Jarní seminář právníků energetických společností 2012
Již tradičně energetická sekce Unie podnikových právníků České republiky uspořádala „Jarní
seminář právníků energetických společností“. Tentokrát se uskutečnil ve dnech 23.-24. dubna
v malebném prostředí Golf Hotelu Jesenice u Rakovníka.
V úvodu vystoupila prezidentka UPP ČR JUDr. Marie Brejchová, LL.M. a přivítala přítomné.
Poté si vzal slovo JUDr. Jan Kužílek z ČEZ Distribuce, a.s., která seminář zajišťovala, a blíže
seznámil účastníky s programem setkání.
První příspěvek „Technická řešení požadavků energetické legislativy v praxi“ přednesl Ing.
Pavel Kraják, ČEZ Distribuce, a.s. Zejména upozornil na některá ustanovení energetického
zákona, která způsobují technickým pracovníkům v jejich každodenní činnosti největší
problémy, čímž zcela naplnil úvodní motto přednášky „Přírodní zákony jsou nesmiřitelné“
(H.P. Long). Dále fundovaně pohovořil o významu, obsahu a aktuálních změnách Pravidel
provozování distribuční soustavy pro rok 2012. Svůj příspěvek uzavřel trefně slovy L.B.
Johnsona: „Shodnou-li se dva lidé ve všem, je stoprocentní, že to myslí jen jednomu z nich.“
Další přednáška byla věnována tématu „Aktuální domácí a zahraniční judikatura v oblasti
energetiky a související otázky“, které na výborné odborné úrovni zpracovali JUDr. Petr
Zákoucký a Mgr. Tomáš Doležil, LL.M., AK Clifford Chance, Praha. Zaujaté posluchače
seznámili se strukturováním investic v energetice, novou infrastrukturou a výjimkami pro
podporu výstavby, jinými oblastmi energetického balíčku, státní podporou, spotřebitelskými
smlouvami a přechodnými ustanoveními občanského zákoníku.
Poté následovalo poslední vystoupení prvního dne pod názvem „Zákon o trestní odpovědnosti
právnických osob a jeho vliv na správu a řízení společností“, které připravil JUDr. Juraj
Szabó, Ph.D., vedoucí útvaru Právní, ČEZ, a.s. Podrobně rozvedl původ a principy trestní
odpovědnosti právnických osob, obsah zákona a organizační opatření k jeho naplnění.
Závěrečným doporučením, že bez dostatečných prevenčních a reaktivních mechanismů je
pravděpodobné, že přičitatelnost by byla aplikována, i pokud zaměstnanec jednal zcela o své
vlastní vůli, nenechal nikoho na pochybách o nutnosti věnovat této problematice odpovídající
pozornost.
Druhý den zahájil příspěvkem na aktuální téma „Nový zákon o podporovaných zdrojích“ Ing.
Jan Kanta, ředitel útvaru Legislativa a trh, ČEZ, a.s., ve kterém informoval zejména o obsahu
nového zákona s důrazem na klíčové prvky v něm obsažené, možnostech využití jednotlivých
forem podpory výroby elektřiny, stávajícím a novém stavu zeleného bonusu a povinného
výkupu, stávajícím a novém modelu podpory. Současně rozebral s tím související změny a
úpravy procesů, IT systémů a vzájemných vazeb, které čekají dotčené subjekty.
Poslední blok semináře s názvem „K některým aspektům práv k cizím nemovitostem pro
inženýrské sítě veřejné technické infrastruktury“ patřil společně JUDr. Janu Kužílkovi, ČEZ
Distribuce, a.s., a JUDr. Jaroslavu Trkovskému, AK JAROSLAV TRKOVSKÝ sen. & jun.,
Louny. První jmenovaný provedl rekapitulaci vzniku a právního vývoje oprávnění
„energetického podniku“ k cizím nemovitostem od roku 1919 do současnosti a dále se dotkl
právní úpravy těchto práv v novém občanském zákoníku. JUDr. Trkovský se zaměřil na
úskalí, která přináší aplikace některých zákonných ustanovení v praxi, což demonstroval na
konkrétních případech a soudních judikátech.
Na závěr lze jednoznačně říci, že seminář měl vysoký standard, jak po stránce odborné, tak
organizační, a dle ohlasu zúčastněných byl pro ně opět přínosem.
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