
TZ - Podnikatelské odbory připravují podání předběžného opatření pro zdržení se protiprávního jednání 
firmou Smart software s.r.o. - provozovatele systému Markeeta.

Praha, 05.06.2019. Podnikatelské odbory vyzvaly oficiálním podáním dne 7.5. 2019 společnost Smart 
software, aby zanechala protiprávního jednání a okamžitě odstranila reklamu na Účtenkovku ze 
softwarového nastavení všech typů pokladny Markeeta.

Obracejí se na nás další a další podnikatelé, kterým není jedno, že za své peníze dělají reklamu jinému subjektu. 
Navíc vyplývají na povrch další skutečnosti, související s provozováním pokladen Markeeta, jako například nutnost si 
platit klientskou podporu, která nebyla předem nikde inzerována a bez které celý systém nefunguje správně.

Firma Smart software s.r.o.  dosud nereagovala žádným způsobem na předžalobní výzvu Podnikatelských odborů. 
Stále tudíž dochází k protiprávnímu jednání a reklama na Účtenkovku je k dnešnímu dni součástí dokladů vytištěných
na pokladnách Markeeta. Podnikatelské odbory se rozhodly učinit další krok k zastavení bezohledného jednání vůči 
nejmenším podnikatelům a živnostníkům, a to podáním předběžného opatření.

Vyjádření Mgr. Petra Bauera, právníka ze společnosti AZ Legal, která zpracovává žalobu k dané záležitosti:
Věc míří k podání žaloby na zdržení se protiprávního jednání, napravení stavu a případnou náhradu škody 
postiženým podnikatelům a předběžné opatření zajistí právě bezodkladnou povinnost provozovatele Markeety ke 
zdržení se protiprávního jednání spočívajícího v tištění své reklamy na účtenkách podnikatelů, se kterými si to nijak 
neujednal, a naopak k tomu v typickém volném obchodním vztahu podnikatele nutí. Reklamy předběžným opatřením 
zmizí a PO získají v samotném řízení o žalobě čas a prostor doplnit další informace a skutečnosti, které věc postaví 
a rozhodnou o ni najisto.

Podnikatelské odbory znovu vyzývají firmu Smart software s.r.o., aby se zdržela specifikovaného 
protiprávního jednání a zásahů do oprávněných zájmů podnikatelů České republiky. Žádáme, aby zástupci 
firmy vysvětlili, jak k této situaci došlo, zavázali se, že se to nebude v žádném případě opakovat, omluvili se 
všem postiženým podnikatelům a sdělili, jaká opatření v této věci přijali a učinili.

Předžalobní výzva společnosti Smart software s.r.o. byla odeslána datovou schránkou dne 7.5.2019. Výzvu v plném 
znění naleznete ZDE na stránkách PODB.
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