
17středa, 27. února 2019 Právo

News
Dentons pomáhala
s nákupem elektráren
Tykačově Sev.en Energy
Advokátní kancelář Dentons poskytla
právní poradenství energetické
skupině Sev.en Energy při nákupu
padesátiprocentního podílu v nad-
národní energetické společnosti
InterGen N.V. Podíl ve firmě, která
vlastní tři elektrárny v Británii a má
podíl ve dvou elektrárnách v Aus-
trálii, Sev.en Energy koupila od ka-
nadského penzijního fondu Ontario
Teachers’ Pension Plan. Obchod ještě
musí schválit úřady Evropské unie
a Austrálie.

ŠéfkaWolf Theiss
potvrzena v prestižní
protikorupční funkci
Řídící partnerka pražské pobočky
advokátní kanceláře Wolf Theiss Jitka
Logesová byla oficiálně potvrzena
ve funkci spolupředsedkyně Protiko-
rupční komise Mezinárodní advo-
kátní komory. Zastává ji od ledna
letošního roku. Členy Mezinárodní
advokátní komory jsou od založení
v roce 1947 právníci z celého světa.
Organizace jich v současné době
sdružuje na 80 tisíc. V Protikorupční
komisi pravidelně zástupci veřejné-
ho i soukromého sektoru diskutují
o trendech, protikorupční legislativě
či opatřeních v oblasti compliance.

Weinhold Legal radila
při prodeji výrobce
elektronikyWendell
Tým advokátní kanceláře Taylor
Wessing ve složení Janka Brezániová,
Thomas Rechberger, Ivana Meňhar-
tová provedl dánskou společnost
BB Electronics, která lanškrounskou
skupinu kupovala, celým obchodem.
Pražští právníci radili, jak strukturo-
vat transakci i jak vyjednat smluvní
dokumentaci. Obchod se rodil v dru-
hé polovině roku 2018 a začátkem
roku 2019.

Ondřej Trubač oceněn
za proklientský přístup
Zakladatel a společník advokátní
kanceláře Bříza & Trubač Ondřej
Trubač získal mezinárodní ocenění
Client Choice Award 2019, udělované
v oboru korporátních daní. Ceny
advokátům, kteří dokážou klientům
poskytovat přidanou hodnotu nad
rámec služeb srovnatelných s ostat-
ními právníky na trhu, od roku 2005
uděluje agentura International Law
Office a server Lexology.

Znalecképosudkymají býtnestrannéavsoudní
síni pomocike spravedlivémurozsudku. Jenže
jaknedávnoukázalpřípad lobbistyRomanaJa‑
nouška,můžebýtznaleczaujatýatími jehopo‑

sudek.Padesát let starýzákon jenavíczastaralý,proto
na schválení čekánová legislativnínormaosoudních
znalcích,kteroumásněmovnaprojednatnabřeznové
schůzi.Podle soudníhoznalceprooceňovánípodniků
JiříhoHlaváčevšaknepřinesezměnunapříkladvtom,
že připravovat posudky pro stát je ztrátové.

HN: Co práce soudního znalce obnáší?
Do naší specializace patří jak oceňování firem, tak
nehmotných částí podniku, ale i nemovitostí, akcií
nebotřebapohledávek.Připravujemeznalecképosud‑
ky, odhady, studie, stanoviska. Klienti naše ocenění
používají při prodejích a nákupech firem. Ve velké
míře taképřipravujemeznalecképosudkyprosoudní
spory či arbitráže.

HN: S žádostí o zpracování posudku pro soudní spor se
na vás obracejí jen strany sporu, nebo může posudek
zadat i samotný soud?
Obojí je možné. Buď se na nás obrátí nějaký klient,
který zahajuje spor třeba o náhradu škody nebo po‑
dává žalobu na vypořádánímezi akcionáři a chce své
tvrzení doložit.Nebo jsmev již probíhajících sporech
pověřeni soudemzpracovat revizi znaleckýchposud‑
kůuž založenýchve spisech. Zpracovávámeznalecké
posudky jakprocivilní, takpro trestní řízení.Obracejí
se na nás také notáři nebo úřady.

HN:V poslední době se vmédiích intenzivně řeší kvalita
posudků.Vzpomeňme třeba trest prodnesužbývalého
znalce JiříhoDolečka za posudek zkreslený ve prospěch
lobbisty Romana Janouška.O kvalitě posudku se disku‑
tovalo i v případuOKDbyty. Jak byměl znalec správně
postupovat, aby se do této situace nedostal?
Vždykdyžpřichází žádostozpracováníposudku,měl
by znalec vyhodnotit, jestli věc, o kterou jde, vůbec
dokáže objektivně posoudit. Platí zásada, že podkla‑
dy, s nimiž pracuje, by měly být uvedeny v posudku,
aby bylo jasné, z čeho vycházel a jaké informace měl
k dispozici. Znalec může být omezený tím, že nemá
dostatek informací, nebo může být podjatý, protože
mákpřípaduvztah.Může se také stát, že si prostě jen
netroufá, cožovšembohužel v českémprostředí řada
znalců říct neumí nebo nechce.

