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Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík 
 

ve spolupráci 
s Unií podnikových právníků ČR 
 

Vás zvou na seminář 

Přepadová kontrola aneb ÚOHS 
ani Komise nezvoní dvakrát 

Ve středu 23. ledna 2013 od 13:00 do 16:00 hod.  
v prostorách hotelu Yasmin, Politických vězňů 913/12, Praha 1. 
 

Takzvané dawn raids neboli „přepadová šetření“ jsou 
nečekané kontrolní akce úředníků ÚOHS nebo Evropské 
komise v prostorách společností. Konají se zejména při 
podezření z kartelu a jejich cílem je zajistit dokumenty a 
informace pro vyšetřování případu. Praktický seminář má za cíl 
předat nabyté zkušenosti z řady kontrol a poskytnout 
účastníkům takové informace, aby byli na případnou kontrolu 
maximálně připraveni a byli schopni na její průběh adekvátně 
reagovat.  
 
 

PŘEDNÁŠÍ: JUDr. Pavel Dejl, Ph.D.,LL.M. advokát a společník 
Kocián Šolc Balaštík, jeden z předních expertů na 
právo hospodářské soutěže v České republice a 
vedoucí týmu Kocián Šolc Balaštík pro přepadové 
kontroly  

                  JUDr. Pavel Nosek, advokát Kocián Šolc Balaštík 
specializující se na právo hospodářské soutěže       

 
PROGRAM: Jak se na „dawn raid“ připravit a s čím počítat 

• Rizika plynoucí z kontroly a jejího průběhu 
• Jak správně začít aneb co je třeba prověřit při zahájení 

kontroly   
• Kam všude si mohou kontroloři vyžádat přístup a jaká  

data mohou požadovat 
• Jaká práva mají naopak kontrolované subjekty  
• Jak se správně chovat v průběhu kontroly a co mají 

zástupci kontrolovaného subjektu vědět a dělat 
• Na co nezapomenout při sepisování protokolu z 

kontroly 
 

Široký prostor pro dotazy účastníků semináře 
 
Účast na semináři je nutno potvrdit emailem či telefonicky na: 
lknytlova@ksb.cz, tel: 224 103 364 
Účast na semináři je pro členy Unie podnikových právníků bezplatná. 



Získali jsme známku
nejvyšší kvality

O KŠB

“This fi rm is a leading competitor” 
(Chambers Europe 2011)

“Impressive track record before the courts” 
(Chambers Europe 2010)

“Universally admired as a competition 
heavyweight”
(Chambers Europe 2009)

O Pavlu Dejlovi 

“He is recommended for the scope 
of his knowledge and visibility” 
(Chambers Europe 2011) 

“He will diligently use any legal 
muscle available” 
(Chambers Europe 2010)

“A true leader in the fi eld” 
(Chambers Europe 2009)

www.ksb.cz

V nejvýše hodnocené skupině 
(„Top Ranked“) 

v oblasti hospodářské soutěže 
v ČR v letech 2011, 2010, 2009

Vedoucí kancelář v oblasti hospodářské 
soutěže v ČR v letech 2011, 2010, 2009111
Elitní kancelář v oblasti hospodářské 

soutěže v ČR v letech 2011, 2010, 2009
Doporučovaná kancelář 

v oblasti hospodářské soutěže 
v ČR v letech 2011, 2010, 2009

Právnická fi rma roku v kategorii 
právo obchodních společností 

a hospodářské soutěže v letech 
2011, 2010, 2009

S ohledem na dlouhodobé zkušenosti a úspěchy na poli soutěžního práva získal tým devíti soutěžních právníků KŠB v čele 
s partnerem Pavlem Dejlem opakovaně nejvyšší hodnocení od nejvýznamnějších mezinárodních ratingových institucí Chambers 
Europe, Global Competition Review, Who’s Who Legal a PLC Which Lawyer. KŠB rovněž již třikrát za sebou získala titul 
Právnická firma roku v kategorii právo obchodních společností a hospodářské soutěže dle společnosti Epravo.cz.


