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Více sVobody je VyVáženo  
Větší odpoVědností 

VznIká Významná noVela zákona o daních z příjmů

Prestižní ročenky Chambers  
and Partners opět zmiňují KŠB 

Do dvou renomovaných publikací britské ratin-
gové agentury Chambers and Partners, Chambers 
Global 2013 a Chambers Europe 2013, se opět 
dostala KŠB a její advokáti. Podrobnosti se lze 
dozvědět zde a zde. 

nepodcenit přípravu, protože ďábel je skryt v detailu. tak zní hlavní rada 

společníka kšb, profesora jana dědiče, který se jako jeden z autorů podílel 

na rekodifikaci soukromého práva v česku, tuzemským společnostem i lidem 

ohledně změn, které by v českém právním řádu měly nastat 1. 1. 2014.

Vážení klienti a obchodní partneři,

připravili jsme pro Vás v těchto konečně letních dnech další číslo  
X Lege. Nikoli překvapivě se v nemalé míře opět věnuje rekodifi-
kaci, která nás tento rok bude vydatně zaměstnávat. Naším cílem 
je ulehčit Vám situaci a pravidelně Vás informovat o aktuálním 
dění v této oblasti.  
 Příprava a projednávání nových předpisů souvisejících s reko-
difikací jsou v plném proudu. Současný vývoj na české politické 
scéně ale ještě může zamíchat kartami. Zejména rozpuštění 
poslanecké sněmovny by nepochybně zbrzdilo, ne-li zastavilo, 
projednávání několika důležitých zákonů. Bez nich by nová úprava 
mohla pokulhávat! Snad naše politická elita posoudí všechny 
aktuální horké věci s chladnou a střízlivou hlavou.  
 S blížícím se dnem D však začíná být i těm největším skepti-
kům, kritikům a odpůrcům nové úpravy jasné, že je nutné začít 
řešit její praktickou aplikaci. Již nyní se uzavírají smlouvy na trans-
akce, které budou fakticky realizovány až za účinnosti nové 
úpravy. Stejně tak nájemní smlouvy se budou s určitými výjimkami 
řídit novou úpravou, i když budou uzavřeny nyní. To vše vyžaduje 
brát novou úpravu vážně! 
 Zajímavé je i sledovat, jak těžké pro někoho bude odpoutat se 
od stávajícího způsobu výkladu – formalismu a izolovanosti. Že by 
pozůstatek našeho školství – naučit se nazpaměť a nepřemýšlet 
o důvodech či obsahu? Tento přístup je však novému občanské-
mu zákoníku cizí. Troufám si tvrdit, že „zdravý selský rozum“ je 
zjednodušené označení pro hlavní sadu výkladových pravidel. 
Mantrou každého při čtení NOZ by mělo být prvních 14 paragrafů 
a společná a přechodná ustanovení. Bez jejich znalosti budete plni 
marnosti.

Příjemné dlouho očekávané léto!

Jiří Horník

edItoRIal
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KŠB: Jak to nyní vypadá s doprovod-

nou legislativou k novému občanské-

mu zákoníku?

Profesor Dědič: Doprovodná legislativa 

má za sebou úspěšně druhé čtení a ješ-

tě během červnové schůze poslanecké 

sněmovny ji původně mělo čekat i finál-

ní schvalování. Uvidíme ale, jak to změní 

současná nejasná politická situace. V záko-

nech ještě nepochybně budou dílčí změny, 

protože jak se sledují jejich vazby na nový 

občanský zákoník a zákon o obchodních 

korporacích, přirozeně se nachází urči-

té nesrovnalosti, které je třeba odstranit. 

Z mého pohledu by ale mělo jít jen o změ-

ny technické, nikoli obsahové.

KŠB: Kterou změnu hodnotíte jako nej-

větší průlom z pohledu korporací?

Profesor Dědič: Jsou to větší míra volnos-

ti při vytváření korporačních dokumentů 

a odstranění některých formálních překážek 

fungování korporací, zejména nadměrné 

požadavky na znalecké posudky, eventuálně 

na schvalování určitých smluv nebo právních 

jednání valnou hromadou. To vše je ale vy-

váženo větší mírou odpovědnosti členů or-

gánů korporací. Například pokud by porušili 

péči řádného hospodáře. Omezení, která 

byla do určité míry administrativní, se pře-

nášejí právě do sféry odpovědnosti za řádný 

výkon funkce.