HN: Do jakého případu byste se osobně nepustil?
Do oceňování jaderné elektrárny bychom se ur‑
čitěnepustili, byťnašefirmaběžněděláposudky
zoblasti energetiky. Jadernáelektrárna jenato‑
likspecifická,žesnínemámezkušenost.Obecně
pro rozhodování, zdaúkolpřijmout,platí, žeby
měl mít znalec povědomí o oboru či sektoru,
v němž ocenění provádí, nebo mít kontakty,
s nimiž semůže poradit.

HN: Jakým způsobem hodnotíte, jestli nejste
podjatí?
Mátovíce rovin.Pokudbychombyli osloveni, aby‑
chom zpracovali znalecký posudek pro soud, kde
je jednou ze stran někdo z našich klientů, pro něž
jsmeuž stejnouvěc řešili,měli bychomodmítnout.
Záleží také na velikosti posuzované firmy. Kdyby
byla zakázkapro znalce takvýznamná, žeby tvořila

ZNALECKÉ POSUDKY PRO STÁT
SE DĚLAJÍ POD CENOU
MUSÍM UMĚT VYHODNOTIT, JESTLI VĚC DOKÁŽU
OBJEKTIVNĚ POSOUDIT, TVRDÍ SOUDNÍ ZNALEC JIŘÍ HLAVÁČ.
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MLADÉ PRÁVNÍKY NA SVOU PŘEDSTAVU O PRÁCI NEUTÁHNETE

Co jsou vlastně inovacemezi právníky? Jen stěží
bytobylfakt,žeumímevšichnipracovatsMicro‑
softOffice.Pojem„proptech“seužodpovědipři‑
bližujevíce,přestovšaksemizdáažpříliš jedno‑

duché pojem inovace používat pouze pro technologie.
Inovace jsoutotižcelouoblastíaktivit,která jeneoddě‑
litelnousoučástí společnosti rozvíjejícípodnikatelské‑
ho ducha, tvořivost a představivost. Je to ale i ochota
riskovat. Přitom právě my advokáti máme mnohdy
sklon kmyšlení v zajetých kolejích. Myslíme určitým
způsobem, který jsme se naučili na univerzitách a jejž
pakuplatňujemevrámcinašehopovolání.Vurčitýmo‑
menttovedeažkrutině.Kde jepakmístopro inovace?
Pokudsepodívámnasvůjosobnívývoj,musímkon‑

statovat,že jevelmikonzervativníatradiční.JižArnold
Schwarzenegger řekl ve filmu Policajt ze školky, že je

Erwin Hanslik
vedoucí partner, Taylor Wessing Praha

policistou proto, že i jeho otec měl v Rakousku stej‑
né povolání. Podobně tomu bylo i u mě, vyrostl jsem
vRakouskuvrodiněadvokátů.První inovací,kterámě
postihla,bylopravděpodobněrozhodnutínestátsead‑
vokátemvRakouskuamísto tohoodejít do zahraničí.
Tehdy (v devadesátých letech) byl život v Praze pova‑
žován za stejně exotický, jako kdybych odešel doNew
Yorku.Totoprvní inovativní rozhodnutí jsemvšakne‑
udělal zcela vědomě; nepřestěhoval jsem se do Česka,
abychzdezačalnovýživot, spíše jsemtuv rámci jedné
stáže „zůstal viset“.
Časadvokátníhokoncipientajsemtehdystrávilvjed‑

nézavedenéadvokátníkanceláři.Tupráci jsemmiloval.
Zřídka jsemšelběhemtýdnedomůpředdevátouhodi‑
nouvečerní.Ovíkendujsemtrávilvkancelářivětšinou
alespoň jeden den.Mýmcílembylo stát se co nejdříve
partnerem a tomu jsem podřídil všechno. Work‑life
balance nebylo tehdy žádné téma.
Dnes,přibližněodvacet letpozdějiaoněkolikzkuše‑

nostíobohacen,musímpřiznat, žesečasyzměnilyaže

od současnémladé generace stejnýpřístup vyžadovat
nemohu. Nechci tím říci, že dnešní generace koncipi‑
entů je línější, to nikoli, onimají zkrátka jiné hodnoty.
Work‑lifebalancemáproněvětšívýznam,majíosvém
životě jinou představu, než jakou jsemměl já. A tak je
to vlastně dobře.
Jetakédobře,že jsmesi tostihlivčasuvědomit.Dalo

bysedokonce říci, že jsmezariskovali, protože jsmese
před časem rozhodli, že upustíme od jakékoli kontro‑
ly přítomnosti našich koncipientů. V kanceláři nepo‑
užíváme karty s čipem. Důležitá je pro nás vzájemná
důvěra. Spolupráci jsmepostavili nadobrýchvztazích
a velké odpovědnosti všech. A to se vyplácí. Je to do‑
konce naše interní inovace v praxi.
Dnes už mohu říci, že se tento systém naprosto

osvědčil a je to jen malý příklad toho, že budoucí ge‑
neraci talentůmohupronaši advokátní kancelář nad‑
chnoutjedinětehdy,kdyžjídokážu,žepoužívámenejen
inovativní technologie, ale máme i inovativní „mind‑
set“.Tedyže jsmepřipravenipřekonatsvůjvlastnístín.
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třeba třicet procent jeho tržeb, měl by ji odmítnout.
V takové situaci ji nemůže udělat nezávisle – je na ní
ekonomickyzávislý.Dalšímpříklademje, když je zna‑
lecpříbuzný svlastníkemfirmy, kteroumáoceňovat.

