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žebříčku vybral advokátní kancelář
v dané konkrétní specializaci. Z osobní zkušenosti a z rozhovorů s řadou
klientů ale vím, že osobní doporučení
je nadále klíčové.

Zaznamenal jste za tu dobu,
během níž žebříčky sestavujete,
nějaký posun k sofistikovanějšímu výběru?
K posunu tu nepochybně došlo.
Kombinace žebříčků, tvrdé cenové soutěže, která na trhu s právními službami
dnes panuje, a někdy až příliš agresivní
marketing některých kanceláří donutil
řadu firem, aby přehodnotily své
právní zastoupení. Doba se nepochybně mění.
Co vás osobně na letošních
výsledcích Právnické firmy roku
nejvíc zaujalo nebo překvapilo?
Zdaleka nejvíc mě překvapil rozsah
reportovaných dat. Poprvé za dobu
inzerce

říkám, že se nám daleko lépe dělá
slovenská Právnická firma roku, protože na tamním trhu prakticky nikoho
neznáme, což nám na něj dovoluje
nahlížet takřka s takovým nadhledem,
jako se pánové z Chambers z Londýna
dívají na náš trh v Praze.

Foto včetně titulní strany Tomáš Novák

rvní ročník ocenění Právník
roku se uskutečnil v roce 2004
a příští rok v lednu se bude
vyhlašovat desátý ročník. „Žebříček
Právnická firma roku vznikl v roce 2008
jako vedlejší produkt Právníka roku,
a to především na základě požadavku
firemní advokacie, která si stěžovala, že se v Právníkovi roku nemůže
dostatečně realizovat,“ říká předseda
představenstva pořadatelské společnosti Epravo.cz
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existence Právní firmy roku jsem
se setkal s tak rozsáhlým reportingem
účastníků. A nepřekvapila mě nejen
jejich otevřenost, ale i samotný rozsah
transakcí, na nichž se kanceláře ve sledovaném období podílely.
Vy sám jste vystudoval práva. Proč jste se nakonec rozhodl
právnickou profesi do jisté míry
opustit a stát se...
...řekněme vydavatelem nebo právníkem na druhé straně tábora?
Děkuji za definici. Co vás
k tomu tenkrát vedlo?
Přiznám se, že mě klasická právničina nebavila. Jeden čas jsem působil
jako podnikový právník a zvažoval
jsem, co dál, jestli půjdu do advokacie,
nebo nepůjdu. Ovšem v době, kdy jsem
toto zvažoval – bavíme se o konci
devadesátých let – bylo koncipientství
nádeničinou, zároveň se u nás začaly
objevovat první zajímavé internetové
portály a mě tehdy napadlo zkusit
štěstí ve vydavatelské či řekněme v internetově-vydavatelské branži. Právě
tak vznikl server Epravo.cz.
První Právník roku proběhl v roce
2004 a příští rok v lednu budeme
vyhlašovat desátý ročník. Žebříček
Právnická firma roku vznikl v roce 2008
jako vedlejší produkt Právníka roku,
a to především na základě požadavku
firemní advokacie, která si stěžovala,
že se v Právníkovi roku nemůže dostatečně realizovat. Do značné míry to
byla pravda, protože, a to si přiznejme,
i když jsme Právníka roku začali pořádat
proto, abychom ocenili konkrétního jed-

notlivce za konkrétní počin v konkrétním roce, tak ve většině ročníků jsme
spíš inklinovali k oceňování zasloužilých
lidí v daném oboru práva. Právnická
firma roku je dnes i přes ono čtyřleté
zpoždění mediálně daleko viditelnější
než původní Právník roku.
Podobné zahraniční žebříčky,
například Legal 500 či Chambers,
sestavují nezávislí hodnotitelé
pracující pro hodnotící firmy. Vy to
děláte poněkud jinak – spoléháte
se na dotazníky, které vám vyplní
samy advokátní kanceláře, a na reference klientů. Proč jste zvolili
právě tento způsob hodnocení?
Náš způsob hodnocení se v čase
vyvíjel. Od začátku jsme chtěli sílu
našeho hlasu co nejvíc potlačit. První
dva ročníky proto spočívalo hodnocení
ze třetiny na nás, ze třetiny na hodnotitelích-klientech a ze třetiny na konkurenci. Jenže hodnocení prováděné
konkurencí se nám příliš neosvědčilo,
proto od třetího ročníku funguje model, kdy polovinu hodnocení provádíme
my, a to na základě počtu, objemu
a významu realizovaných transakcí, které nám kanceláře „reportují“
v dotaznících, a druhá polovina závisí
na hodnotitelích-klientech, kteří se rozhodují většinou na základě osobních
zkušeností. Zahraniční žebříčky fungují
výhradně na vlastních hodnotitelích,
což se samozřejmě dobře dělá, když
z Londýna hodnotíte v Praze někoho,
koho vůbec neznáte a nemáte k němu
žádný vztah. Náš trh je ale strašně
malý a my nechceme být ti, kteří mají
při výběru většinové slovo. Upřímně

