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Kasační opravný prostředek podaný dne 14. června 2018 Alcogroup a Alcodis proti rozsudku
Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 10. dubna 2018 ve věci T-274/15, Alcogroup a Alcodis
v. Komise
(Věc C-403/18 P)
(2018/C 294/50)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Alcogroup, Alcodis (zástupci: P. de Bandt, J. Dewispelaere, J. Probst,
advokáti)
Další účastníci řízení: Evropská komise, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre
français des avocats du barreau de Bruxelles

Návrhová účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:
— zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 10. dubna 2018 ve věci T-274/15;
— prohlásil žalobu proti dvěma napadeným rozhodnutím za přípustnou;
— vrátil věc Tribunálu k rozhodnutí ve věci samé o žalobě na neplatnost;
— uložil Komisi náhradu veškerých nákladů tohoto řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty
— První důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení a porušil
povinnost uvést odůvodnění;
— Druhý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál porušil právo žalobkyň na účinnou soudní ochranu.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Višje sodišče v Mariboru (Slovinsko) dne 21. června
2018 – Aleš Kuhar, Jožef Kuhar v. Addiko Bank d.d.
(Věc C-407/18)
(2018/C 294/51)
Jednací jazyk: slovinština
Předkládající soud
Višje sodišče v Mariboru

Účastníci původního řízení
Žalobci: Aleš Kuhar, Jožef Kuhar
Žalovaná: Addiko Bank d.d.
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Předběžná otázka
Musí být, s ohledem na zásadu efektivity unijního práva, směrnice Rady 93/13/EHS (1) vykládána v tom smyslu, že v rámci
vykonávacího řízení je vykonávací soud povinen z moci úřední odmítnout nařízení výkonu z důvodu zneužívajícího
ujednání obsaženého v notářském zápise se svolením k přímě vykonatelnosti (exekuční titul), a to v takovém případě, jako
je projednávaný případ, v němž procesní právo členského státu neposkytuje vykonávacímu soudu účinnou možnost
přerušení nebo odložení výkonu (na žádost dlužníka nebo z moci úřední) až do pravomocného rozhodnutí o zneužívající
povaze tohoto ujednání, které je vydáno na základě výsledku nalézacího řízení zahájeného dlužníkem jakožto
spotřebitelem?
(1)

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95,
s. 29).

Kasační opravný prostředek podaný dne 23. dubna 2018 Vereins Deutsche Sprache e.V. proti
rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 4. července 2018 ve věci T-468/16, Verein
Deutsche Sprache e.V. v. Evropská komise
(Věc C-440/18 P)
(2018/C 294/52)
Jednací jazyk: němčina
Účastnice řízení
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Verein Deutsche Sprache e.V. (zástupce: W. Ehrhardt, advokát)
Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:
— zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 23. dubna 2018 ve věci T-468/16 a rozhodnutí generální tajemníka ze dne 10. června
2016, které bylo přijato jménem Komise na základě článku 4 prováděcích pravidel k nařízení (ES) č. 1049/2001 (1).

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty
Navrhovatelka vznáší následující důvody kasačního opravného prostředku:
Nedostatky ve vedení řízení ze strany Tribunálu: navrhovatelka spatřuje pochybení v tom, že Tribunál nevyužil
prostředky dokazování, které má k dispozici na základě článku 24 statutu a článků 88 a 89 jednacího řádu. Rovněž měl
povinnost zabývat se podrobněji skutečnostmi, které předložila Komise, bez ohledu na návrhy dokazování předložené
navrhovatelkou. Podle navrhovatelky existují dostatečné důkazy k vyvrácení skutkových tvrzení Komise.
Nesprávné zacházení s návrhem na provedení důkazů ze dne 20. února 2017: navrhovatelka má za to, že Tribunál se
dopustil pochybení, když podrobněji nezkoumal dopis vědeckého pracovníka univerzity, který byl navržen jako důkaz
obsahující odborné informace, přestože Tribunál výslovně tento důkazní prostředek připustil.
Navrhovatelka vytýká Tribunálu, že odmítl vyslechnout jako svědka tiskového mluvčího Komise, přestože výše uvedený
dokument představoval dostatečný důvod ospravedlňující vyslechnutí tohoto svědka.
Neuplatnitelnost domněnky legality: navrhovatelka, na rozdíl od konstatování učiněné Tribunálem, tvrdí, že domněnka
legality, jak byla stanovena Soudním dvorem, se neuplatní na argumentaci instituce EU, která – byť by byla pravdivá – je
v rozporu se zásadou řádné správy.

