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ENERGETICKÉ PRÁVO VE ZNAMENÍ ZMĚN

Novela stávajícího energetického zákona, 

která nabyla účinnosti 18. 8. 2011, zapra

covává požadavky tzv. třetího energetické

ho balíčku Evropské unie, zvláště v oblasti 

posílení nezávislosti provozovatelů ener

getických sítí na výrobě a obchodu s ener

getickými médii. Upravuje také některé 

přežité nebo ne zcela funkční právní insti

tuty v oblasti energetického práva a zvy

šuje ochranu zákazníků, včetně výrazného 

posílení možnosti odstoupit od smlouvy 

na dodávku plynu či elektřiny, pokud se 

změní smluvní podmínky dodávky.

Licenci k podnikání nově i od jiného 

státu EU

Novela rovněž posiluje postavení velkých 

energetických podnikatelů, a to včetně 

posílení možností vyvlastnit stavby a po

zemky třetích osob v případě realizace 

energetických projektů. Oproti stávající 

praxi energetický zákon dále nově uvádí, 

že podnikat v energetice v ČR je možné 

i na základě licence vydané jiným členským 

státem EU. Do energetického zákona se 

rovněž vrací právní institut státní autoriza

ce na výstavbu výroben elektřiny či vybra

ných plynových zařízení. Tu bude udělovat 

ministerstvo průmyslu a obchodu.

Energetické předpisy v jednom  

zákoně

Zásadní změnou je pak nově definované 

postavení Energetického regulačního úřa

du posilující jeho nezávislost na ostatních 

veřejnoprávních institucích. Pravomoci ERÚ 

jsou navíc značně rozšířeny – ERÚ např. 

nově od Státní energetické inspekce pře

bírá komplexní kontrolu nad dodržováním 

povinností stanovených energetickým zá

konem.

Ačkoli je poslední novela energetického 

zákona rozsáhlá a zaslouží si zvýšenou po

zornost, není letos v oblasti energetického 

práva poslední. Již na podzim se začíná 

projednávat zcela nový zákon o podporo

vaných zdrojích energie. Ten by měl v jed

nom právním předpisu soustředit doposud 

roztříštěnou úpravu obnovitelných zdrojů 

energie, kombinované výroby elektřiny 

a tepla a podpory využívání druhotných 

zdrojů energie.

Nový komentář k zákonu 
o bankách

Vlastimil Pihera, advokát KŠB, je spo-
luautorem nového komentáře k záko-
nu o bankách. Publikace z vydavatel-
ství C. H. Beck je jediným aktuálním 
a podrobným komentářem tohoto 
zákona na trhu. Dalšími spoluautory 
komentáře jsou A. Smutný a P. Sýkora 
z České národní banky.  Více zde

Letošní rok je pro tuzemské energetické předpisy přelomový. Srpnová novela 

energetického zákona posiluje ochranu zákazníků energetických firem. Zároveň 

však upevňuje pozici velkých energetických podnikatelů. Na podzim se pak 

chystá přijetí zcela nového zákona o podporovaných zdrojích energie.

SOUDNÍ POPLATKY  
SE OD ZÁŘÍ ZVÝŠILY

Novela zákona o soudních poplatcích, 

účinná od 1. 9., především zvyšuje sazby 

soudních poplatků, k jejichž zásadněj

ší úpravě nedošlo od roku 2001. Stávající 

výše poplatků proto byla zejména ve vzta

hu k ekonomickým a společenským změ

nám a nárůstu souzených případů a jejich 

složitosti nedostatečná. Cílem novely je též 

posílit regulační a preventivní funkci po

platků a bránit tak šikanózním, účelovým 

a zbytečným žalobám. Posiluje se také mo

tivace účastníků řízení ke smíru.

Více podrobností najdete zde

BOJ S KORUPCÍ 
V KOCOURKOVĚ

Partner KŠB Martin Šolc publikoval 

2. 9.  v rubri ce Leaders Voice Hospodář

ských novin zamyšlení nad často medi

alizovaným, avšak ve skutečnosti již méně 

úspěšným bojem s korupcí. Kritizuje v něm 

například zákaz akcií na majitele. Jím se 

v boji s korupcí nic nevyřeší. Zatočit s tzv. vel

kou korupcí by naopak mohl zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob. „Nestaneli 

se ovšem obětí zákonodárné kreativity po

slanců,“ upozorňuje Martin Šolc.