HN: Existuje mnoho oceňovacích metod. Podle čeho
mezi nimi volíte?
Záležínaúčeluocenění, ale ina jinýchfaktorech.Práv‑
níci chtějí zpravidla pracovat s cenou obvyklou, pro‑
tože ji znají z občanského zákoníku. Jenže ta semusí
určit porovnáním s podobnými obchody. A když trh
pro danou oblast neexistuje nebo není aktivní, ne‑
existuje ani cena obvyklá. Jinými slovy, když půjde
oběžné auto,můžemehobezproblémůocenit cenou
obvyklou. Když ale budemeoceňovat byt v okresním
městě, kde se za poslední rok uskutečnil jen prodej
jednoho dalšího bytu, pak to nelze. Byt ale můžeme
ocenit třeba investiční hodnotou, v rámci níž se oce‑
ňuje, kolikmůže vynášet na nájemném.

HN: Vyskytuje se ve světě oceňovací metoda, která
se v Česku doposud neuchytila, ale má zde potenciál?
Příklademmůžebýtoceňování start‑upů.Nazačátku
nemají zisk,oceňuje sevpodstatěpotenciálmyšlenky
a to, jestli a jak se na trhu uchytí. Sledují se milníky,
jimiž by firmaměla v určitý čas projít, a s každou dal‑
ší fází se buď potvrzuje úspěšnost konceptu, nebo se
naopak zjistí, že myšlenka vyhasíná, či přijde někdo
s novou a lepší.

HN: Mohl byste uvést příklad zajímavého posudku,
který jste v poslední době řešil?
Zajímavé bývají strukturační věci. Klient například
vminulostinakoupilněkolikfirem,utvořil znichsku‑
pinu a teď chce její nepřehlednou strukturu uspořá‑
dat. V rámci skupiny bývají zvláštní vazby a jedna
část ovlivňuje druhou. To je potřeba vyřešit tak, aby
cena odpovídala realitě. Někdy je potřeba nějakou
částmajetkunebočinnosti vyčlenit aprodat.Pak jsou
zajímavé také případy smezinárodnímprvkem. Zna‑
lec se musí seznámit s fungováním trhu v zahraničí,
to je výzva.

HN: Jak se řeší spletité vazby mezi firmami z jedné
skupiny?
Může to být třeba cyklická struktura, která se musí
voceněníeliminovat.Nesmísestát,žetambudenějaká
věc zohledněna dvakrát nebo naopak nebude zohled‑
něna vůbec. Máme na to poměrně složité výpočetní
postupy. Zjednodušeně jde o to, že struktura se musí
rozpojit, ale její ekonomická logika semusí zachovat.

HN: Návrh zákona, který teď čeká na finální hlasování
ve sněmovně, má upravit mimo jiné výši odměn
soudních znalců. Bude to pro vás vítaná změna?
Aktuální hodinová sazba znaleckého ústavu činí
350 korun, v návrhu zákona se zvyšuje na 550ko‑
run. Jenže v řadě lokalit, například v Praze, tyto
sazby nepokrývají ani vynaložené náklady. Tak‑
že vykonáváte činnost komerčního charakteru
za mnohem vyšší tržní sazby a vedle toho práci
pro státní orgány za sazby, které jsou ztrátové.

HN: S nadsázkou řečeno se dá tedy říct, že se
bojíte, až se vám ozve státní orgán?

To ani ne, ale je to prostě neadekvátní. Odměna by
mělareflektovattržní situaci. Jinakkvalitní lidiprostě
nemůžete zaplatit. V Německu je třeba systém, kdy
soud osloví zvolenou firmu se žádostí o cenovou na‑
bídku,apokud jioběstranysporuodsouhlasí,ocenění
se podle ní realizuje.
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Jiří Hlaváč
Je partnerem
společnosti TPA.
Jako soudní znalec
pracuje od roku
2003. Přednáší
také na Vysoké
škole ekonomické.
Foto: HN – Lukáš Bíba

Odměna státem
najatých znalců
by měla reflektovat
tržní situaci. Jinak
kvalitní lidi prostě
nezaplatíte.
Jiří Hlaváč
soudní znalec z poradenské
společnosti TPA

Komentář

SERIÁL

HN
k projektu
Inovativní
právníci 2019
a konferenci

ILSF 2019
ilsf2019.com


