
Korporativna pravila 
 
Za razliku od nekih dijelova regije češki korporativni sektor je jednako razvijen kao i 
oni u zapadnoj Europi. Među velikim tvrtkama, posebno onima koje su podružnice 
globalnih tvrtki, koriste se komisije, a pravni sektori su veliki. Miroslav Uricar kaže da 
T-Mobile Češka, čiji su pravni savjetnici smješteni u Pragu, koristi 6 pravnih tvrtki 
pomoću organiziranih komisija podijeljenih na globalne i lokalne tvrtke. Ipak dodaje: 
''Imamo značajan korporativni pravni odjel i unajmljujemo vanjske tvrtke samo ako su 
one potrebne.“ 
 
T-Mobile trenutno ima 12 čeških korporativnih odvjetnika. U tako maloj zemlji mnogo 
je svakodnevnih potreba riješeno na takav način. Miroslav Uricar kaže da je u Češkoj 
Republici to posebno tako s obzirom da postoji jaz između tvrtki i vanjskih suradnika, 
sa samo nekoliko iznimaka: ''Ovdje nije kao u Velikoj Britaniji ili Njemačkoj; studenti 
prava na početku njihovih karijera biraju između pripravnika u odvjetništvu i 
korporativnog sektora.'' To dovodi do diferencijacije jer korporativni pravnici ne mogu 
polagati pravosudni ispit. Pravne tvrtke stoga ne zapošljavaju takvu vrstu pravnika, 
pa čak ni one iskusnije.  
 
Gospodin Uricar dodaje: ''Stručnjacima u pravnim tvrtkama je dozvoljeno da idu u 
korporativni sektor ali oni to nikad ne čine.“ 
 
To ne znači da pravnici nisu cijenjeni i primjećuje: ''Tvrtke su povećale njihovu 
upotrebu, ne samo zato što je to jeftinije, već i zato što takvi korporativni pravnici 
imaju operativno i komercijalno znanje kako tvrtka posluje. Vjerojatno neka češka 
poduzeća ne očekuju da vanjske tvrtke budu upoznate s njihovim poslom.“ 
 
On dodaje da ako se tvrtke budu sve više i više oslanjale na njihove korporativne 
pravnike to ne znači da će se manje koristiti strane tvrtke. Gospodin Uricar ističe da 
je nakon ulaska 2004. u Europsku Uniju pravo postalo kompleksno. Navodi, na 
primjer, europsko tržišno natjecanje, za koje su mu potrebni značajni pravni savjeti. 
 
Izvještava da političari radije dodaju klauzule u zakone, koji onda postaju 
komplicirani, nego li da donose potpuno nove zakone. Ova praksa komplicira češki 
pravni sustav, a ne pojednostavljuje ga.  