Někdy se Právnické firmě roku
vyčítá příliš mnoho kategorií, příliš mnoho oceněných a tudíž jistá
inflace udělených ocenění.
Počet kategorií jsme předloni zakonzervovali (nyní jich je včetně obou
hlavních kategorií 21 – pozn. red.)
a nechceme ho měnit. Každoročně
nicméně čelíme tlaku na další rozšíření,
protože každý má pochopitelně rád
nějaké to ocenění, každý by rád v něčem uspěl, něco vyhrál. My se tomu
ale bráníme. V minulosti tu samozřejmě byly návrhy třeba na zavedení
samostatné kategorie pro kapitálové
trhy, jenže když si odpovíte na několik
základních otázek – co se na trhu
v tomto oboru reálně děje, kolik IPO
(prvotní veřejná nabídka akcií – pozn.
red.) se za rok událo, kdo je dělal – dopředu si zároveň odpovíte na otázku,
které tři čtyři kanceláře se tomuto
oboru seriózně věnují, zjistíte, že kvůli
tomu nemá smysl vypisovat zvláštní
kategorii. V době boomu solárních
elektráren jsme se také například bavili
o samostatné kategorii – Právnická
firma roku v kategorii energetické právo, ale ani tu jsme nakonec
nezřídili. Podobných kategorií by jistě
šlo od stolu vymyslet třeba deset, my
se tomu ale bráníme. Tvrzení o devalvaci cen jsem již pochopitelně zaslechl,
není to pro mne nic nového, leč neberu
něco takového v potaz. Na jednu stranu nemáme moc kde škrtat, protože
až na jednu či dvě kategorie kopírujeme průměrný počet kategorií, který
mají zahraniční žebříčky. A na stranu
druhou, buďme upřímní, tvrzení o devalvaci ocenění vypouštějí velmi rádi vítězové jednotlivých kategorií loňských
ročníků, protože samozřejmě nejsou
rádi, když rodinu vítězů rozšiřuje příliš
mnoho nových tváří.
Václav Drchal
Celý rozhovor naleznete
v listopadovém vydání přílohy
Právo & Byznys

Právnická firma roku 2014

hlavní kategorie
Právnická firma roku 2014
pro domácí kancelář
BBH

Restrukturalizace a insolvence
BBH
Řešení sporů a arbitráže
Rowan Legal

Právnická firma roku 2014
pro mezinárodní kancelář
Allen & Overy (Czech Republic) LLP,
organizační složka

Bankovnictví a finance
BBH

odborné kategorie

Duševní vlastnictví
Čermák a spol.

Právo obchodních společností
PRK Partners
Právo hospodářské soutěže
Weil, Gotshal & Manges

Pracovní právo
Randl Partners

Fúze a akvizice
Weil, Gotshal & Manges

Sportovní právo
KŠD Legal

P

zvláštní kategorie
Regionální právnická firma roku
PPS advokáti

Právo informačních technologií
Rowan Legal

Developerské a nemovitostní projekty
Dentons Europe CS LLP

atnáct předních advokátních
kanceláří si i letos odneslo
dvacet jedna ocenění v rámci
sedmého ročníku firemního žebříčku
Právnická firma roku 2014, který
za mediálního partnerství Mladé fronty
sestavila společnost Epravo.cz. Záštitu
nad oceněním převzala ministryně
spravedlnosti Helena Válková a nad
galavečerem již tradičně ČAK.
Letošní ročník patřil objemově
k nejnáročnějším v sedmileté historii
žebříčku. Poprvé v historii se Právnické firmy roku zúčastnili bez výjimky
opravdu všichni významní hráči na trhu
právních služeb a zároveň se letos
nejvíce v historii obměnily vítězné kanceláře. „Řada kanceláří dokázala obhájit
svá vítězství, což svědčí o jejich vysoké
úrovni a stabilně vynikajících výsledcích
práce. To ale neznamená, že se letos
pomyslně nehnuly ledy, zejména v hlavních, průřezových kategoriích,“ zhodnotil výsledky předseda představenstva
pořadatelské společnosti Epravo.cz
Miroslav Chochola.
Průřezovou cenu v hlavní kategorii
Právnická firma roku pro domácí kancelář si odnesla advokátní kancelář BBH.
Stala se také nejúspěšnější kanceláří
vzhledem k počtu ocenění. Právnickou
firmou roku pro mezinárodní kancelář
se stala Allen & Overy.