KŠB: Jak byste podle svých zkušeností 

zhodnotil momentální stav připrave-

nosti českých firem na změny od příští-

ho roku?

Profesor Dědič: Řekl bych, že se značně 

zvýšilo tempo, jímž se korporace na novou 

právní úpravu připravují. Společnosti, které 

to myslí vážně, se na novou právní úpravu 

chystají velmi pečlivě a intenzivně. A to jak 

v oblasti korporačního práva, tak i smluvní-

ho. Mnohé společnosti už do přípravy inves-

tovaly desítky milionů korun, náklady jsou 

tedy enormní. 

Poslanecká sněmovna začala projednávat 

důležitý vládní návrh novely zákona o daních 

z příjmů. Pokud vše půjde hladce, měla by 

novela nabýt účinnosti od 1. ledna příštího 

roku. Důvodem k jejímu vzniku byly přede-

vším změny plynoucí z tzv. rekodifikace sou-

kromého práva v Česku, kterou tvoří hlavně 

nový občanský zákoník a zákon o obchod-

ních korporacích a která by měla být účinná 

také od prvního dne roku 2014.

Novela je velmi rozsáhlá; včetně důvodo-

vé zprávy má téměř 600 stran. Je důležitým 

krokem k zavedení jednoho inkasního mís-

ta (předpokládá se od počátku roku 2015) 

a sama předbíhá návrh zákona o veřejných 

pojistných a správě daně z příjmů fyzických 

osob, který se teprve na legislativní cestu 

připravuje. Novela má i své vlastní cíle, a to 

zásadní změny v uplatňování daně z příjmů, 

které naopak ve značné míře předbíhají svoji 

účinnost, již platně stanovenou na počá-

tek roku 2015 (zákonem o změně zákonů 

souvisejících se zřízením jednoho inkasního 

místa a dalších změnách daňových a pojist-

ných zákonů).

Novela cestou smetla dosavadní zákon 

o dani dědické, dani darovací a dani z pře-

vodu nemovitostí. Prvé dvě daně integrovala 

do sebe samé ve formě zdanění či v lepším 

případě osvobození bezúplatných příjmů 

od daně. Daň z převodu nemovitostí se cestou 

vytratila a na její místo má nastoupit daň z na-

bytí nemovitých věcí upravená v samostatném 

zákoně. Více informací se dočtete zde. 

http://www.ksb.cz/cs/novinky-publikace/932/v-novem-vydani-prestizni-rocenky-chambers-europe-2013-je-opet-zminena-ksb
http://www.ksb.cz/cs/novinky-publikace/928/prestizni-rocenka-chambers-global-opet-zminuje-ksb
http://www.patria.cz/pravo/2337489/velka-novela-zakona-o-danich-z-prijmu-se-vydala-na-cestu-legislativnim-procesem.html
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KŠB Institut zahájil úspěšně

První semestr má zdárně za sebou KŠB 
Institut, vzdělávací platforma advokátní 
kanceláře KŠB. Semináře a další akce, kte-
ré jsou v letošním roce primárně zamě-
řeny na nový občanský zákoník a zákon 
o obchodních korporacích, navštívila 
v uplynulých měsících řada účastníků, ať 
už právníků nebo manažerů. Institut, jehož 
hlavním lektorem je profesor Jan Dědič, 
spoluautor rekodifikace a partner KŠB, 
nabízí zájemcům rovněž semináře na míru. 
Podzimní program KŠB Institutu bude 
zveřejněn již brzy na www.ksbinstitut.cz. 

čas pRo uVedení anonymních akcIí 
do souladu se zákonem běží jIž 
od 30. čeRVna

Jedním z vysvětlení může být to, že stáva-

jící listinné akcie na majitele se de facto ne-

ruší, byť jejich výhody díky dalším opatřením 

ztrácí na významu. Zákon dává dotčeným 

společnostem v podstatě na výběr tři, resp. 

čtyři možnosti. 

