Lege

číslo II. / 2012

Lege
Informační čtvrtletník KŠB / číslo II. / 2012

Aukce digitální dividendy
odstartovala

EDITORIAL
Vážení klienti a obchodní partneři,

v rukou máte další vydání čtvrtletníku X Lege. Najdete v něm
širokou paletu témat. Nevynechali jsme ani novelu obchodního zákoníku, která bude pro podnikatele znamenat, že za zboží a služby
si budou muset platit do 60 dnů, přičemž jejich možnost domluvit
se jinak bude velmi limitovaná. Nejde o výmysl českého zákonodárce, ale o evropskou směrnici, kterou musí Česko s dalšími členy
EU převést do svých právních řádů. Směrnici můžeme kritizovat,
ale jejímu zavedení do českého práva se tím bohužel nevyhneme.
Na rozdíl – zatím – od jiné snahy Evropské komise, která dala
před časem najevo nespokojenost s tempem, jakým přibývají ženy
do vedoucích pozic společností. Ještě letos by proto měla rozhodnout o dalších krocích, které by vyššímu počtu žen ve vrcholovém
managementu měly pomoci. Včetně možného stanovení povinných kvót. Jakkoli mám ráda pestrobarevnost a myslím, že i pestrost ve složení managementu může být firmám ku prospěchu,
Bruselem zamýšlené povinné kvóty považuji za nesmysl. Kvóta ani
žádné jiné administrativní opatření přeci nemohou ženy účinně
zapojit do řízení společností. Vzhledem k odporu řady členských
států zavedení kvót snad zatím není na obzoru; uvidíme ale, co
s sebou přinese podzimní listí.
Teď Vám přeji hezké prožití zbytku léta
Dagmar Dubecká
řídící partnerka KŠB

Novým of counselem KŠB je
David Elischer
Ve funkci of counsel s KŠB začal
spolupracovat David Elischer, odborný
asistent katedry občanského práva
Právnické fakulty UK. Má kancelář
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Podpora technologické inovace, rozvoj nových mobilních služeb,
vysokorychlostního přístupu k internetu i zvýšení hospodářské soutěže. Všechny
tyto cíle má takzvaná aukce digitální dividendy neboli kmitočtů uvolněných
digitalizací televizního vysílání. O konání výběrového řízení rozhodl už loni
v lednu usnesením současný vládní kabinet. Jedná se o významný proces,
který pravděpodobně ovlivní podobu tuzemského telekomunikačního
trhu na řadu let dopředu.
Aukce se rozběhla přibližně v polovině července, kdy Český telekomunikační úřad
(ČTÚ) zveřejnil plnou dokumentaci pro
zájemce o uvolněné kmitočty v pásmech
800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.
Ještě předtím se však musel vypořádat
s připomínkami devětadvaceti subjektů
k podmínkám výběrového řízení. Při tom
ČTÚ mimo jiné snížil vyvolávací ceny včetně
ceny u vyhrazeného bloku v 1800 MHz tak,
že jejich souhrn je nově zhruba 7,4 miliardy Kč. Naproti tomu ale nevyhověl návrhům na přímé vyčlenění pásma 800 MHz
pro nové zájemce.
Pro ty, kteří chtějí v aukci uspět, jsou
mimo jiné stanoveny jasně definované
podmínky využívání kmitočtů. V pásmu
800 MHz je podstatné rozdělení okresů

v Česku na dvě skupiny podle hustoty zalidnění s tím, že předpokladem bude přednostní pokrytí řídce obydlených oblastí. V pásmu
1800 MHz se podmínky týkají jen bloku
o velikosti 2 × 15,6 MHz a spočívají v povinnosti pokrýt nejméně 50 % tuzemské populace do 8 let. Konečně v pásmu 2600 MHz
bude držitel přídělu povinen pokrýt minimálně 30 % české populace do 7 let.
Zájemci mohou přihlášky do aukce podávat do 10. září, otevírání obálek s přihláškami se uskuteční hned následující den.
Vlastní aukční prodej by se pak měl konat
do konce letošního roku. Definitivní výsledky aukce by měly být známy na začátku
příštího roku. Subjekty, které v aukci uspějí,
by měly přidělené rádiové kmitočty získat
s platností do jara 2028.

