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Ťíky novele ích společností
l !a dľuŽstev ššÍ i levnější.
I/Především přeshraničnĺch
přeměn, pľotože novela jasně a zřete]ně určí, co přesně se pře-
shraniční přeměnou rozumí a co uŽ nikoli. To nadnárodnÍm
skupinám usnadní plánování jejich vnitroskupinoých změn.
Dříve totiž zákon upravoval jen někteľé dľuhy přeměn, coŽ se
v praxi projevovalo itim, že některé transakce jako přeshranič-
nÍ rozdělení nebylo moŽné vůbec realizovat.

Velké komplikace také dříve způsoboval takzvaný roz-
hodný den. Ten bylo možné určit pouze ke dni v minulosti.
Nešlo ho ale určit do budoucna. Pokud ovšem zahraniční
právní řády naopak umožňovaly jeho stanovení jen do bu-
doucna, stáli podnikatelé v případě přeshraničních fúzí před
neřešitelným problémem, co si se sladbváním účetnictví slu-
čovaných společností vlastně počít. S novelou přišla vítaná
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odnikatelé letos získali obľovskou volnost při jednáních
o odpovědnosti. Při uzavíľání smluv si totiŽ mohou určit
maximální ýši škody' kterou svému smluvnímu partne-

ľovi uhľadí pro případ porušení smlouvy. To můŽe být třeba
v případech zisku ušlého z důvodu dodání vadného výrobního
zaÍizeni. Ani nová úprava ale neumožní dohodnout se na ome-
zení či vyloučení náhrady škody, kterou podnikatel způsobí
svému obchodnímu paľtnerovi úmyslně.

Novela je přínosná především proto, Že poskytuje podnĹ
katelům významný nástľoj pľo řízení rizik v obchodních
smlouvách. Dosavadní pľávní úpľava fakticky zakazovala se
předem zcelavzdát nároku na náhľadu škody. Rozhodovací
pľaxe Nejvyššího soudu se navíc po několika vzájemně
ľozporných rozsudcích přiklonila k závěru, že nároku na
náhradu škody se nelze předem vzđát, ale ani ho smluvně
omezit čili ,,zastĺopovat" na výši únosnou pľo obě strany.

změny zákonů

změna: od začátku roku 2012 je možné
určit rozhodný den oběma způsoby,
tedy do minulosti i do budoucnosti.

V novele jsou ale i změny, kteľé na
první pohled ýznamně nevypadajÍ'
podnikatelům však podstatně ulehčí
život. Nově uŽ nebude třeba nutné uve-
řejňovat informace o přeměnách pouze
v obchodnÍm věstnÍku. Postačí, uve-
řejnĹli se infoľmace na internetoých
stránkách zúčastněných fi rem.

Novelu uvítají nejenom podnikate-
lé' ale i právníci. Měla by jim nejen
usnadnit práci, ale zejména přinést
kvůli vyjasnění spousty pojmů
mnohem větší jistotu při provádění
přeměn obchodních společností. E

ovšem nemoŽnost jednoznačného
omezení náhrady škody neodpovídala
potřebám podnikatelů a zvyšovala ná-
klady některých transakcí, s nimiŽ
bylo spojeno riziko vzniku ľozsáhlých
škod.

Vzhledem ke klíčovému významu
odpovědnosti za škodu ale nová úprava
klade zýšené nároky na obezřetnost
podnikatelů při sjednávání smluvních
podmínek' Ti by měli v budoucnu
hlavně vevztazich s ekonomicky
silnějším partnerem pečlivě zvaŽo-
vat, zda se následkem nevyváŽené
]imitace náhrady škody neocitnou
v rámci smlouvy v příliš nevýhodném
postavení. E
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