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Vážení klienti a obchodní přátelé,
srdečně Vás zdravíme s posledním letošním
čtvrtletním číslem newsletteru, který tímto slaví
své 1. výročí. Pokud jste si na newsletter zvykli
a je pro Vás zdrojem užitečných informací, pak
se naplňuje jeho poslání. Upřímně oceníme,
pokud nám dáte svoji zpětnou vazbu.
Toto číslo věnujeme změnám v právní úpravě zápisů do
obchodního rejstříku. Z hlediska odlehčení administrativy a
ochrany citlivosti Vašich informací je jistě uznáte za přínosné.
Pozitivně vyznívá i příspěvek o oddlužení a reorganizaci, které
nabývají na větší flexibilitě a dostupnosti širšímu okruhu dlužníků. Pro některé z Vás bude méně potěšující zprávou zrušení dotací pro nové výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů;
to je nicméně do jisté míry kompenzováno snížením solární
daně.
V závěru newsletteru si Vás dovolujeme informovat o našem
aktuálním ocenění ratingovou agenturou IFLR1000.
Tedy vesměs samé dobré zprávy před koncem roku!
Přejeme Vám mnoho úspěchů a těšíme se spolupráci s Vámi
v příštím roce.
S přátelským pozdravem
Iva Javorská, společník

Téma čísla

OBCHODNÍ REJSTŘÍK
OD 1. LEDNA 2014
Rekodifikace soukromého práva vydělila právní úpravu
obchodního rejstříku mimo dnešní obchodní zákoník a budoucí zákon o obchodních korporacích do zvláštního zákona.
Tím je zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který společně s dalšími rekodifikačními předpisy vstupuje v účinnost 1. ledna 2014 („ZVR“).
Problematika obchodního rejstříku tak bude nadále kompletně řešena v ZVR.
Hlavním cílem nové úpravy je zefektivnit fungování obchodního rejstříku.
Významné administrativní ulehčení pro rejstříkové soudy i pro
podnikatele bude spočívat v tom, že kromě soudu bude
moci zápisy do rejstříku provádět i notář. Pravomoc notáře
bude nicméně omezena pouze na zápis skutečností, o nichž
notář sepsal notářský zápis. Například bude tedy notář do
obchodního rejstříku zapisovat změny plynoucí z jím sepsané-

ho rozhodnutí o změně stanov společnosti. To znamená, že
podnikatel již nebude muset ve vztahu k zápisu takových skutečností podávat zvláštní návrh na zápis do obchodního
rejstříku a absolvovat řízení o zápisu. Veškerá administrativa
související s procesem zápisu bude přenesena na notáře.
Zápis do obchodního rejstříku notář provede na místě za podmínky, že podnikatel všechny potřebné listiny také na místě
předložil; v opačném případě je notář oprávněn provedení
zápisu odmítnout a odkázat podnikatele na běžné rejstříkové
řízení.
Podnikatelé jistě uvítají, že zapisované skutečnosti již
nebudou muset dokládat uzavřenými smlouvami. Nově
totiž postačí oboustranná prohlášení stran o uzavření příslušné smlouvy. V tomto smyslu například převod obchodního podílu bude dokládán pouhým písemným prohlášením
stran o uskutečněném převodu podílu, nikoli též smlouvou
o převodu podílu, která může obsahovat citlivé údaje. Je evidentní, že toto opatření významně přispěje k ochraně důvěrnosti podmínek transakcí. Možná též zlepší disciplínu podnikatelů při provádění zápisů, kteří doposud byli nuceni hledat
cesty, jak zabránit či omezit expozici důvěrných informací.
Na druhou stranu je otázkou, zda tato možnost nebude zneužívána a v dlouhodobějším horizontu nenaruší věrohodnost
obchodního rejstříku.
Nedoložení listin nebo nesdělení skutečností, které si
rejstříkový soud vyžádal, ZVR nyní explicitně považuje za
porušení péče řádného hospodáře. V případě takového
porušení bude soud oprávněn uložit pořádkovou pokutu
až do výše 100.000,- Kč. V případě opakovaného porušování této povinnosti může soud dokonce přistoupit ke
zrušení osoby zapsané v obchodním rejstříku.
V této souvislosti upozorňujeme, že stejné sankce hrozí též
osobám, které nezveřejňují na svých internetových stránkách zákonem požadované údaje. Tato povinnost se týká
zejména akciových společností, které podle zákona o obchodních korporacích musí zřídit a provozovat své internetové
stránky. Povinnost uveřejňovat vybrané údaje dopadá však i
na společnosti s ručením omezeným, které si internetové
stránky zřídily dobrovolně.
Závěrem dodáváme, že osobám zapsaným v obchodním
rejstříku se poskytuje lhůta do 1. července 2014, aby přizpůsobily své zápisy stavu požadovanému podle ZVR.
Pokud ani na výzvu soudu v přiměřené lhůtě osoba zápis stavu adekvátně nepřizpůsobí, soud takovou osobu na návrh
rejstříkového soudu nebo jiné osoby, která na tom bude mít
zájem, zruší a nařídí její likvidaci.
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Legislativní novinky
Průlom v oddlužení podnikatelů
Dle novely insolvenčního zákona (zák. č. 182/2006 Sb.) účinné od 1. ledna 2014 bude řešení úpadku formou oddlužení
zpřístupněno i podnikatelům a znatelně zmírněny podmínky
pro reorganizaci.
Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku,
kdy zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění věřitelé
do zákonem stanovené výše (v principu minimálně 30%) a
zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Doposud mohla
návrh na oddlužení podat pouze fyzická nebo právnická
osoba, která není podnikatelem a nemá dluhy z podnikání.
Dle novely bude moci své oddlužení navrhnout i podnikatel, pokud (i) jeho věřitelé z podnikání dali souhlas s oddlužením; nebo (ii) jedná se o pohledávky z podnikání, které po
provedeném konkursu zůstaly neuspokojeny z důvodu zrušení
konkurzu na majetek dlužníka na základě splnění rozvrhového
usnesení nebo zjištění, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, anebo (iii) jedná se o pohledávky zajištěných věřitelů.
Povolení oddlužení i pro podnikatele je především významným pokrokem pro řešení úpadku fyzických osob – podnikatelů, protože u nich často docházelo k opětovnému zahajování
konkursů a jejich následnému rušení pro zcela nepostačující
majetek dlužníka. V úpravě oddlužení se dále zavádí institut společného návrhu manželů na povolení oddlužení.
V takovém případě se manželé považují za jednoho dlužníka.
Reorganizace je způsobem řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník (podnikatel) může i nadále vyvíjet podnikatelskou
činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu,
který sleduje především ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vztahů s jeho věřiteli. Novela především zmírňuje podmínky, které musí dlužník splnit, aby mohl svůj úpadek řešit formou reorganizace. Snižuje se požadovaný minimální roční obrat ze 100 mil. Kč na 50 mil. Kč a minimální
počet zaměstnanců ze 100 na 50. Půjde-li o reorganizaci
povolenou na základě návrhu podaného věřitelem nebo nebude-li mít dlužník právo sestavit reorganizační plán, pak bude
mít věřitelský výbor také možnost jmenovat, volit či odvolávat členy statutárního orgánu a dozorčí rady. Původně
tato oprávnění byla ponechána valné hromadě dlužníka i přes
skutečnost, že po rozhodnutí o povolení reorganizace výkon
působnosti valné hromady přechází v ostatních věcech na