Celé znění článku najdete zde

Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou druhé číslo čtvrtletníku X Lege, jehož 
ambicí je shrnovat některé zajímavosti ze světa práva z pohle-
du KŠB. Tentokrát jsme vybrali témata, o kterých v posledních 
měsících diskutovala nejen odborná veřejnost. Zabýváme se 
tak často zmiňovanou rekodifikací soukromého práva – v mi-
nulém čísle jste se mohli dočíst, co se pro obchodní společnosti 
změní obecně, nyní se zaměřujeme na změny z pohledu s. r. o. 
Nezapomněli jsme ani na novelu energetického zákona, změny 
v přeměnách firem a dopady novely zákoníku práce či novely 
zákona o soudních poplatcích. 

Nově KŠB připravuje právní sekci na investičním portálu Pa-
tria.cz. Na adrese www.patria.cz/pravo najdete zpravodajské 
články a komentáře zaměřené zejména na podnikatelskou sféru. 
Dále si dovolujeme upozornit na již tradiční Benefiční koncert 
dobré vůle, který organizujeme ve prospěch Výboru dobré vůle 
– Nadace Olgy Havlové. Letos sedmnáctý ročník se bude konat 
13. listopadu od 19.00 v koncertní síni kostela sv. Šimona a Judy 
na Starém Městě v Praze. Pokud byste měli zájem se jej zúčast-
nit, kontaktujte prosím Josefa Kurčinu (jkurcina@ksb.cz). Těšíme 
se na Vás, ať už na stránkách nového právního portálu nebo  
13. listopadu od 19.00 v kostele sv. Šimona a Judy.

Martin Krejčí 
Partner KŠB
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Chambers Europe doporučuje KŠB

KŠB a její advokáti jsou doporučováni 
prestižní britskou ratingovou společností 
Chambers Europe v řadě právních ob-
lastí, např. v korporačním právu a fúzích 
a akvizicích, hospodářské soutěži, daňo-
vém poradenství, projektech včetně PPP 
nebo soudních sporech.

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE JE KROK 
SPRÁVNÝM SMĚREM, ALE NESTAČÍ

NOVELA ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH 
PROŠLA VE SNĚMOVNĚ TŘETÍM ČTENÍM

Novela zákoníku práce přináší změny v mno

ha oblastech. Některé z nich jsou příznivé jak 

pro zaměstnance, tak zaměstnavatele, jiné 

naopak ani pro jednu stranu „barikády“.

Zaměstnavatelé například získali alespoň 

částečnou obranu proti častému zneužívání 

dočasné pracovní neschopnosti. Novým vý

povědním důvodem totiž bude porušení po

vinnosti zaměstnance dodržovat stanovený 

léčebný režim v době prvých 21 dní dočasné 

pracovní neschopnosti.

Tato změna neřeší zastaralou a nepruž

nou úpravu ukončování pracovního poměru 

komplexně a přináší i nová úskalí. Otázka je, 

jak budou zaměstnavatelé zjišťovat dostateč

nou intenzitu porušení léčebného režimu. 

Tento výpovědní důvod totiž lze použít, jen 

budeli porušení lé čebného režimu kvalifiko

váno jako zvlášť hrubé.

Jinou změnou je odstupné podle dél

ky pracovního poměru. Tento krok zvýší 

flexibilitu pracovních vztahů bohužel jen 

minimálně. Malý rozptyl výše odstupného 

ve vazbě na rozhodné časové období zřej

mě nebude mít na chování zaměstnavatelů 

dramatický vliv. Při plánování organizačních 

změn totiž zaměstnavatelé často zohledňu

jí zásadnější otázky, než představuje rozdíl 

jedné měsíční mzdy.

Změní se také zkušební doba u vedou

cích zaměstnanců – nově bude činit až  

6 měsíců. Pro zaměstnavatele ale zůstane 

problematické vymezení vedoucích za

městnanců. To je totiž postaveno na for

málních kriteriích a často nemusí postih

nout skutečně klíčové zaměstnance, kteří 

statut vedoucího zaměstnance formálně 

nemají.

Dohody o provedení práce: změna 

k horšímu?

