Odborný newsletter Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

KARTELOVÉ PRÁVO
Súd potvrdil pokutu za nespoluprácu pri inšpekcii
Spoločnosť TESCO je povinná zaplatiť pokutu vo výške viac ako 822 000 eur za to, že počas
inšpekcie Protimonopolného úradu SR (ďalej ako „úrad“) vo svojich priestoroch nezabezpečila
obmedzenie prístupu k e-mailovým kontám dvoch svojich zamestnancov. Dňa 23.11.2017 to na
verejnom vyhlásení rozsudku potvrdil Krajský súd v Bratislave. Toto rozhodnutie nie je právoplatné.
Neblokovanie prístupu zo strany TESCO trvalo pritom len 35 minút a samotné riziko plynúce
z nebezpečenstva prístupu k neblokovaným e-mailovým kontám bolo v podstate len teoretické. Na
konštatovanie porušenia zákona však stačí, ak dôjde len k vytvoreniu rizika. Súťažný úrad nemusí
preukazovať, že podnikateľ toto riziko aj reálne zneužil.
Zároveň súd potvrdil, že ak je riziko prezradenia inšpekcie nízke, nemôže byť podnikateľ úradom
obmedzený vo svojom práve informovať advokáta, ktorý nie je prítomný na mieste, o inšpekcii
úradu. V prvostupňovom rozhodnutí bola spoločnosť TESCO pôvodne sankcionovaná aj za tento
skutok.
Autor: Mgr. Peter Demčák
E-mail: p.demcak@taylorwessing.com
Internet: www.taylorwessing.com

PROCESNÉ PRÁVO
Cezhraničné doručovanie súdnych písomností
Schovávať sa pred zahraničným súdom nie je v rámci EÚ možné tak dobre, ako tomu bolo ešte
pred niekoľkými rokmi. Pokojne sa Vám môže stať, že žaloba alebo iná súdna písomnosť Vám bude
doručená aj z alebo do cudziny, v praxi často už do jedného mesiaca. Právnym základom na tento
postup je európske nariadenie č. 1393/2007 o doručovaní písomností. Na jeho základe možno
súdnu alebo mimosúdnu písomnosť v občianskych alebo obchodných veciach doručiť aj do iného
členského štátu EÚ.
Súdne písomnosti sa do cudziny doručujú spravidla prostredníctvom odosielajúceho
a prijímajúceho orgánu, ktorými sú na Slovensku okresný súd a v Nemecku Amtsgericht. Prijímajúci
orgán má písomnosť doručiť adresátovi do jedného mesiaca. Adresát je pritom prostredníctvom
formulára poučený, že doručovanú písomnosť môže odmietnuť prevziať alebo ju môže vrátiť
prijímajúcemu orgánu v lehote jedného týždňa, pokiaľ písomnosť nie je spísaná v jazyku, ktorému
adresát rozumie alebo v úradnom jazyku prijímajúceho štátu, alebo do tohto jazyka preložená.
Avšak ani takéto odmietnutie nepomôže natrvalo, nakoľko v tomto prípade odosielajúci orgán môže
doplniť písomnosť príslušným prekladom a dať ju doručiť opätovne. Doručenie v súlade s právom je
rozhodujúce pre plynutie lehôt a následné uplatňovanie procesných práv pred súdom v cudzine.
Autor:
JUDr. Igor Augustinič, Ph.D.
E-mail: igor.augustinic@bpv-bp.com
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