Upozornění: Ke vstupu do budovy Poslanecké sněmovny je nutno předložit občanský průkaz nebo pas. 
 
Své registrace prosím zasílejte emailem na registration@amcham.cz anebo faxem na 222 329 433. 
 

Jméno  
 
Pozice  
 
Společnost  
 
Telefon -  
 
E-mail pro  
potvrzení registrace  

 
Počet míst je omezen, zaregistrujte se tedy prosím včas. Prosíme Vás také o zrušení registrace, pokud se 
semináře nakonec nebudete moci zúčastnit (opět na registration@amcham.cz). V případě jakýchkoliv dotazů, 
volejte paní Vlastu Tichou anebo Ivetu Havlovou na 222 321 844.  
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