
ptávo

SLOUPEK

Jaroslav Mlkovec
advokát adVokátní kanceláře
Kocián Šolc Balaštík

oo
uraoy ma]r
talent volit
ze vŠech
výkladů
ten
nejméně
ryumnÝ.

SOUDNICTVI

Nejvyššĺ soud čekají dalšĺ změny
Ministerstvo spravedlnosti předloŽilo novelu pro dovolánÍ.

Název PředpIsu: občanský soudnĺ řád (č.99/1963 sb.)

Na Nejvyšším soudu se dlouhodobě hľomadí nerozhodnuté
případy. Soud jich sice ročně vyřídí více' neŽ je podáno, přesto
mu ke konci letošního března zůstávalo 3782 neľozhodnu-
tých případů. Řešení by měla přinést novela, podle níŽ bude
moci Nejvyšší soud vydat rozhodnutí o případu a nebude ho
muset Wacet niŽším instancím. Novela má obsahovat i ]hůtu
šesti měsíců k tomu, aby se Nejvyšší soud rozhodl, zda vůbec
případ přijme. Tato lhůta bude jen pořádková aza jeji porušení
nebude hrozit postih. Navíc se změní podmínky, za kterých
se bude dovolánÍ předkládat. o těchto změnách se mluvilo jiŽ
dlouho. Přicházejí v době, kdy i Ústavní soud před páľ měsíci
shledal současná pravidla pro dovolání za pľotiústamí.

PRÁVo lNFoRMAČNĺcH TECHNoLoGlĺ

Zdroi: SDEU

Právní proza všednĺho
života podnikatele
Pľávní svět netvoří jen skandální kauzy
z titulnÍch stľánek novin. Dobře o něm
vypovídá i každodenní rutina: v,ýplaty
dividend, pľodeje obchodních podílů či
rr'ýměny představenstev. Usnadnit běŽný
Život podnikatelům mají seznamy jako
třeba obchodní rejstřík nebo katastr
nemovitostí. Jejich původnÍ účel se ale
ztĺ ácí pod nánosem byrokĺacie.

Dobrým příkladem je nekonečné ově-
řování podpisů na kaŽdé plné moci pľo
návrh na změnu v obchodním rejstřĹ
kll. Z cíziny navíc s dvojím ověřením
za apostily. Proč plnou moc na obchodní
rejstřík musí za akciovou společnost po-
depisovat j en předseda představenstva,
když podle stanov můŽe jednat za spo-
lečnost kterýkoli člen? Dovozuje se to
z pravidla, Že u soudu jedná za firmu
předseda představenstva. MusÍ se to ale
chápat tak, Že se toto pravidlo použije
i na jednání s rejstříkem. Stačil by přece
jakýkoli zástupce fiľmy. Ne podle úřadůI

Problémů je ale více. Příkladem je třeba
úpľava, kteĺá zakazĺje společnosti s ruče-
ním omezeným (s.r.o.) s jedním společ-
níkem koupit 1OOprocentní podíl v jiné
s.ľ.o. Nelze se divit, že v důsledku toho
českými luhy bloudí desítky podivných
společníků s podíly 0'000...1 procenta,
kteří komplikují pľovoz firem.

Zĺačná část nesmyslů přitom ze záko-
na přímo nevyplývá. Jen soudy a úřady
mají smutný talent volit zmožĺých
ýkladů zákona vŽdy ten nejméně ro'
zumný. Nejsem si jistý jestli je složité
úřadování ten nejlepší způsob, jak zvýšit
českou konkuľenceschopnost. Uvidíme'
jaký efekt přinesou alespoň drobné
změny, jeŽ by měla uvést v Život nová
elektronická verze obchodního rejstří-
ku. Popřípadě zda se uchytí ľadikální
myšlenka svěřĺt zápisy do rejstříku no-
tářům' K.ażdý záblesk zdravého rozumu
bychom měli uvítat. tr

Více informocĹ o změndcltu obchodnĹm
rejstřĹka no seminđři 28' května'
(viz, http : / / economia.iltned. cz, sekce
Konference a semindŤe)
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,,opisovánľ' Pc programů povoleno
Soudnĺ dvůr dovolil vyuŽitĺ cizÍch nápadů.

Čĺslo řlzenl: c-4o6/'lo
Předs€da senátu: Vassilios Skouris

Výrobci počítačoých pľogramů mají od května větší volnost
díky Soudnímu dvoru EU, kteľý dovolil zkoumání, studování
a zkoušení funkcí cizího softwaru a jeho přizpůsobení pro
ýrobu vlastních programů. Jednalo se o spor mezi technolo-
gickými firmami SÁS Institute a World Programming, která se
rozhodla využít programu vytvořeného SAS pro svůj v]astní
- a ten původní progľam napodoboval. NevyuŽila alt'zdrojoý
kód, tedy základ softwaru SAS. Podle EU práva je chráněno
pouhé vyjádření pľogľamu v podobě třeba zdrojového kódu'
zbytek nikoli. Rozhodnutí tak pomůŽe zejména drobným
vývojářům' kteří spolupracují s existujícími platformami.

PERSONALIE

Výměna vedenĺ kanceláří pokračuie
JiŽ třetĺ velká advokátnĺ kancelář měnĺ svůj směr'

Zdroi: CMS Cameron McKenna

Letos došlo již ke třetí změně ve vedeních nejýznamnějších
kanceláří v Česku. Ivetu Plachou v čele české pobočky CMS Ca-
meľon McKenna střídá Helen Rodwellová (na snĹmku). Ta je po-
vaŽovánaza odboľnici na korporátní pľávo a pľivatizace. Jejími
nejznámějšími transakcemi byly privatizace České spořitelny
a fiľmy Slovenské elektrárne. V Česku působí od roku 1999,
přesto nepatří mezi nejznámějšÍ jména na trhu' ,,Chceme vyuŽít
možností, kteľé poskytují oblasti založené na ýzkumu a vývoji
v Česku i v celém regionu," říká Rodwellová o dalším směřování
kanceláře. Plachá, jež kancelář řídila od roku 2007, se bude více
věnovat reprezentaci a poľadenství klientům CMS. tr
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