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Chystá se revoluCe v dIstrIBuCI 
pojIstnýCh produktů

Zákon nebude regulovat pouze činnost zpro-
středkovatelů, ale nově dopadne též na inter-
ní distribuční sítě pojišťoven, na něž novela 
klade principiálně shodné požadavky jako na 
distribuční sítě externích zprostředkovatelů. 
Současně se zvyšuje odpovědnost pojišťo-
ven za činnost zprostředkovatelů. Novela by 
tak měla přispět k narovnání podmínek pro 
interní a externí distribuční sítě. Posílení od-
povědnosti pojišťoven by mělo zvýšit tlak na 
dodržování zákonných standardů. Novela 
podstatně „utahuje šrouby“ ve vztahu k po-
žadavkům na kvalitu služeb zprostředkovate-
lů a jejich odbornost. 

Povinnost uvádět ukazatel nákladovosti
„Jako významně pozitivní krok je nutné oce-
nit hlavně požadavek na uvádění ukazatele 
nákladovosti u rezervotvorného pojištění, 

který umožňuje učinit si představu o finanční 
výhodnosti produktu. Zde lze litovat, že tato 
povinnost nebyla stanovena již dříve,“ ko-
mentuje advokát KŠB Vlastimil Pihera. 

Zajímavý je i pokus regulovat systémy 
odměňování v rámci distribučních sítí. Po-
žadavek, aby výše odměny nebyla odvo-
zována od toho, kolik osob odměňovaná 
osoba získala „do struktury“, by při ur-
čitém výkladu mohl způsobit otřes v ob-
chodním konceptu externích distribučních 
sítí. Poměrně opomíjenou, ale též zásadní 
změnou je zařazení sporů z pojistných pro-
duktů do působnosti finančního arbitra. 
Vzhledem k povaze produktů lze očekávat, 
že tato platforma bude hojně využívána  
a že může přispět ke zvýšení standardů 
v oblasti distribuce pojistných produktů. 
Další informace lze najít na Patria.cz.

KŠB posílila  
o Andreu Schelleovou

Novou členkou advokátní kanceláře se 
od listopadu stala Andrea Schelleová, 
která donedávna působila na Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, kde vedla 
odbor druhostupňového rozhodování 
v oblasti veřejných zakázek. Více zde. 

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil v říj-
nu jako každoročně návrhy cenových rozhod-
nutí na příští rok v oblastech, v nichž je opráv-
něn ceny stanovovat. Mimo jiné jde i o cenu 
za dodávku elektřiny vyráběné z obnovitelných 
zdrojů, která je regulována zákonem. Nečeka-
ně se ale ukázalo, že tyto návrhy se pohybují 
na úrovni 40–50 procent loňských cen, stano-
vených pro letošek. Podle zákona o obnovitel-
ných zdrojích přitom platí, že cena elektřiny 
z obnovitelných zdrojů vyráběná v elektrárnách 
uvedených do provozu v určitém roce musí či-
nit minimálně 95 % ceny stanovené ERÚ pro 
elektrárny uvedené do provozu v předchozím 
roce. Výjimkou je jen situace, kdy je dosaženo 

tzv. dvanáctileté prosté návratnosti investice. 
O tom, že k takové situaci došlo, má ERÚ ze 
zákona povinnost informovat. To ERÚ sice udě-
lal, ovšem daná data zveřejnil na svém webu 
až po zveřejnění návrhu cenového rozhodnutí. 
Optikou investorů, kteří potřebují s předstihem 
činit rozhodnutí pro další rozvoj svého podni-
kání, tak učinil příliš pozdě. Není navíc jasné, 
na základě čeho ERÚ k údajům o dosažené 
dvanáctileté prosté návratnosti dospěl, protože 
jeho návrhy neobsahují zdůvodnění. Nyní pro-
bíhá připomínkové řízení, v němž se investoři 
k návrhům ERÚ vyjadřují. Pokud i poté setrvá 
ERÚ na svých návrzích, nelze vyloučit ze strany 
investorů další vlnu arbitráží a soudních sporů.