Daňové právo
Rödl & Partner

Telekomunikace a média
Havel, Holásek & Partners

Veřejné zakázky: MT Legal

Trestní právo
Advokátní kancelář Brož & Sokol
& Novák

Právnická firma roku – česká firma
na mezinárodních trzích
BBH, advokátní kancelář
Právnická firma roku Pro Bono a CSR
Císař, Češka, Smutný
Právnická firma roku 2014
za nejlepší klientské služby
Weil, Gotshal & Manges

i n ze rce

A140004972

Největší česko-slovenská advokátní
kancelář s mezinárodním dosahem

PRAHA l BRNO l OSTRAVA l BRATISLAVA
| Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě
a Bratislavě je s týmem více než 170 právníků největší česko-slovenskou
právnickou rmou
| Více než 1000 klientů, z toho 70 společností uvedených v seznamu
největších rem Fortune 500, 40 společností z Czech Top 100
a 7 společností z Czech Top 10
| Kancelář je součástí tří z deseti nejprestižnějších mezinárodních právních
sítí: World Law Group, State Capital Group a Interlaw, které sdružují
celkově více než 250 předních světových právnických rem po celém světě
| Kancelář je podle historických výsledků všech sedmi ročníků soutěže
Právnická rma roku podle celkového počtu nominací a titulů
nejúspěšnější českou advokátní kanceláří v rámci tohoto hodnocení

l Strategické uvažování l Individuální přístup
l Špičkový právní tým l Dlouhodobé partnerství
www.havelholasek.cz
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Vladimír
Uhde

řídící partner,
BBH

Rok 2014 byl pro
BBH velmi úspěšný.
Vyplácí se nám naše dlouhodobá
práce, stabilita v klíčových pozicích
a chuť hledat nové příležitosti. Letos
jsme například rozšířili nabídku BBH
o služby anglického práva, když
jsme na londýnském trhu získali
velmi zkušené právníky, a jsme tak
připraveni zaplnit prostor, který
s postupnými odchody mezinárodních
právních firem z Česka vzniká.
V duchu hesla BBH „úspěch klientů je
jediné, co se počítá“ nás ale nejvíce
těší dlouhodobá důvěra našich
klientů, díky níž jsme se mohli i letos
podílet na těch nejvýznamnějších
transakcích, které se na zdejším
trhu objevily. Za všechny bych
jmenoval naše poradenství při M&A
transakci roku – akvizici společnosti

Telefónica O2 ČR. Vítězství nejen
v hlavní kategorii soutěže Právnická
firma roku 2014, ale také ve třech
dalších klíčových oblastech, Česká
firma na mezinárodních trzích,
Restrukturalizace a insolvence
a Bankovnictví a finance, považujeme
za potvrzení správnosti naší
strategie.

Tomáš
Machurek

partner,
MT Legal

Od počátku
existence MT Legal
usilujeme o to, aby služby našim
klientům byly vždy na nejvyšší
profesionální úrovni, stejně jako
osobní a aktivní přístup ke každému
z nich. Vítězství v soutěži Právnická
firma roku 2014 v kategorii Veřejné
zakázky je pro naši kancelář
potvrzením toho, že toto naše úsilí
inzerce

A140005012

Třikrát po sobě. To už není náhoda!
Také v letošním roce jsme získali titul
Právnická firma roku v oboru daňového práva.
Trojnásobný důvod k Vaší důvěře.

Praha | Brno
www.roedl.com/cz

Úspìch nezná hranic
> 94 poboèek > 43 zemí > jedna spoleènost

není marné. Ocenění vnímáme jako
kladnou zpětnou vazbu na naše
služby nejen od odborné veřejnosti,
ale zejména pak od našich klientů.
Jejich důvěry si velice vážíme,
motivuje nás to k dalšímu zlepšování
našich služeb a věříme, že i nadále
budeme díky spokojenosti našich
klientů hodnoceni jako jedni
z nejlepších ve svém oboru.