Prvou z nich je tzv. imobilizace, tedy pře-

dání listinných akcií na majitele do trvalé 

úschovy u centrálního depozitáře nebo ob-

chodníka s cennými papíry, aniž by skuteč-

ně bylo nutné měnit jejich formu či podo-

bu. Údaj o imobilizaci je ovšem povinným 

obsahem stanov, svolání valné hromady 

se proto společnost nevyhne. Při vlastním 

provedení imobilizace se podle souběžné 

novely zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu postupuje přiměřeně jako při zakniho-

vání akcií.

Další dvě možnosti vyžadují opustit buď 

formu, nebo podobu stávajících anonym-

ních akcií, tedy rozhodnout o jejich změně 

na listinné akcie na jméno či na zaknihova-

né akcie na majitele. I tyto varianty vyžadují 

svolání valné hromady a změnu stanov. 

Na provedení některého z transparenč-

ních opatření je čas jen do konce roku; 

v opačném případě dojde k 1. lednu k au-

tomatické změně formy těchto akcií na lis-

tinné akcie na jméno. Do 30. 6. pak musí 

být provedeny související kroky, tzn. uvedení 

stanov do souladu s novým stavem, podá-

ní návrhu na zápis do obchodního rejstříku 

a také předložení akcií k výměně či vyznače-

ní změn. Nesplní-li akcionář tuto povinnost, 

nebude oprávněn svá práva vykonávat.

Nově vydávat akcie na majitele bude 

v současné době možné již jen jako imobi-

lizované nebo zaknihované, a to i po 1. led-

nu 2014, kdy nabude účinnosti nový zákon 

o obchodních korporacích. 

 Jednou z nejvýraznějších novinek bude možnost provést zápis 

do veřejného rejstříku prostřednictvím notáře, který zápis sepsal.

 Rejstříkový soud osobě, která má na tom právní zájem, sdělí 

informaci, zda je proti právnické osobě vedeno trestní stíhání  

podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

 Zákon odstraňuje dnešní pochyby a staví najisto, že pro podání 

návrhu na zápis je dostačující prosté podání prostřednictvím  

datové schránky bez elektronického podpisu.

 Změní se povinně zapisované údaje do obchodního rejstříku: 

1) počet členů statutárního anebo kontrolního orgánu;

2) u fyzických osob místo pobytu a bydliště jen, bude-li se lišit 

od místa pobytu;

3) způsob jednání prokuristy včetně uvedení údajů o tom, že se 

prokura vztahuje na určitou pobočku nebo závod, a údaj o tom, 

zda je prokurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc;

4) údaj o tom, že se obchodní korporace podřídila zákonu o ob-

chodních korporacích jako celku;

5) údaj o pozastavení výkonu funkce člena orgánu nebo  

prokuristy;

6) zákaz zatížení nebo zcizení podílu v korporaci, byl-li zřízen 

jako věcné právo.

 Již zapsané osoby budou muset přizpůsobit zapsaný stav 

rejstříkovému zákonu do 6 měsíců od jeho účinnosti. Výjim-

kou jsou spolky, které mají povinnost přizpůsobení do 3 let. 

Při porušení této povinnosti lze jak uložit peněžitou sankci 

do 100 000 Kč, tak i zapsanou osobu zrušit.

 Pokud osoba zapsaná ve veřejném rejstříku nebude 

průběžně uveřejňovat povinné skutečnosti ve svých obchodních 

listinách nebo na internetových stránkách, také jí bude moci být 

uložena sankce až do výše 100 000 Kč.

nepodcenit přípravu, protože ďábel je skryt v detailu. tak zní hlavní rada 

společníka kšb, profesora jana dědiče, který se jako jeden z autorů podílel 

na rekodifikaci soukromého práva v česku, tuzemským společnostem i lidem 

ohledně změn, které by v českém právním řádu měly nastat 1. 1. 2014.

noVé soukRomé pRáVo: 
jak to bude od příštího 
Roku s Rejstříky?

Rekodifikace soukromého práva přesune právní úpravu 

obchodních rejstříků do nového samostatného zákona  

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. V návr-

hu tohoto zákona ale nenajdete pouze ustanovení týkající 

se obchodního rejstříku, nýbrž i dalších evidencí, které jsou 

vedeny rejstříkovými soudy. s jakými změnami je od roku 

2014 nutné počítat?

adVokát kšb tomáš sequens poskytl 
RozhoVoR hospodářským noVInám

V nedávném rozhovoru pro ekonomický 

deník Hospodářské noviny vysvětlil advokát 

KŠB Tomáš Sequens, jaká je aktuální situace 

ohledně takzvaných energetických průkazů.