Pojišťovny čeká
„antidiskriminační“ novela
Vláda na konci června poslala do Poslanecké sněmovny návrh zákona, který přináší
změny do oblasti pojišťovnictví. Jde o reakci
na loňské rozhodnutí Soudního dvora EU,
jenž zrušil článek 5/2 tzv. antidiskriminační
směrnice. Ten v rozsahu odůvodněném pojistně-matematickými a statistickými daty
umožňoval při hodnocení rizika zohlednit
pohlaví pojištěného, a tím i stanovit rozdílnou výši pojistného u mužů a žen.
Po 21. prosinci letošního roku již bude
muset být pojistné u nových smluv stanovováno pouze podle „unisex“ pravidel.
Kvůli tomu nejspíš zdraží pojištění pro ženy
a bude se složitěji určovat výše technických

rezerv pojišťoven. Při jejich tvorbě totiž bude
zohlednění existujících rozdílů mezi pohlavími nadále povoleno.
Pokud by pojišťovny nová pravidla nerespektovaly, mohly by se ženy podle antidiskriminačního zákona domáhat nápravy. Ta
by ovšem – poněkud absurdně – spočívala
v tom, že by jim pojistné bylo na jejich žádost dodatečně zvýšeno. U pojišťoven samotných by porušení nové zásady „neutrálního zacházení“ mohlo znamenat správní
delikt sankcionovaný pokutou.
Komentář nejen o klíčové otázce, jaké
smlouvy mají být podle novely považovány
za nové, si můžete přečíst zde.
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Na světě je aktuální vydání
energetických předpisů
Nejen nový zákon o podporovaných
zdrojích energie, ale třeba i energetický
zákon a zákon o hospodaření energií je
možné najít v čerstvě vydané publikaci
z řady Úplná znění. Kompaktní přehled
nejdůležitější legislativy připravili pro
nakladatelství Sagit partner KŠB Václav
Rovenský s advokátem KŠB Tomášem
Sequensem, kteří se právní regulací
v energetice zabývají.

Co čeká podnikatelská
seskupení od roku 2014
Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích
(ZOK), které by měly být účinné od roku 2014, razantně
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Podporované zdroje energie:
noví investoři mají méně času
na vypracování a realizaci projektů
Po dlouhých peripetiích a legislativních zákrutách byl přijat a ve Sbírce uveřejněn
nový zákon o podporovaných zdrojích energie. Ten od začátku roku 2013 nahradí
jak dnešní zákon o obnovitelných zdrojích energie, tak i části tzv. energetického
zákona týkající se druhotných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny
a tepla i decentrální výroby elektřiny.
Nový zákon vyvolal už při svém přijímání
řadu vášní a dramatických diskusí, které se
týkaly nejen formulace jednotlivých ustanovení, ale zejména celkové koncepce.
Do původní vládní předlohy byla střídavě
přidávána i z ní odebírána různá ustanovení,
ať už jednotlivými poslanci nebo Senátem.
Výsledkem je těžkopádná a nejednoznačná
právní norma, která hned po přijetí vzbudila
výkladové obtíže a nejasnosti. S nimi příliš
nepomůže ani důvodová zpráva k originální
vládní předloze. Ta totiž pokrývá jen původních 45 paragrafů, zatímco schválená podoba nového zákona jich obsahuje 62.
Zákon v principu zachovává podporu
výroben elektřiny využívajících alternativní zdroje energie (obnovitelné či druhotné
zdroje), stejně jako podporu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Vrací

se podpora decentrální výroby elektřiny
a nově bude podporována výroba tepla
pocházejícího z biomasy či biokapalin.
Ze zákona také vyplývá, že ERÚ s největší
pravděpodobností nebude stanovovat podporu pro energetické zdroje na bázi obnovitelných zdrojů energie, které budou uvedeny
do provozu po 1. lednu 2014. A to proto, že
k 1. lednu 2014 již bude splněn závazek dosáhnout stanoveného podílu výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů obsažený v tzv. Národním akčním plánu. To mimo jiné znamená,
že zájemcům o investice do odvětví obnovitelných zdrojů energie nyní zbývá relativně
omezené množství času na vypracování příslušných projektů a jejich následnou realizaci.
Odpovědi na otázky k novému zákonu
o podporovaných zdrojích energie najdete
zde.