insolvenčního správce. Z uvedených změn je patrná snaha
zákonodárce motivovat věřitele k větší míře využívání tohoto
způsobu řešení úpadku, při němž je dlužníkův podnik zachován.

Omezení podpory elektřiny
z obnovitelných zdrojů
Říjnová novela zákona o podporovaných zdrojích energie přináší razantní omezení podpory energie vyráběné z obnovitelných zdrojů.
Nové výrobny (včetně solárních elektráren), které budou
uvedeny do provozu od 1. ledna 2014, tak již nebudou mít
nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Novela nicméně upravuje přechodné období, jež se vztahuje na výrobce elektřiny z některých vybraných obnovitelných
zdrojů (využívající energii větru, geotermální energii, energii
vody nebo biomasy), kteří jsou ke dni nabytí účinnosti zákona
držiteli autorizace, případně stavebního povolení a kteří tuto
výrobnu uvedou do provozu do konce roku 2015. Tito výrobci
budou mít i nadále nárok na podporu výroby elektřiny za
dosavadních podmínek.
Zmiňovaná legislativní změna přináší dále například požadavek, aby příjemci podpory, kteří mají formu akciové společnosti nebo formu obdobnou, měli od 1. července 2014
vydány výlučně zaknihované akcie, jinak se na ně podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů nevztahuje. Na podporu
nebude mít nárok dále ani zahraniční osoba, která nepředloží
čestné prohlášení o svých akcionářích vlastnících akcie,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje deset procent
základního kapitálu.
Na druhou stranu však novela zavádí výrazné snížení
odvodů z elektřiny vyrobené ze solární energie (tzv. solární daně). S účinností od 1. ledna 2014 jsou totiž odvody v
případě podpory výkupními cenami sníženy z 26 % na 10 % a
v případě podpory ve formě zelených bonusů z 28 % na 11 %.
Navíc dochází k úplnému osvobození elektřiny vyrobené
ve výrobnách uvedených do provozu v roce 2009 (odvodu
tak bude nadále podléhat pouze elektřina ze solárních elektráren uvedených do provozu v roce 2010).

Aktuality z kanceláře
V souvislosti s blížící se účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích poskytuje naše kancelář na žádost svých klientů školení pro jejich pracovníky o vybraných otázkách nové právní úpravy. Náplň školení uzpůsobujeme odbornému zaměření příslušných teamů a vytváříme
tak většinou bloky pro pracovníky nákupních, obchodních,
finančních či servisních oddělení. Přednášíme kromě mimo
jiného též na seminářích pořádaných společností
, která se zabývá vzděláváním a certifikací v oblasti
controllingu a financí. Délku a rozsah jednotlivých školení přizpůsobujeme potřebám klienta. Standardní rozsah se pohybuje mezi jedním až třemi dny školení, jsme nicméně schopni
poskytnout i krátká, vysoce pragmaticky zaměřená školení

v řádu hodin. V září jsme rovněž přednášeli na téma svěřenského fondu na Francouzsko-české obchodní komoře.
Mezinárodní ratingová publikace IFLR1000 zařadila pro rok
2014 ŘANDA HAVEL LEGAL mezi významné advokátní kanceláře v oblastech (i) bankovnictví a financí a (ii) fúzí a akvizic.
IFLR1000 provádí nezávislý celosvětový průzkum trhu právních služeb na poli finančního práva a identifikuje vedoucí advokátní kanceláře v jednotlivých zemích a právních oblastech.
Naše kancelář se v ratingu IFLR1000 umístila opakovaně.
O našich dřívějších oceněních IFLR1000 či jiných ratingových
agentur se můžete dočíst na našich webových stránkách.
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