Průkazy zavedla od letošního ledna no-

vela zákona o hospodaření energií coby 

nástroj, který by měl popisovat, jaká je ener-

getická náročnost určité budovy. Vlastníci 

nemovitostí by je měli předávat zájemcům 

o koupi či pronájem. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu však již avizovalo zájem pravi-

dla zmírnit. Konkrétně by se tak mělo stát 

poslaneckou novelou, jejíž projednání bylo 

na programu červnové schůze poslanecké 

sněmovny a k níž odbor kompatibility Úřadu 

vlády namítl rozpor s příslušnou evropskou 

směrnicí. Plné znění rozhovoru si můžete 

přečíst zde.

aktuální eneRgetIcké „úzetko“ 
opět k dostání 

I letos se odborníci advokátní kanceláře KŠB, 
kteří se věnují právní regulaci v energetice, po-
díleli na vydání energetických právních předpisů 
z ediční řady Úplné znění nakladatelství Sagit. 
Přehledná a praktická publikace obsahuje ze-
jména aktuální znění energetického zákona, 
zákona o hospodaření energií a zákona o pod-
porovaných zdrojích energie. Doplňují je nejdů-
ležitější prováděcí předpisy k těmto zákonům. 

http://www.ksbinstitut.cz/
http://www.ksb.cz/docs/130426-hn-tsq-energeticke-stitky.pdf
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noVá eVRopská účetní směRnIce 

Nejde pochopitelně jen o shrnutí obdobné 

problematiky do jediného předpisu, ale také 

o revizi dosavadních požadavků na zpraco-

vání finančních výkazů a jejich užitečnost. 

Evropská komise usilovala zejména o speci-

fický „minirežim“ pro malé podniky v duchu 

svého dlouhodobého cíle, tj. snižování jejich 

administrativní zátěže. Změny se však do-

tknou i velkých firem, kde byla kritizována 

nepřehlednost a značná nejednotnost výka-

zů, která je překážkou srovnatelnosti údajů 

v rámci Unie. 

Pro malé podniky byly upraveny i limity 

ukazatelů, na základě nichž jsou subjekty ka-

tegorizovány. Bilanční suma se oproti součas-

nému stavu snižuje na 4 mil. EUR a čistý obrat 

na 8 mil. EUR. Průměrný počet zaměstnanců 

(50) se nemění. Malým podnikem bude tedy 

takový, který k rozvahovému dni nepřekraču-

je alespoň dvě z uvedených tří hodnot. 

Směrnice u malých podniků především 

omezuje množství a limituje rozsah vyka-

zovaných informací. Budou proto zveřejňo-

vat pouze zkrácenou rozvahu, výkaz zisku 

a ztrát a přílohu. Členským státům se tedy 

v zásadě zakazuje, aby po malých podnicích 

vyžadovaly další informace; odůvodněné 

výjimky se mohou týkat např. limitovaného 

množství údajů nezbytných k výběru daní. 

Široké pravomoci získávají členské stá-

ty v omezení požadavků na mikropodniky, 

včetně zveřejňování jejich účetních závěrek; 

hraniční ukazatele definující mikropodnik 

tvoří bilanční suma 0,35 mil. EUR, čistý ob-

rat 0,7 mil. EUR a průměrný počet 10 za-

městnanců.

Přesnějšího vymezení se oproti sedmé di-

rektivě dočkala i definice malé a střední sku-

piny podniků. 

Pro zvýšení vypovídací hodnoty výkazů, 

zejména při porovnávání finanční situace růz-

ných podniků, směrnice zakotvuje omezený 

počet vzorů členění rozvahy i výsledovky.