změní fungování obchodních společností v Česku. S jakými
změnami se mimo jiné setkají holdingy?
	Platně uzavřené ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku ze
zákona zaniknou na konci roku 2014 či na konci účetního období po 30. červnu 2014. ZOK tyto smlouvy nebude upravovat.
Od 1. ledna 2014 skončí také výjimka, že společnosti s uzavřenou ovládací smlouvou nemusejí zpracovávat zprávu o vztazích.
	Zprávu o vztazích bude i dále nutné zhotovit do 3 měsíců
od skončení účetního období. Nová zpráva o vztazích ale bude
muset být podrobnější a rozsáhlejší než dnes. Pokud statutární
orgán nebude mít nutné informace k jejímu vypracování, bude
to muset s vysvětlením uvést.
	Definice ovládané a ovládající osoby se nezmění. Začne však
platit nová vyvratitelná právní domněnka, že ovládající osobou
je i ten, kdo sám nebo s osobami jednajícími s ním ve shodě
získá podíl na hlasovacích právech představující alespoň 30 %
všech hlasů v obchodní korporaci, a tento podíl představoval
na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu
této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob.
	Nově bude definován nižší stupeň vlivu, než je ovládání, tzv.
ovlivnění. A to tak, že každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci rozhodujícím způsobem ovlivní chování obchodní
korporace k její újmě, bude za tuto újmu odpovídat, ledaže
prokáže, že mohl v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná
informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby.
	Nebude-li zmíněná újma uhrazena ve stanovené době, bude
ten, kdo ovlivňuje, odpovídat i za újmu vzniklou členům
obchodní korporace. Zároveň bude ručit za určité závazky
věřitelům ovlivněné osoby. To samé bude s výjimkami platit pro
ovládání a koncern.
	Definuje se koncern (jednotné řízení). Účastníci koncernu budou muset uveřejnit existenci koncernu na webových stránkách
(tzv. přiznaný koncern). Jinak nebudou smět uplatnit výjimky
z úhrady újmy a ručení.

KŠB získala ocenění Chambers
Europe Awards for Excellence 2012

KŠB je podle prestižní londýnské ratingové
agentury Chambers and Partners pro letošní
rok nejlepší národní právní firmou v ČR. Plaketu, pro KŠB již druhou (poprvé byla oceněna v roce 2008), převzali v květnu během
slavnostního večera v Amsterdamu řídící

partnerka Dagmar Dubecká a další z partnerů KŠB Pavel Dejl. „Z ocenění máme velkou
radost a přijímáme je se stejnou pokorou,
s jakou se dlouhodobě snažíme klientům
poskytovat kvalitní právní služby,“ uvedla
Dagmar Dubecká.

Portrét profesora Dědiče
v magazínu Právo & Byznys
Profesor Jan Dědič, partner KŠB a jeden
z největších tuzemských expertů na obchodní právo, bilancoval v magazínu
Právo & Byznys při svém významném životním jubileu svou profesní dráhu. „Spoustu
věcí bych udělal jinak nebo lépe, ale gros pro
mne snad dopadlo dobře,“ uvedl například.
Kdyby měl možnost na českém právním

prostředí cokoli změnit, začal by profesor Dědič s tvorbou práva. Přesněji řečeno
s kvalifikovanými odborníky, kteří umějí psát
zákony a zároveň mají zkušenosti z praxe.
Zároveň by zjednodušil právní řád, protože
je-li pravidel příliš mnoho a jsou-li příliš podrobná, lidé nemají šanci se s nimi seznámit
a sžít. Celý článek si můžete přečíst zde.
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Novinky v komunitárním právu
V Úředním věstníku EU byla publikována směrnice o propojení obchodních
rejstříků členských států. Nová právní úprava by měla umožnit lepší přístup
k aktuálním a důvěryhodným informacím o společnostech napříč Evropou.
Dosud totiž přeshraniční spolupráce mezi obchodními rejstříky funguje jen na dobrovolné bázi, což neposkytuje jistotu úplnosti ani
správnosti údajů. Propojení rejstříků nebude
znamenat centralizaci údajů z národních
databází, ale vytvoření centrální platformy
„komunikující“ s národními rejstříky při zpracování dotazů uživatelů. Odpověď shrnující
záznamy o dotazovaném subjektu ze všech
národních rejstříků by měla být dostupná
ve všech úředních jazycích Unie.
K docílení aktuálnosti údajů musí členské státy zajistit, aby změny v údajích i listinách jejich národních rejstříků byly zapisovány a zveřejňovány v běžných případech
do 21 dnů od obdržení úplné dokumentace.
Přísnějším lhůtám bude podléhat zpřístupnění informací o likvidaci či úpadku společností
i oznamování přeshraničních fúzí. Obchodní
rejstříky by měly být propojeny do poloviny
roku 2014.
Modernizace veřejných zakázek
Velkých změn se zřejmě dočká také oblast
veřejných zakázek. Reforma má přinést efek-

