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HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU 

Dne 1. prosince 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže (dále jen „Zákon“), která přinesla několik novinek v oblasti 
soutěžního práva. Za nejvýznamnější změny považujeme zakotvení možnosti upuštění 
od potrestání, možnost snížení pokuty za porušení soutěžního práva a pravomoc Úřadu 
na ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) provádět dozor nad orgány veřejné 
správy. 

Upuštění od potrestání, tzv. leniency program, není v oblasti soutěžního práva žádnou 
novinkou. V minulosti byl součástí tzv. soft law, upuštění od potrestání záviselo pouze na 
dohodě s Úřadem a účastník dohody neměl zákonný nárok na upuštění od potrestání. 
Od účinnosti novely Zákona je však leniency program v Zákoně upraven a je možné se 
na tento institut plně spolehnout. Leniency program spočívá na principu úplného 
prominutí potrestání (prominutí uložené pokuty) účastníka utajované horizontální dohody. 
Úřad upustí od potrestání účastníka, pokud účastník dohody (kartelu) dobrovolně přizná 
svou účast na dohodě, jako první poskytne Úřadu informace a podklady o dohodě, jejíž 
byl účastníkem a které do té doby neměl Úřad k dispozici, dále poskytne Úřadu 
informace, které prokazují existenci dohody a odůvodňují provedení šetření na místě a 
zároveň ve správním řízení aktivně napomáhá k objasnění případu a nečinil nátlak na 
ostatní soutěžitele, aby se dohody účastnili. 

Další novinkou v oblasti soutěžního práva je zavedení možnosti snížení pokuty. Úřad 
může snížit soutěžiteli pokutu až o 50 %, pokud se soutěžitel přizná k účasti na 
utajované horizontální dohodě. Pokuta může být snížena pouze účastníkovi, který 
poskytne informace, které mají významnou přidanou hodnotu k podkladům, které má již 
Úřad k dispozici, ve správním řízení aktivně napomáhá k objasnění případu a nečinil 
nátlak na ostatní soutěžitele, aby se dohody účastnili. V případech přestupku nebo 
správního deliktu může Úřad snížit až o 20 % pokutu soutěžiteli, který prohlásí, že 
spáchal přestupek nebo správní delikt a Úřad považuje takové potrestání za dostačující 
(s ohledem na povahu a závažnost správního deliktu). 

Úřad upustí od potrestání nebo sníží pokutu pouze na základě žádosti soutěžitele. Je 
však třeba poznamenat, že skutečnost, že Úřad upustí od potrestání, nezbavuje žádného 
žadatele, resp. jeho zaměstnance, trestněprávní odpovědnosti či případné odpovědnosti 
za škodu způsobenou protisoutěžním jednáním. 

Nově může Úřad v rámci své činnosti provádět dozor i nad orgány veřejné správy. 
Vzhledem k tomu, že Zákon neuvádí žádné předpoklady pro dozor ani způsob jeho 
provedení, uvedl Úřad na své Svatomartinské konferenci, která se konala ve dnech 12. – 
13. 11. 2012, že připraví metodiku, jak postupovat při dozoru nad orgány veřejné správy. 
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Do doby vydání metodiky nebude Úřad toto ustanovení Zákona aktivně uplatňovat. To 
však nebrání tomu, aby kdokoli dal Úřadu podnět k prověření chování orgánu veřejné 
správy v rámci soutěžního práva. Pokud tedy máte dojem, že některý orgán veřejné 
správy Vás v soutěži poškozuje nebo zvýhodňuje někoho jiného, můžete dát Úřadu 
podnět k prošetření. 

Pro další informace prosím kontaktujte Lucii Bányaiovou na emailové adrese: 

lucie.banyaiova@bvlaw.cz nebo na telefonním čísle: +420 222 513 681. 