Petr Novotný
advokát/
/managing
partner,
Rödl & Partner

Jsem opravdu velmi
potěšen, že se nám i v letošním roce,
již potřetí za sebou, podařilo získat
titul Právnická firma roku 2014
v oboru daňového práva. Daňové
právo je oblast, v níž bychom
se rádi i nadále profilovali. Osobně
věřím, že se nám i díky spojení
s renomovanou kanceláří Vorlíčková
Partners, jež také disponuje
vynikajícími advokáty a daňovými
poradci, podaří udržet se na špici
a našim klientům tak nabídnout
služby na ještě vyšší úrovni. Děkuji
našim klientům za důvěru, která nás
zavazuje a které si vážíme. Děkuji také
svým kolegům za skvělou práci.

Ladislav
Štorek

vedoucí partner
pražské a bratislavské kanceláře,
Dentons

Velice nás potěšilo, že jsme již popáté
v posledních šesti letech vyhráli
kategorii Developerské a nemovitostní
projekty. Obdobně nás těší umístění
v dalších šesti kategoriích, kde jsme
byli v pěti případech zařazeni mezi
velmi doporučované kanceláře.
V kategoriích Bankovnictví a finance
a Restrukturalizace/insolvence jsme
se takto umístili již potřetí, naopak
v kategoriích Fúze a akvizice, Řešení
sporů a Veřejné zakázky jsme se mezi
velmi doporučované kanceláře dostali
poprvé, a o to větší radost nám toto
umístění udělalo.
Uvedená ocenění jsou výrazem našich
úspěchů zejména v posledních dvou

letech, pod novou značkou Dentons.
V letošním roce jsme se s počtem
41 právníků stali třetí největší
zahraniční právnickou kanceláři
v Praze. Náš rebranding na Dentons
byl mimořádně úspěšný a naše
kancelář si upevnila pozici mezi
nejlepšími právnickými firmami v ČR.
Tuto změnu evidentně vnímají jak naši
klienti, tak kolegové z jiných kanceláří.
Naším cílem je dále posilovat pozici
kanceláře ve všech uvedených oborech,
přičemž v několika z nich máme ambici
stát se absolutní špičkou. Na tom
budeme v následujícím roce tvrdě
pracovat.

Jaroslav
Havel

řídící partner,
Havel, Holásek
& Partners

Rok 2014 hodnotím
jako mimořádně úspěšný, což se plně
projevuje i v číslech – od 1. ledna 2014
k nám přišlo zhruba 20 nových
advokátů, řada další právníků
a kolegů. Máme přes 170 právníků,
což z nás činí největší nezávislou
advokátní kancelář ve střední Evropě.
V období od listopadu 2013 do října
2014 jsme zaznamenali rekordní
nárůst tržeb, přes 27 procent,
a tomu odpovídající nárůst zisku
a odměn klíčových kolegů. Kanceláři
se dařilo ve všech oblastech právního
byznysu i personálního rozvoje.
Na začátku roku jsme se přestěhovali
do exkluzivního prostoru pražského
Florentina. V průběhu roku jsme
integrovali několik týmů advokátů
z předních mezinárodních kanceláří,
zejména celou pražskou pobočku
Norton Rose Fulbright s partnerem
Pavlem Kvíčalou, dále pak přišel
americký partner Peter Valert a další
tři advokáti z DLA Piper. Oblast
našeho mezinárodního působení
a služeb pro naši klientelu z řad
českých a slovenských exportérů
tak výrazně posílila. Rozšířili jsme
také tým o renomované akademiky
– spoluautory nového občanského
zákoníku a komentáře k němu,
následně jsme založili vlastní
vzdělávací akademii poskytující
vzdělání v oblasti práva na té
nejvyšší úrovni.

Fórum E15

Odborníci tentokrát řeší problematiku záloh na výplatu podílu na zisku
společnosti.

Zálohy na dividendy v předvánočním čase

P

řichází konec roku a s ním
i chuť akcionářů vyplatit si
dividendy. Těžkosti spojené
s výplatou dividend ve druhé polovině kalendářního roku se akcionářům
v minulých letech vysvětlovaly obtížně. Podle judikatury totiž platilo
(a platí dodnes), že nejvyšší orgán
kapitálových společností (společnosti s ručením omezeným a akciové
společnosti) mohl zásadně rozhodnout o výplatě dividend nejpozději
do šesti měsíců od posledního dne
předchozího účetního období, tedy
zpravidla nejpozději do konce června
kalendářního roku.
V druhé půlce roku tak společnosti nemohly svým společníkům
vyplácet dividendy (byť se tak často
dělo), a to ani formou záloh, které
byly dokonce výslovně zakázané.
Částečné řešení přinesl až zákon
o obchodních korporacích (účinný
od 1. ledna 2014), který zálohy