Vážení klienti a obchodní partneři,

nové vydání X Lege si všímá jak blížících se změn na finančních 
trzích, tak i situace ohledně regionálních letišť či například cenového 
rozhodnutí ERÚ.

Rád bych ale zmínil i důležité novinky, které přinesla čerstvá no-
vela zákona o ochraně hospodářské soutěže. Poprvé je díky ní v zá-
koně výslovně stanoveno, že soutěžiteli, který jako první informuje  
o existenci kartelu a splní určité podmínky, bude zcela odpuštěna či 
alespoň podstatně snížena pokuta, která by mu jinak hrozila.  

Tato možnost, označovaná jako tzv. leniency program, už v českém 
soutěžním prostředí existovala. Pouze ale ve formě veřejného oznámení 
ÚOHS, což – přestože se ÚOHS vždy cítil těmito pravidly vázán – nepři-
nášelo žádoucí právní jistotu. Odstranění nejistoty a zvýšení atraktivity 
programu je i v tom, že nová úprava výslovně umožňuje zánik trestní 
odpovědnosti pro osoby, které se na kartelu podílely, pokud splní stano-
vené podmínky.  

Můj jinak pozitivní dojem z novely kazí skutečnost, že ÚOHS nově 
nemusí správní řízení při porušení soutěžních pravidel vůbec zahájit. 
A to pokud usoudí, že jakékoli protisoutěžní jednání provázela tak 
nízká míra škodlivého účinku, že na správním řízení před ÚOHS není 
veřejný zájem. Tuto novinku považuji za nežádoucí a doufám, že 
ÚOHS nebude tohoto „úniku“ ze svých povinností ve většině přípa-
dů využívat, popřípadě mu to neumožní správní soudy.
Přeji Vám klidný a úspěšný podzim

Pavel Dejl 
partner KŠB
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vláda v listopadu konečně schválila návrh novely zákona o pojišťovacích zpro-

středkovatelích. neobešlo se to ale bez ústupků. mezi ně patří rezignace na 

regulaci výše provizí za zprostředkování a na právní úpravu časového rozložení 

nákladů pojistných produktů, která byla předmětem mohutné kritiky. současná 

verze návrhu tedy tyto body neobsahuje, což se ale může během další legislativní 

procedury ještě změnit. I tak ale návrh představuje v oblasti distribuce pojistných 

produktů revoluční změnu. 

Cenové rozhodnutí erÚ 
vyvolalo nevolI Investorů 

http://www.patria.cz/pravo/2189109/co-vse-zmeni-klicova-novela-v-distribuci-pojistnych-produktu.html
http://www.ksb.cz/cs/novinky-publikace/907/ksb-ziskala-z-uohs-vyznamnou-posilu-na-verejne-zakazky
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KŠB připomínkovala doprovodné 
zákony k rekodifikaci

Advokátní kancelář KŠB byla mimořádně 
vybrána jako připomínkové místo Ministerstva 
spravedlnosti k návrhům zákonů, které bude 
zapotřebí nově vydat nebo významně noveli-
zovat v souvislosti s novým občanským záko-
níkem a zákonem o obchodních korporacích 
od roku 2014. Jde například o nový zákon  
o veřejných rejstřících právnických a fyzických 
osob, novelu zákona o přeměnách, úpravu 
procesních předpisů a novely předpisů týkající 
se kapitálových trhů a pojišťovnictví.  

regIonální letIŠtě  
pod droBnohledem

Zachovat regionální letiště i přes nutnost 
jeho nevratné podpory pak regionům velí 
často regionální hrdost na danou infrastruk-
turu a vidina světlých zítřků a potenciální 
brány do regionu, která přispěje k jeho roz-
voji. To může vést k přehnané dotační politi-
ce nebo k bezmyšlenkovité podpoře vzniku 
nových leteckých linek a dotování jejich pro-
vozu, zejména ve prospěch nízkonáklado-
vých dopravců. V této fázi však musí každý 
provozovatel takového letiště začít přemýš-
let, jestli se nedostává do rozporu s pravidly 
pro poskytování veřejných podpor. A v této 
věci poměrně přituhuje!