tivnější vynakládání veřejných prostředků, ale
také zjednodušení a zpružnění současných
pravidel a postupů.
Mezi navrhovaná opatření na straně zadavatelů patří například větší využívání postupů zahrnujících vyjednávání, kterými lze lépe
docílit pořízení potřebného zboží či služeb
za nejlepší ceny. Přípustné bude i rozdělování
zakázky na menší části, což by mělo usnadnit
zapojení menších a středních podniků. Navrhuje se také snížit kritéria pro finanční způsobilost pro podání nabídky.
Od uchazečů by mělo být požadováno
méně dokladů a dokumentů; to by mělo
snížit dnešní administrativní zátěž spojenou
s účastí v tendrech. K tomu by měla přispět
i priorita elektronické komunikace při zadávání zakázek. Návrh zahrnuje rovněž opatření,
která by měla zamezit střetu zájmů a korupci.
Reforma zahrnuje i novou směrnici o koncesích, které byly dosud na evropské úrovni
upraveny jen částečně. Všechny tři návrhy
nových předpisů by měl ještě letos projednat
Evropský parlament, postupovat by se podle
nové úpravy mělo od poloviny roku 2014.

Stříbrná cena z Francie pro KŠB
Zástupci KŠB v červnu v Paříži převzali tzv. Silver Award v kategorii Best Central & Eastern European Law Firm při vyhlašování
cen The International Legal Alliance Summit & Awards 2012.
Ocenění jsou udělována význačným nezávislým advokátním
kancelářím za vynikající výsledky v uplynulém roce. Na hodnocení právních firem se podílí přes sto podnikových právníků
včetně těch z korporací v žebříčku Fortune 500.

Silver Award 2012
Best Central & Eastern European
Law Firm

Pozoruhodná daňová
rozhodnutí českých soudů
Nejzajímavější a pro praktický život podnikatelů nejužitečnější
daňovou judikaturu komentovaly v červnovém vydání magazínu Finanční management daňové poradkyně KŠB Helena Navrátilová a Pavla Blažková.
Zaměřily se přitom mimo jiné na otázky švarcsystému, zahájení daňové kontroly nebo důkazního břemene během prokazování přijatých plnění podle smluv o poskytování služeb. Celý
článek si můžete přečíst zde.

ČLENSTVÍ

Zákon podnikatelům nařídí platit
faktury do 60 dní
Vláda v červenci schválila návrh novely obchodního zákoníku, který do českého
práva převádí evropskou směrnici o postupu proti opožděným platbám
v obchodních transakcích. Ta si především klade za cíl více chránit malé a střední
podniky, a to mimo jiné povinným stanovením splatnosti zboží a služeb mezi
podnikateli v maximální délce 60 dní. Domluvit si delší splatnost budou strany moci

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

jen tehdy, pokud to vůči věřiteli nebude hrubě nespravedlivé.
Kabinetem schválený návrh bude nyní
projednávat Parlament. V českém právním
řádu se novinka musí objevit nejpozději
na jaře příštího roku, dokdy mají členské
státy povinnost směrnici do svých zákonů
promítnout. Pravidlo o povinné šedesátidenní lhůtě splatnosti mezi podnikateli už
obsahuje také nový občanský zákoník, který by měl být účinný od roku 2014.
Názory na přínosnost směrnice se ovšem
liší. O tom, že nový právní předpis vyřeší
problémy s platební morálkou, které jsou
kromě dalšího zaviněny i objektivní hospodářskou situací, pochybuje například
Petr Kasík, partner KŠB. „Pořád je lepší

podnikat s delšími dobami splatnosti než
nepodnikat vůbec. Z tohoto pohledu mi
přijde, že tento nápad podnikatele v konečném důsledku bude spíše dusit, než
aby jim dýchání uvolňoval,“ domnívá se
Petr Kasík. Směrnice podle něho problém
s opožděnými platbami mezi podnikateli nevyřeší, mimo jiné proto, že neseriózní
obchodní partneři si vždy najdou způsob,
jak se nové povinnosti vyhnout. Novela tak
pouze omezí většinu poctivých podnikatelů. Navíc směrnice deformuje soukromé
právo, neboť do něho vnáší veřejné prvky.
Blíže se s argumentací Petra Kasíka můžete
seznámit v článku na Patria Online zde.

CHAMBERS

EUROPE

Národní právní firma
roku 2008 a 2012 v ČR

AWARDS
for Excellence

2008

WINNER
Právnická firma roku 2008 v oblasti korporátního práva
a Právnická firma roku 2009, 2010 a 2011 v oblasti práva
obchodních společností a hospodářské soutěže

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.