Zásadní je zvýšení rozsahu odpracované 

doby na základě dohody o provedení prá

ce ze současných 150 na 300 hodin roč

ně. Původně netrpělivě očekávaná změna 

je ale znehodnocena zavedením odvodů 

sociálního a zdravotního pojištění z mě

síční odměny nad 10 000 Kč. Kvůli zvýšení 

finanční a administrativní zátěže se budou 

dohody využívat jen minimálně tam, kde 

by odměna byla vyšší než stanovený limit. 

Dohoda o provedení práce má přitom být 

nejflexibilnějším základním pracovněpráv

ním vztahem.

Navrhované datum účinnosti novely  

je 1. 1. 2012.

V posledním zářijovém týdnu byla v posla

necké sněmovně schválena rozsáhlá novela 

zákona o přeměnách obchodních společ

ností a družstev. Přináší řadu důležitých 

změn, které by ve svém důsledku měly od

stranit některá problematická ustanovení 

stávající úpravy a složitost určitých procesů 

přeměn, sjednotit terminologii, transpono

vat směrnici EP a Rady (2009/109/ES) a ko

nečně i rozšířit možnosti realizace přeshra

ničních přeměn. 

Namátkově uvádíme některé z nich. 

Jednou ze zásadních novinek je možnost 

určit rozhodný den nejen zpětně, jak je 

tomu nyní, ale i do budoucna (ke dni zá

pisu přeměny do obchodního rejstříku). 

Flexibilita rozhodného dne zjednoduší ze

jména přeshraniční přeměny, které byly 

dosud, v případech určitých států, v pod

statě nemožné. V ČR totiž stávající úprava 

umožňuje stanovení rozhodného dne pou

ze zpětně, zatímco v některých jurisdikcích 

musí být rozhodný den stanoven do bu

doucna.

Další významnou změnou je zjednodu

šení náležitostí projektu přeměny, zejmé

na v podobě přenesení struktury závazků 

do zahajovací rozvahy. Ve stručném výčtu 

změn je třeba zmínit i nová pravidla pro 

určení okamžiku, ke kterému má být vyho

toven příslušný znalecký posudek pro ten 

který druh přeměny, jakož i nová pravidla 

pro oceňování majetku propojených osob. 

Novela by měla vstoupit v účinnost 

začátkem příštího roku.

  zrušení minimální výše základního kapitálu společnosti; mini

mální výše vkladu stanovena na 1 Kč

  odstranění povinnosti, aby znalec pro ocenění nepeněžitého 

vkladu byl jmenován soudem (vyberou jej při zakládání spo

lečnosti zakladatelé, jinak jednatel, a to ze seznamu znalců)

  připuštění úpravy různých druhů podílů obsahující různá 

práva a povinnosti, jakož i jejich nahrazení převoditelným 

kmenovým listem, který bude mít povahu cenného papíru 

na řad

  připuštění možnosti, aby společník vlastnil více podílů, a to 

i různého druhu

  připuštění udělení pokynů ohledně obchodního vedení ze 

strany valné hromady 

  konkretizace práv a povinností spojených s vedením seznamu 

společníků

  připuštění možnosti vystoupení společníka ze společnosti, a to 

i v případě, že nesouhlasí s uložením příplatkové povinnosti

  rozšíření možnosti podat společnickou žalobu za společnost 

i proti členům dozorčí rady, bylali zřízena, případně proti tzv. 

vlivné osobě

  zavedení možnosti kumulativního hlasování, pokud jde o vol

bu členů orgánů společnosti

  automatické zahrnutí podílu společníka do podstaty při 

prohlášení konkursu na jeho majetek; podíl bude zpeněžován 

správcem

  zrušení vázanosti účinků zvýšení základního kapitálu (s vý

jimkou zvýšení z vlastních zdrojů) na zápis do obchodního 

rejstříku (účinky mohou nastat i dříve)

 zrušení tzv. zákazu řetězení společností

Výpověď za nedodržení léčebného režimu v době pracovní neschopnosti, odstupné 

podle odpracovaných let, prodloužení zkušební doby vedoucích zaměstnanců až 

na půl roku a přinejmenším rozporuplné novinky u dohod o provedení práce.  

To jsou jen některé z nejdůležitějších změn, které upravuje novela zákoníku práce.

SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM: 
CO SE ZMĚNÍ

V minulém čísle X Lege jsme informovali v obecné rovině 

o připravovaném zákonu o korporacích. Nyní uvádíme 

přehled nejdůležitějších novinek, které zákon, bude-li 

přijat, přinese v úpravě společností s ručením omezeným:

Rozhodný den

Nově bude možné jej  
stanovit i do budoucna –  
ke dni zápisu do  
obchodního rejstříku.
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Informace uvedené v X Lege nejsou právní radou nebo stanoviskem. Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík nenese odpovědnost za žádné aktivity ani jednání vzniklé v důsledku informací v tomto vydání obsažených. 
Čtvrtletník X Lege Vám zasíláme jako obchodnímu partnerovi advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Pokud si nepřejete, aby Vám byl nadále doručován, můžete se odhlásit zde.

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, je sdružením advokátů se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00. Jednotliví advokáti jsou zapsaní v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, která je profesní 
samosprávnou komorou advokátů zřízenou zákonem (více informací lze získat na: www.cak.cz). Podmínky poskytování právních služeb se řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, prováděcími 

vyhláškami vydávanými Ministerstvem spravedlnosti České republiky a usnesením České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku (etický kodex) a dalšími předpisy vydávanými Českou advokátní komorou.

Právní firma roku 2006, 2007, 2008 a 2009 v ČR

Národní právní firma roku 2008 v ČR

Právnická firma roku 2008 v oblasti korporátního práva 
a Právnická firma roku 2009 a 2010 v oblasti práva  
obchodních společností a hospodářské soutěže

OCENĚNÍ

SOUBĚH FUNKCÍ: AKTUÁLNĚ

VÝZNAMNÉ NOVINKY V KOMUNITÁRNÍM 
PRÁVU

V návrhu nového ustanovení obchodního 

zákoníku se od 1. 1. 2012 výslovně upraví 

možnost statutárního orgánu pověřit ob

chodním vedením společnosti zcela nebo 

zčásti mimo jiné též zaměstnance, který 

je současně členem statutárního orgánu. 

Tímto pověřením ale není dotčena odpo

vědnost členů statutárního orgánu. Nově 

se požaduje, aby mzdu člena statutárního 

orgánu „v souběhu“ schválil orgán přísluš

ný ke schvalování odměny za výkon funk

ce. Tato novela obchodního zákoníku byla 

projednána poslaneckou sněmovnou a po

stoupena do Senátu.

Druhý návrh se týká změny zákona 

o nemocenském a důchodovém pojištění, 

který má s účinností od 1. 1. 2012 rozšířit 

a sjednotit okruh nemocensky a důchodo

vě pojištěných osob. Mezi nově pojištěné 

osoby podle novely budou patřit rovněž 

jednatelé společností s ručením omezeným 

a členové představenstva akciové společ

nosti, kteří jsou za činnost v tomto orgá

nu odměňováni. Návrh je ve sněmovně 

po prvním čtení.

Ačkoli výše uvedené návrhy nepochyb

ně přinesou snížení právní nejistoty ve vzta

hu k problematice souběhu funkcí a zřejmě 

i odstraní hlavní motivaci pro jeho přetrvá

vání, je nutné upozornit, že tyto otázky řeší 

pouze za dobu od nabytí jejich účinnosti, 

tj. od ledna 2012. Nezabývají se tím, jak 

budou řešeny vztahy, které existovaly v mi

nulosti, a jak se k této problematice mají 

stavět soudy. Připomeňme, že hlavním 

důsledkem stávajícího stavu je soudy do

vozovaná neplatnost pracovního poměru 

souběžného s výkonem funkce člena sta

tutárního orgánu, který tak nemá jako za

městnanec nárok na mzdu ani jiné odměny 

za práci a není pojištěn v systému sociální

ho zabezpečení.

Zásadní změny na trhu s energiemi

Evropský parlament schválil 14. září Na-

řízení o integritě a transparentnosti 

trhu s energií (REMIT). Po několikale

tém úsilí tak byla přijata pravidla ke zprů

hlednění trhů s elektřinou a plynem, 

zamezení manipulacím, a zejména spra

vedlivějšímu nastavení velkoobchodních 

cen. Ačkoliv se REMIT vztahuje pouze 

na velkoobchodníky, ovlivní i ceny elek

třiny a zemního plynu pro malé podniky 

a domácnosti. Jeho dopad pocítí také trhy 

s deriváty.