Nikoli překvapivě se totiž do této situa-
ce obul Evropský parlament, který ve svém 
usnesení z května 2012 volá po nutnosti 
rozvíjet regionální letiště, avšak v přiměřené 

míře a za předpokladu udržení jejich střed-
nědobé profitability. Odsouzení se dostalo 
i praktikám podporujícím nízkonákladové 
společnosti, které se často stávají monopol-
ními provozovateli s údajnou tendencí toho-
to postavení zneužívat.

Zuby si brousí i Evropská komise, která se 
rozhodla přezkoumávat vyrovnávací plat-
by u závazků veřejné služby již u relativně 
malých letišť (od 200 000 cestujících/rok) 
a momentálně pracuje na revizi pokynů pro 
financování letišť z roku 2005, a to evident-
ně s cílem pokyny zpřísnit. Na obzoru jsou 
tak zřejmě nová pravidla, která více omezí 
veřejnou podporu regionálních letišť, což 
může být pro některá letiště duchů smrtel-
né. Regiony by tak již nyní měly přemýšlet 
nad strategií provozu a rozvoje svého letiště. 

  Veřejná obchodní společnost bude moci být založena nejen za 

účelem podnikání, ale i kvůli správě vlastního majetku. 

  Zmírní se požadavky pro společníka, resp. komplementáře 

v komanditní společnosti. Zmizí povinnost splňovat všeobec-

né podmínky provozování živnosti a odpadne i nutná absence 

překážky provozování živnosti. Nově společníkem či komplemen-

tářem nebude moci být jen ten, na jehož majetek byl v posledních 

3 letech prohlášen konkurs nebo byl návrh na zahájení insolvenč-

ního řízení zamítnut pro nedostatek majetku anebo byl konkurs 

zrušen proto, že je jeho majetek zcela nepostačující. Společník 

či komplementář nově rovněž nebude povinen jednat s péčí 

řádného hospodáře. Obě dosavadní povinnosti se nadále budou 

týkat pouze společníků a komplementářů, kteří jsou současně 

statutárním orgánem společnosti.

  Pro společníky, kteří jsou statutárním orgánem společnosti, budou 

platit nová pravidla střetu zájmů. 

  Společníci, komanditisté i komplementáři budou moci splnit svou 

vkladovou povinnost také provedením práce nebo poskytnutím 

služby.

  Společnost bude muset nahradit společníkovi (komplementáři) 

výdaje, které vynaložil při zařizování záležitostí společnosti a které 

mohl rozumně pokládat za potřebné.

  Zavádí se jiná pravidla rozdělení zisku pro společníky (komplemen-

táře), pokud společenská smlouva neurčí jinak. Zisk se sice bude 

nadále dělit rovným dílem, přednostně se však vyplatí podíl na 

zisku ve výši 25 % z částky, v níž společník (komplementář) splnil 

svou vkladovou povinnost.

  Za určitých podmínek bude možné vyloučit společníka (komple-

mentáře), který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti.

  Na právní postavení komanditistů se už nebudou podpůrně vzta-

hovat ustanovení o s.r.o.