Jan Lasák, advokát,
Kocián Šolc Balaštík

Kocián Šolc Balaštík
Jedna z největších advokátních
kanceláří v České republice byla
založena v roce 1990. S téměř
sedmdesáti právními a daňovými
specialisty poskytuje v pražském
sídle a dalších pobočkách komplexní právní a daňové poradenství tuzemským i zahraničním podnikatelským subjektům.

na dividendy pro akcionáře připustil.
Tím umožnil rozdělovat mezi společníky (akcionáře) zdroje vytvořené
ze zisku i v druhé polovině kalendářního roku (byť pouze ve formě zá-

loh). Navíc pro vyplacení záloh není
třeba rozhodnutí valné hromady ani
vypracování řádné či mimořádné
účetní závěrky. Stačí, pokud o vyplacení záloh rozhodnou jednatelé či

představenstvo na základě mezitímní účetní závěrky.
Může se ale stát, že se akcionáři
s vyplacenými zálohami budou muset
rozloučit. A to tehdy, nepřizná-li
valná hromada v dalším roce zálohy
jako „řádný“ podíl na zisku. Pokud
společnost následně o rozdělení zisku nerozhodne (třeba kvůli nedostatečným zdrojům), společníci budou
povinni přijatou zálohu vrátit. Kdo si
tak koupí akcie, na něž byla v minulosti vyplacena záloha na dividendu,
může být povinen ji vrátit, i když byla
vyplacena osobě, od níž si akcionář
akcii koupil. Obdobně budou muset
akcionáři vracet část zálohy na dividendu, pokud následný podíl na zisku
bude nižší než vyplacená záloha. Pokud však společnost věří, že v prvním
pololetí následujícího roku bude moci
o výplatě dividend rozhodnout, může
již nyní nedočkavým společníkům
zálohy na dividendy poskytnout.

Nová pravidla pro vyplácení záloh

Z

ajímavou novinkou, kterou do
korporátního práva vnesl nový
zákon o obchodních korporacích, je možnost vyplatit společníkům
zálohu na výplatu podílu na zisku
společnosti. Za předpokladu splnění
zákonných podmínek, případně
podmínek stanovených společenskou
smlouvou tak mohou činit všechny
obchodní korporace.
První z těchto podmínek je absence rizika způsobení úpadku společnosti ve smyslu insolvenčního zákona
v souvislosti s vyplacením zálohy,
takzvaný „test insolvence“. Výplatu

MSB Legal
Advokátní kancelář poskytuje
komplexní právní služby podnikatelským subjektům i nepodnikajícím
fyzickým a právnickým osobám. Stěžejní oblastí činnosti advokátní kanceláře je obchodní a občanské právo,
věnuje se však také právu pracovnímu, správnímu a trestnímu.

pak lze provést jen na základě mezitímní účetní závěrky, dokládající, že
společnost disponuje dostatečnými
prostředky k rozdělení zisku. Výše
zálohy dále nesmí překročit součet
výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku
z minulých let a ostatních fondů
ze zisku sníženého o neuhrazenou
ztrátu z minulých let, povinný příděl
do rezervního fondu a jiné účelově
vázané vlastní zdroje.
Konečné rozdělení zisku společnosti pak schvaluje valná hromada
na základě řádné účetní závěrky.
Rozhodne-li o výplatě podílu na
zisku, bude společníkovi rozdíl mezi
jeho podílem a vyplacenou zálohou
doplacen. Postup v případech, kdy
se zisk mezi společníky nakonec
nerozdělí či záloha bude vyplacena
neoprávněně, zákon výslovně neřeší.
Budeme-li tedy vycházet z judikatury, která v minulosti obecně řešila
problematiku takzvané „nevratné“

zálohy, a z názorů odborné veřejnosti, lze dospět k závěru, že takovou
zálohu bude společník nejspíš povinen obchodní korporaci vrátit.
Závěrem zbývá poznamenat, že
rozhodnutí o vyplacení samotného
podílu na zisku, rovněž tak rozhodnu-

tí o vyplacení zálohy, přísluší statutárnímu orgánu společnosti, jenž tak
nese tíhu odpovědnosti za soulad
přijatého rozhodnutí s požadavky
zákona a je za všech okolností povinen dbát, aby při svém rozhodování
jednal s péčí řádného hospodáře.

Kateřina
Šperková,
advokátní
koncipientka,
MSB Legal
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Stali jste se vítězem v dané kategorii ocenění Právnická firma roku 2014. Jak osobně
hodnotíte úspěch svojí kanceláře v letošním roce?
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