 

KORPORAČNÍ PRÁVO 

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH ANEB ODKUD ZAČÍT 

Přestože odborná právnická veřejnost stále spekuluje o tom, zda bude či nebude 
odložena účinnost nových civilních kodexů, žádný krok k posunutí účinnosti zatím 
proveden nebyl a nezbývá tedy než počítat s tím, že mimo jiné i nový zákon o 
obchodních korporacích („ZOK“) nabude od 1. 1. 2014 účinnosti. Přestože se to může 
zdát ještě daleko, množí se dotazy klientů na změny, které tento zákon přinese. Těžko 
říci, kde začít, ale nejlépe bude patrně začít od konce, tedy od přechodných ustanovení 
ZOK, které řeší jednu ze základních otázek, a to zda a v jakém rozsahu se budou muset 
stávající společnosti novému zákonu podřídit. Kupodivu již zde lze narazit na první a 
jeden ze základních problémů nového zákona.  

ZOK dává obchodním korporacím (obchodní korporace je nový termín zahrnující 
obchodní společnosti a družstva) možnost výběru mezi tím být nadále podřízen jako 
celek dnešnímu obchodnímu zákoníku nebo se podřídit ZOK. Na tento výběr má každá 
obchodní korporace 2 roky ode dne nabytí účinnosti ZOK. Bude-li obchodní korporace 
optovat pro podřízení se ZOK, zapíše se údaj o této volbě do obchodního rejstříku. Na 
první pohled by se tedy mohlo zdát, že situace je jednoduchá. Proč se podřizovat 
novému zákonu, který společnost nezná a je často mediálně kritizován? Odpověď lze 
nalézt právě v přechodných ustanoveních ZOK.   

Přechodná ustanovení totiž říkají, že ustanovení společenských smluv a stanov, která 
jsou v rozporu s donucovacími ustanovením ZOK se ruší dnem nabytí účinnosti ZOK, 
přičemž je zde stanovena povinnost tyto listiny přizpůsobit do 6 měsíců od nabytí 
účinnosti ZOK a doručit je do sbírky listin. Tento požadavek je logický. Problém je však 
v tom, že není tak zcela jasné, která ustanovení ZOK jsou těmi donucujícími a není tedy 
jasné, která ustanovení musí obchodních korporace ve své společenské smlouvě či 
stanovách změnit. Lze předpokládat, že k vyjasnění této záležitosti bude zapotřebí řady 
soudních rozhodnutí a tedy výrazně delší časový horizont.  
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Znamená to tedy, že pokud obchodní korporace nebude optovat pro nový ZOK, nebude 
leckdy vědět, čím se má řídit, tedy zda pro ni platí nový zákon či starý. Pokud se 
obchodní korporace dobrovolně podřídí ZOK, bude i tak narážet na problém, že nebude 
jasné, od jakého ustanovení se může či nemůže odchýlit. Domníváme se však, že volba 
ZOK místo dosavadního obchodního zákoníku bude pro obchodní korporace 
bezpečnější, protože v takovém případě bude možné spíše opatrnějším přístupem riziko 
eliminovat, zatímco v případě volby dosavadního zákoníku opatrnost v přístupu 
nepomůže a je možné, že i přes snahu právníků bude při chybné identifikaci kogentních 
ustanovení docházet k porušování buď ZOK nebo obchodního zákoníku. 

 

PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA SPOLEČNOSTI V RÁMCI EU 

1. ledna tohoto roku nabyla účinnosti novela zákona o přeměnách, jež umožňuje 
přemístění sídla společnosti či družstva v rámci Evropské unie. Již dříve byla možnost 
přemístění sídla společnosti zakotvena v obchodním zákoníku, avšak byla podmíněna 
existencí mezinárodní smlouvy uzavřené se státem, ze kterého nebo kam mělo být sídlo 
přemístěno. Není ovšem známo, že by taková mezinárodní smlouva existovala, proto 
byla před 1. lednem 2012 možnost přeshraničního přemístění sídla pouze teoretická.  

Nová úprava byla přijata mimo jiné v reakci na rozhodnutí Evropského soudního dvora v 
případu Cartesio, kdy Evropský soudní dvůr dovodil, že právní úprava přemístění sídla 
společnosti v rámci Evropské unie je záležitostí členských států, tedy že pokud členský 
stát ve svém právním řádu možnost přemístění sídla nezakotvuje, nejedná se o porušení 
svobody usazování a volného pohybu osob. Je třeba zdůraznit, že přeshraniční 
přemístění sídla je nově upraveno jen pro přemístění v rámci Evropské unie, tj. netýká se 
tzv. třetích států.  