  Zavede se komanditní suma coby částka, do jejíž výše ručí koman-

ditisté za dluhy společnosti.

zatímco velké městské aglomerace zpravidla zápasí s nedostatečnou kapacitou 

místního letiště či letišť, ostatní regiony téměř každé země mají mnohdy problém 

opačný – kapacity by byly, ale není poptávka, a tak nemá, kdo by je zaplnil. 

logicky pak není provoz takových letišť profitabilní a musí být dotován zpravidla 

provozovateli, tj. obvykle regionální samosprávou. 

s čím musejí počítat osoBní 
společnostI od roku 2014
nový občanský zákoník (noz) a zákon o obchodních korpora-
cích (zok) budou mít od roku 2014 dopad i na takzvané osob-
ní společnosti, mezi něž patří komanditní společnost a veřejná 
obchodní společnost. jaké novinky také rekodifikace přinese?

martIn ŠolC Bude generálním 
tajemníkem IBa

Jeden ze zakládajících partnerů KŠB 
Martin Šolc se jako první Středoevropan 
v historii stane generálním tajemníkem 
Mezinárodní advokátní komory (IBA). 
Rozhodla o tom volba zástupců více než 

kŠB pořádá setkání na téma 
svěřenskýCh fondů
V advokátní kanceláři KŠB se 28. listopa-
du 2012 odehraje ve spolupráci s Českou 
bankovní asociací (ČBA) workshop, jehož 
se vedle zástupců bank zúčastní i odbor-
níci z ČNB a z Ministerstva spravedlnosti. 
Tématem setkání bude právní úprava tak-
zvaných svěřenských fondů (trustů), které 
se od roku 2014 v českém právním řádu 
znovu objeví díky novému občanskému 

zákoníku. Trusty jsou ve světě běžnou for-
mou uchování a převodu zejména rodin-
ného majetku. Cílem setkání, jehož se za 
kancelář KŠB zúčastní partner kanceláře 
Petr Kasík spolu s advokátem Vlastimilem 
Piherou, je debata nad takovou právní 
úpravou, která by bankám a obchodníkům 
s cennými papíry výslovně dovolila trusty 
spravovat.

200 advokátních komor z celého světa na 
nedávné výroční konferenci IBA v Dubli-
nu. Funkční období začne Martinu Šolco-
vi v lednu 2013 a potrvá dva roky. Více  
informací zde. 

http://www.ksb.cz/cs/novinky-publikace/905/martin-solc-se-stal-generalnim-tajemnikem-international-bar-association
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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

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

národní právní firma 
roku 2012 a 2008 v čr

oCenění

komunItární novInky

Komise chtěla v návrhu sjednotit zásady 
a pravidla pro výkon práva na protest-
ní akce v rámci volného pohybu služeb 
a svobody usazování. A to včetně stávek, 
které by měly přeshraniční charakter. Ná-
vrh také reagoval na rozsudky Soudního 
dvora EU, který například ve věcech Vi-
king-Line a Laval konstatoval, že právo 
na stávku je nedílnou součástí základních 
zásad unijního práva. Na jedné straně 
uznal, že ochrana pracovníků formou ko-
lektivní akce představuje legitimní zájem, 
který v zásadě může odůvodnit omezení 
základních svobod zaručených Smlouvou 
o fungování Evropské unie. Současně však 
výslovně uvedl, že i výkon práva na stáv-
ku může podléhat určitým omezením – 
zejména pokud by základním svobodám 
v čele s volným pohybem služeb bránil. 
Nejistota, vyvolaná různými výklady těch-
to rozhodnutí, byla dalším důvodem, 
proč Komise s návrhem nařízení, které 

mělo být přímo závazné pro členské stá-
ty, přišla.  

Žlutá karta poprvé v akci
Řada zemí však vyslovila obavy, že návrh na-
řízení nezakotvuje správnou rovnováhu mezi 
sociálními právy a hospodářskými svobodami, 
a že dokonce právo na stávku omezuje. Sou-
časně namítaly, že zakotvení práva na kolek-
tivní akce v národních předpisech je dostačují-
cí, tedy návrh porušuje tzv. princip subsidiarity 
a proporcionality.  Tento odmítavý postoj člen-
ských států zároveň představoval první případ 
využití tzv. žluté karty – postupu zavedeného 
Lisabonskou smlouvou k posílení role národ-
ních parlamentů v legislativním procesu. Po-
dle tohoto pravidla je možné návrh Komisi 
vrátit z důvodu porušení principu subsidiarity, 
pokud se pro to vysloví třetina z celkového 
počtu hlasů. Komise musí poté svůj návrh po-
vinně přezkoumat, což může znamenat i jeho 
stažení jako v tomto případě.