Nařízení zavádí účinné monitorování 

trhů s energiemi na úrovni Unie. Evropský 

regulátor (ACER) bude sledovat veškeré 

uzavřené dohody a předávat informace 

o porušování nařízení regulátorům člen

ských států. Bude též napomáhat při vy

máhání uložených pokut.

Všichni velkoobchodníci s energiemi 

budou muset být registrováni v evrop

ském rejstříku; bez předchozí registrace 

nebude možné uzavřít žádný obchod.

Očekává se, že v nejbližší době schválí 

nařízení REMIT také Rada. Vzhledem k pří

mým účinkům bude v členských státech 

ihned závazné.

Posílení práv spotřebitelů

Rovněž byla přijata nová směrnice o prá-

vech spotřebitelů, která přináší řadu 

změn zejména pro internetové obchodová

ní. Obchodníci budou muset nově uvádět 

celkové náklady na produkt či službu, zaká

zány budou jakékoliv dodatečné poplatky, 

nepřípustné bude i cokoliv vnucovat for

mou „předem zaškrtnutých políček“.

Pro spotřebitele se dále rozšiřují práva 

při odstoupení od smlouvy bez uvedení 

důvodu. Obchodník bude povinen vrátit 

spotřebiteli peníze do 14 dnů. Pro snazší 

postup se zavádí jednotný formulář pro 

odstoupení.

Přijatá úprava nahrazuje dvě dosavadní 

směrnice, jež se vztahovaly ke smlouvám 

uzavíraným na dálku nebo mimo obchod

ní prostory, a další dvě novelizuje.

Novou úpravu čeká ještě formál

ní schválení Radou. Členské státy by ji 

měly transponovat do dvou let od vstupu 

v platnost.

Připravované novely zákonů pro řešení souběhu funkcí byly v podobě 

legislativních návrhů předloženy poslanecké sněmovně, přičemž ustanovení 

legalizující souběh bylo postoupeno do Senátu.

KARTEL V EU NELZE POKUTOVAT 
DVAKRÁT
Soudní dvůr EU publikoval stanovisko Generální advokátky k pa

ralelnímu ukládání sankcí za uzavření kartelové dohody. Kartel 

na trhu plynem izolovaných spínacích přístrojů v letech 1988–

2004 byl pokutován jak Evropskou komisí, tak českým ÚOHS. 

Advokátka se domnívá, že za kartel v EU pokrývající shodný ča

sový úsek i území nelze uložit pokutu dvakrát (jak Evropskou ko

misí, tak národním soutěžním úřadem). 

Podrobněji zde

NOVÉ ÚZ ENERGETIKA
Specialisté KŠB v oblasti právní regulace energetiky, partner 

Václav Rovenský a advokát Tomáš Sequens, iniciovali a připravili 

sborník energetických norem z edice Úplná znění předpisů. Ob

sahuje nejen energetický zákon v novelizovaném znění, ale i vý

běr v praxi nejčastěji používaných prováděcích předpisů.

BRITSKÝ BRIBERY ACT NA PRAVOU MÍRU
Advokát KŠB Christian Blatchford publikoval v příloze Právo & Jus

tice Lidových novin článek k britskému protikorupčnímu zákonu 

Bribery Act 2010. Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2011 a v určitých as

pektech se může dotknout i českých společností, jejichž podnikání 

má souvislost s Británií. Jeho dopad na tuzemské společnosti však 

zřejmě nebude tak velký, jak se dosud předpokládalo.

Podrobněji zde

Novinky v KŠB

Tým advokátů KŠB se od srpna 
rozšířil o tři nové členy: Jána 
Béreše, Josefa Bedeče a Davida 
Sobka. Všichni působili v KŠB 
již jako advokátní koncipienti.

http://www.ksb.cz/newsletter/unsubscribe
http://www.patria.cz/pravo/1912869/juliane-kokott-za-jeden-kartel-muze-byt-i-vice-pokut.html
http://www.ksb.cz/docs/110829_ln-chb-bribery-act-2010.pdf