Úprava přemístění sídla rozlišuje dvě situace: přemístění sídla společnosti z České 
republiky do jiného členského státu a přemístění sídla z jiného členského státu do České 
republiky. V obou případech je nutné, aby přemístění sídla dovoloval a upravoval i právní 
řád členského státu, do nebo z nějž má být sídlo přemístěno. Dále společnost, jež se má 
přemístit, nesmí být v likvidaci a ani proti ní nesmí být vedeno insolvenční řízení. 

V případě, že je sídlo přemisťováno ze zahraničí do České republiky, vyžaduje se, aby 
zahraniční společnost změnila svou právní formu na českou obchodní společnost nebo 
družstvo a aby se její vnitřní právní poměry řídily českým právem. Pokud bude sídlo 
přemisťováno z České republiky do zahraničí, umožňuje český zákon o přeměnách, aby 
došlo ke změně statutu na zahraniční společnost i aby si společnost zachovala svůj 
český právní status. Výsledný status bude obvykle určovat právní řád státu, do nějž bude 
sídlo přemístěno. 
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Pokud jde o procesní stránku věci, v případě přemístění sídla do České republiky bude 
valná část procesu přemístění probíhat podle cizího právního řádu. Naopak v případě 
přemístění sídla do zahraničí se bude postupovat dle českého zákona o přeměnách. 
Předpokladem přemístění sídla bude stejně jako u jiných přeměn vypracování projektu 
přemístění sídla. 

Snahu zákonodárce o liberalizaci a pokrokovost v obchodním právu lze jen uvítat. Je 
však třeba mít na paměti, že v případě přemístění sídla bude nutné vždy důkladně 
nastudovat příslušná ustanovení zahraničního právního řádu. S ohledem na 
komplikovanost procesu přemístění je jasné, že se bude jednat o poměrně zdlouhavý a 
nákladný proces, stejně jako v případě jiných přeshraničních přeměn. Praxe tedy teprve 
ukáže, nakolik je nová právní úprava přemístění sídla společnosti praktická a nakolik 
bude skutečně využívána. 

Pro další informace prosím kontaktujte Lucii Vožehovou na emailové adrese: 
lucie.vozehova@bvlaw.cz nebo na telefonním čísle: +420 222 513 681. 

 

INSOLVENCE 

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ MŮŽE PŘESÁHNOUT HRANICE JEDNOHO STÁTU 

Vzhledem k tomu, že aktivity dlužníků, ať už fyzických či právnických osob, často 
přesahují hranice jednoho členského státu, přijala Evropská Unie (dále jen „EU“) nařízení 
upravující úpadkové řízení v rámci EU (dále jen „nařízení“). Toto nařízení je 
aplikovatelné bez ohledu na to, zda je úpadcem fyzická nebo právnická osoba, pokud 
jsou její hlavní zájmy soustředěny v EU.  

Nařízení rozlišuje dva typy úpadkových řízení, tzv. hlavní řízení a vedlejší řízení.  

Hlavní řízení je zahájeno a probíhá ve státě, ve kterém jsou soustředěny hlavní zájmy 
dlužníka (stát sídla). Rozhodnutí o úpadku je automaticky uznáváno v ostatních 
členských státech, jakmile nabude právní moci ve státě zahájení. Účinky hlavního řízení 
přitom dopadají na celý majetek dlužníka, tedy jak na majetek dlužníka, který se nachází 
ve státě zahájení, tak i na majetek v jakémkoli jiném členském státě. Tyto účinky 
nemohou být v jiných členských státech napadány. 

V případě, že je v některém z členských států EU veden soudní spor týkající se 
majetku nebo práva náležejícího do majetkové podstaty dlužníka, má zahájení hlavního 
řízení v jiném státě vliv na daný soudní spor. Účinky úpadku se v takovém případě budou 
řídit právním řádem státu, ve kterém soudní řízení probíhá. V případě České republiky by 
tedy po rozhodnutí o úpadku již nebylo možné v soudním řízení pokračovat, včetně 
řízení exekučního. 
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V případě, že by se věřiteli podařilo po zahájení hlavního úpadkového řízení dosáhnout 
uspokojení (byť jen částečného) výkonem rozhodnutí, byl by takový věřitel povinen vše, 
co takto nabyl, vrátit insolvenčnímu správci. 