Členské státy budou povinny převést 

nové požadavky do národních právních řádů 

do 20. července 2015.

koncem června byla schválena směrnice o ročních finančních výkazech, 

konsolidovaných finančních výkazech a souvisejících zprávách některých forem 

podniků. nahrazuje úpravu obsaženou dosud ve dvou směrnicích – o ročních 

účetních závěrkách a o konsolidovaných účetních závěrkách, známých pod 

označením čtvrtá a sedmá direktiva.

dVa noVí adVokátI V kšb

Řady advokátů Kocián Šolc Balaštík (KŠB) rozšířili Zuzana Císařová 

a Martin Krčmář. Zuzana Císařová se zaměřuje na právo dušev-

ního vlastnictví, média a reklamu, pracovní právo, soudní spory 

a rozhodčí řízení. Martin Krčmář, který v KŠB působil již od roku 

2010 jako advokátní koncipient, se specializuje mimo jiné na prá-

vo hospodářské soutěže, nekalé soutěže a na veřejné podpory. 

Podrobnější informace najdete zde.

eVRopská komIse Vydala stanoVIsko  

k chytRým mobIlům a osobním údajům

Za zpracování osobních údajů v mobilních 

telefonech odpovídá více různých subjektů, 

které jsou zahrnuty do vývoje, distribuce 

i nastavení technických možností aplikací. 

Jde zejména o vývojáře aplikací, provozo-

vatele virtuálních obchodů, výrobce operač-

ních systémů pro chytré telefony či různé 

třetí osoby, které mají přístup k osobním 

údajům, ať už jde o poskytovatele analýz či 

reklamní agentury. Tyto osoby si musí uvě-

domovat, že vystupují jako správci či zpra-

covatelé osobních údajů, a musí postupovat 

v souladu s příslušnými předpisy na ochranu 

osobních údajů. Proto musí být před zaháje-

ním zpracování osobních údajů uživatele ap-

likace získán jeho souhlas, přičemž při udě-

lení souhlasu musí být uživatel o zpracování 

svých osobních údajů informován. Zároveň 

musí být uživatelům aplikace umožněno od-

volání souhlasu a odinstalování aplikace. 

Tyto standardy ale nejsou efektivně vy-

mahatelné vůči subjektům ze třetích zemí 

(tj. mimo EU). Uživatelé by si proto měli 

předem rozmyslet, zda chtějí své osobní 

údaje těmto subjektům poskytovat. Pokud 

ano, měli by si poctivě přečíst, s čím sou-

hlasí, a to před nainstalováním aplikace. 

Vyhnou se tak překvapení, až budou jejich 

osobní údaje někde zveřejněny. Více infor-

mací zde.

chytré telefony, zpracovávající díky aplikacím a senzorům řadu osobních údajů, 

jsou čím dál rozšířenější. tím vzrůstá i bezpečnostní riziko spojené s jejich uží-

váním. poradní orgán evropské komise, pracovní skupina článku 29, proto vydal 

stanovisko, v němž popisuje povinnosti, které musejí dodržovat vývojáři a posky-

tovatelé aplikací, aby byla dostatečná bezpečnost našich údajů zajištěna.

studentI soutěžIlI V uzaVíRání 
kontRaktů

Se studentským spolkem ELSA zorganizovala KŠB soutěž pro 

studenty práv s názvem „Contract Competition“. Šlo o simulaci 

podmínek při vyjednávání obchodních smluv. Do soutěže se při-

hlásilo 11 týmů, které se utkaly při fiktivním prodeji, resp. koupi 

developerského projektu v Pařížské ulici v Praze. Soutěžící museli 

respektovat zadané podmínky, vedle toho ale měli za úkol prosa-

dit specifické zájmy svého klienta, které jejich protistrana neznala. 

Více informací zde.

Silver Award 2012

Best Central & Eastern European  
Law Firm

právní firma roku 2009, 2008, 2007 a 2006 v čR

ocenění

členstVí

právnická firma roku 2012 pro domácí kancelář a v kategorii 
právo hospodářské soutěže. právnická firma roku 2011, 2010 
a 2009 v oblasti práva obchodních společností a hospodářské 
soutěže. právnická firma roku 2008 v oblasti korporátního práva.

stříbrná cena v kategorii best central & eastern european  
law firm podle International legal alliance summit & awards

národní právní firma 
roku 2012 a 2008 v čR

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. Máte-li zájem o pravidelné doručování 

čtvrtletníku X Lege, přihlaste se prosím k jeho odběru zde nebo nám napište na xlege@ksb.cz. Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Jungmannova 745/24, IČO 26739291, 
DIČ CZ26739291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181837. Advokáti KŠB 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.
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