evropská unie ustupuje od záměru jednotně regulovat právo na stávku.  

tak se dá stručně popsat fakt, že evropská komise v září stáhla návrh nařízení  

o výkonu práva na kolektivní akci, které mělo v evropské legislativě právo na 

stávku zakotvit. stalo se tak na popud dvanácti členských států, jejichž národní 

parlamenty s návrhem nesouhlasily.   

Who‘s Who legal oCeňuje helenu 
navrátIlovou 
Daňová partnerka KŠB Helena Navrátilová byla v aktuálním 
vydání publikace The International Who’s Who of Corporate 
Tax Lawyers 2012 uvedena mezi nejvýznamnějšími daňovými 
odborníky. Za Českou republiku byli do této publikace zařaze-
ni pouze dva daňoví poradci. Helena Navrátilová se mimo jiné 
specializuje na transakční daňové a účetní poradenství, na me-
zinárodní zdaňování a daňové plánování. 

členství

rozhodnutí ohledně autorIzovaného 
Inspektora způsoBIlo staveBníkům 
zdržení

Certifikát autorizovaného inspektora má 
význam v tom, že podle stavebního záko-
na může za určitých okolností nahradit sta-
vební povolení. Soudci zvolili nečekanou 
cestu – správným opravným prostředkem 
proti certifikátu podle nich není žaloba ani 
odvolání, ale „žádost“, o níž má rozhodo-
vat příslušný stavební úřad. To ale zname-
ná značnou komplikaci pro ty účastníky 
stavebního řízení, kteří kvůli rozhodnutí 
autorizovaného inspektora aktuálně vedou 
spor před některým z tuzemských soudů. 
Musejí se totiž podle verdiktu zvláštního 
senátu obrátit na „svůj“ stavební úřad, 
který má o jejich žádosti rozhodnout do 
30 dní. Na vyřešení případného odvolání 

proti rozhodnutí budou mít úředníci dal-
ších 30 dní. Poté může následovat správní 
žaloba u příslušného soudu. Stručně řeče-
no to tedy znamená, že nejdříve za dva ro-
ky budou účastníci stavebních řízení tam, 
kde jsou nyní. 

Celá situace je o to paradoxnější, že 
stavební zákon v současné podobě, která 
upravuje i postup týkající se autorizovaných 
inspektorů, přestane na konci letošního roku 
existovat. A to kvůli velké novele, která kro-
mě dalších věcí změní právě i postup, jakým 
se bude možné proti certifikátu autorizo-
vaného inspektora bránit. Od začátku roku 
2013 půjde nově o takzvané námitky. Více 
informací se můžete dočíst na Patria.cz. 

právní spor o tom, jaký je správný opravný prostředek proti certifikátu 

autorizovaného inspektora a kdo by se jím měl zabývat, vyřešil nedávno 

v takzvaném kompetenčním sporu zvláštní senát složený ze tří soudců  

nejvyššího soudu a tří soudců nejvyššího správního soudu. 

CHAMBERS
EUROPE
AWARDS

for Excellence
2008

WINNER

jan lasák novým advokátem kŠB
Řady advokátů KŠB rozšířil Jan Lasák. Absolvent Masarykovy 
univerzity v Brně a Columbia Law School v New Yorku působil 
před složením advokátních zkoušek jako asistent předsedkyně 
Nejvyššího soudu a následně v advokátní kanceláři KŠB jako 
advokátní koncipient. Jan Lasák se ve své právní praxi zamě-
řuje hlavně na právo obchodních společností, fúze a akvizice, 
závazkové právo, komunitární právo a restrukturalizace. Vedle 
toho je ale aktivní i v akademické sféře.  

Silver Award 2012

Best Central & Eastern European  
Law Firm

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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