Druhým typem úpadkového řízení je řízení vedlejší. Toto řízení může být zahájeno 
v jakémkoli členském státě, kde má dlužník provozovnu, bez ohledu na to, zda již bylo 
nebo nebylo proti dlužníkovi zahájeno hlavní úpadkové řízení v jiném členském státě EU. 
Účinky vedlejšího řízení se na rozdíl od hlavního řízení omezují pouze na majetek 
dlužníka, který se nachází ve státě, ve kterém bylo toto vedlejší řízení zahájeno.  

V rámci ochrany svých práv je tedy vhodné sledovat situaci dlužníků nejen v České 
republice, ale také v ostatních členských státech, kde jsou tito dlužníci aktivně činní. 
V rámci insolvenčního řízení zahájeného na území České republiky je totiž možné 
postihnout i majetek dlužníka, který se nachází na území jiného členského státu. 
Zároveň je nutné mít na paměti, že toto platí i naopak. Majetek dlužníka, který se 
nachází na území České republiky, může být postihnut v rámci úpadkového řízení 
zahájeného v jiném členském státě EU.  

Pro další informace prosím kontaktujte Lucii Bányaiovou na emailové adrese: 
lucie.banyaiova@bvlaw.cz nebo na telefonním čísle: +420 222 513 681. 

 

SLOVENSKÉ KORPORAČNÍ PRÁVO 

SPRÍSNENIE PODMIENOK NA ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI A PREVOD OBCHODNÉHO PODIELU 

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  

Dňa 1.10.2012 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka platného 
v Slovenskej republike, ktorá sprísňuje kritériá pre založenie spoločnosti s ručením 
obmedzeným a rovnako tak aj pre prevod a rozdelenie väčšinového obchodného podielu 
v spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Podľa nového ustanovenia § 105b spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť 
osoba, ktorá má daňový nedoplatok. Zakladateľ je povinný k návrhu na zápis (prvozápis) 
spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra priložiť aj súhlas správcu 
dane. V prípade, ak správca dane eviduje voči zakladateľovi daňovú pohľadávku 
presahujúcu 170 EUR, súhlas nevystaví, a teda takáto osoba sa nemôže stať 
spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným.  

Súhlas správcu dane je potrebný aj pri prevode a rozdelení väčšinového obchodného 
podielu. Za väčšinový obchodný podiel sa považuje taký obchodný podiel, ktorý 
spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov, a to buď vzhľadom na pomer 
hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania alebo preto, že tak ustanovuje 
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spoločenská zmluva. Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná priložiť k návrhu na 
zápis zmeny spoločníka do obchodného registra o osobe prevodcu aj o osobe 
nadobúdateľa. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na zahraničnú osobu (fyzickú ani 
právnickú), kedy je spoločnosť povinná k návrhu do obchodného registra priložiť 
písomné vyhlásenie spoločníka alebo nadobúdateľa, že takúto povinnosť nemá. 

Novela Obchodného zákonníka tiež mení všeobecné pravidlo, že prevod obchodného 
podielu je voči spoločníkom spravidla účinný podpisom zmluvy o prevode obchodného 
podielu a voči spoločnosti doručením zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti. 
Podľa nového ust. § 115 ods. 10 totiž platí, že účinky prevodu väčšinového obchodného 
podielu nastávajú až zápisom do obchodného registra, čo môže spôsobiť komplikácie 
napríklad pri výkone kontroly nad personálnym obsadením orgánov spoločnosti v čase 
medzi prevodom obchodného podielu a zápisom zmeny spoločníka do obchodného 
registra. Na tieto zmeny ako aj na dodatočné povinnosti, ktoré skomplikujú a predĺžia 
zakladanie nových spoločností a transakcie zahŕňajúce spoločnosti s ručením 
obmedzeným, je potrebné pamätať pri plánovaní a časovaní pripravovaných transakcií. 

Příspěvek byl poskytnut advokátní kanceláří ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o., Kýčerského 
7, 811 05 Bratislava, Slovenská republika. Pro další informace prosím kontaktujte Alenu 
Černejovou na emailové adrese: cernej@chplaw.sk nebo na telefonním čísle: +421-2-
5244-4019. 

 


