S novým Občanským zákoníkem podle průzkumů souhlasí 72 % podnikatelů a věří, že novinky budou pozitivní. Zda tomu tak bude, ukáže
čas, nicméně první příznivé ohlasy už jsou. Například pokud jde o nejoblíbenější právní formu podnikání - společnost s ručením omezeným.
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ři jejím zakládání nastalo
výrazné, dlouho diskutované
ulehčení. Od 1. ledna došlo
ke snížení minimálního povinného kapitálu z 200 000 Kč na jednu
korunu. „Přesto lze doporučit, aby
zakladatelé společností uvažovali
o vyšším kapitálu než o minimálním. Zejména z důvodu, aby zvýšili
důvěru obchodních partnerů ke
společnosti,“ komentuje uvedenou
novinku Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek,
Fráňa a partneři.
Značně jednodušší bude rovněž převádění obchodních podí-

lů na jiné společníky, ale i na
třetí osoby. „Každý společník
může nově převést svůj podíl ve
společnosti na jiného společníka
i bez souhlasu valné hromady. Se
souhlasem valné hromady může
společník převést svůj podíl na
jakoukoli třetí osobu,“ vysvětluje
Jiří Hartmann.

Z manželů jsou
nově obchodníci
Třebaže v rodinném právu
k zásadním změnám od nového
roku nedošlo, jedinou velkou

změnou je novinka, týkající se
rodinného podnikání. Konkrétně
lze hovořit o zavedení rodinného
závodu. „Rodinný závod je charakterizován jako speciální typ
obchodního závodu, kde spolu
pracují manželé, jejich příbuzní
až do třetího stupně nebo osoby
sešvagřené až do druhého stupně.
Může se ale jednat také o osoby,
které trvale pracují pro rodinu,
tedy ty, jež se pravidelně starají
o chod společné domácnosti. Účelem tohoto institutu je poskytnout
členům rodiny určitou ochranu,“
říká právník Jiří Hartmann.

Nová podoba podnikatelské legislativy přináší nejen „cukr“ ale
v nejednom případě i „bič“ v podobě velmi citelných ekonomických
sankcí. Například pokud manažer
porušením svých povinností přivede firmu do insolvence, může
být nucen vrátit své výdělky za
poslední dva roky. Zavadí se také
ručení manažerů za dluhy společnosti, a dokonce mohou být přímo potrestáni i zákazem členství
v představenstvu či dozorčí radě až
na tři roky. Na druhé straně, pokud
jednatel prokáže, že jednal v dobré
víře, v zájmu společnosti a zohlednil všechny potřebné informace,
bude jeho jednání považováno za
řádné, i kdyby byla společnosti přivozena újma. V tomto směru tedy
nová legislativa vytváří značný prostor pro obhajobu a bude jen na
manažerech, jak zdatného právníka do svých služeb angažují.
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