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Kdo se boií upravy
soukromého práva?
Zájnen podnikatelů by mělo být

co- nej rychlejší přijetí nouých kodexů
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táIe častěji slyšíme varování před novým ob-

čanským zákoníkem a zákonem o koĺpoľa-
cích. Jsou pý sice úctyhodné' nicméně ne-

dotažené a nevyzľálé. Bude údajně třeba mnoha
let a hlau než je bude moci spatřít zákonodárný
sbor, Rekodifikace tedy budou muset zľát a feľ-

mentovat nejméně do příštího volebního období'
pľotoŽe i politický laik dobře ví, Že šance na zá-
sadnější změny klesá úměrně bIížícím se sněmov-
ním volbám. občas se lze dokonce setkat s poku-

sy nov'ý zákon zesměšnit jako anachľonismus. To

se často děje poukazem na ustanovení občanské_

ho zákoníku o pastvě či chovu domácích zvíŤat.

Takové poznámky míří především na ty, kdo
dokument viděli pouze na webových stránkách'
a protoŽe jim pastva virtuálních zvířat jako ana-

chľonismus připadá' odsoudí s ní i zákon.

PoDlvilosr!
Předtím, neŽ politici dospějí k závěru, Že je-Ii část
právníků pro rekodifikace a jiná proti nĺm, nejlep_

ší bude nedě]at nic a čekat, až se dohodnou' je
třeba se věnovat podivnostem, které vyplývají
z dnešních kodexů soukromého pľáva.

Pľoč je Česko například široko daleko jedinou

zemí, v níŽ existují dva odlišné pĺávní režimy jed-

né a téŽe smlouvy - třeba mandátní či o dílo?
Proč občanský a obchodní zákoník bezdüvodně
zavádéjí odlišný reŽim u základních právních in-
stitutů, například u náhrady škody, pĺomlčení, ru-

čení? Uvědomuje si podnikatelská sféra dostateč-

ně, na kolík lidské námahy a odměn advokátům
přijde soustavné zjĺšťování, zda ten či onen vztah
je občansko- nebo obchodněprávní? Máme být
spokojeni, Že se třeba smlouva o díIo' jiŽ objed-
nalo několik subiektů, můŽe zčásti řídit jedním
zákonem a částečně jiným, přičemž problematiku
jeho vad nebo promlčení upľavují oba odlišně?
Zajímá současnou podnikatelskou sÍéľu hnidopiš-
ské rozlišování, co je a co není právním úkonem?

FoRMALtsTlcKÝ sYsTÉM
Nechápu, pľoč není právním úkonem hlasování
na valné hromadě nebo rozhodnutí jednoho ak-

cionáře. A uŽ vůbec nechápu, pľoč v případě roz-

hodnutí jediného akcionáře u mateřské společ_

nosti nestačí statutární podpis, a je třeba pracně
zkoumat, zđa, kdy a jak k tomu konkétního čIena

zmocni] její statutáľní orgán. To ie pikantní, po-

kud mateřská společnost sidlíza hranicemi. Nebo
co když je usnesení valné hromady nesrozumitel-
né? Selský rozum říká, že čemu není ľozumět, ne-

můŽe zakládat práva a povinnosti. Á zákon ne-
platnost plo neslozumitelné právní úkony výslov-
ně stanoví'

Náš formalistický systém však nepokládá
usnesení valné hromady zapĺávĺí úkon. Proto
vše můŽe skončit tím, že máme sice platné
usnesení, ale do té míľy nesrozumitelné, že si je

kaŽdý bude vykládat po svém. To je právní jis-
tota, po níŽ podnikatelská sféra vo]á? Podobně
foľmalistické je ĺozlišování, kdo jedná jménem

společnosti a kdo v jejím zastoupení. Věc dospě_

Ia natolik daleko, Že soudy začaLy dovozovat, że

ten, kdo je statutárně oprávněn jménem společ-
nosti jednat, nemůŽe být jejím zástupcem. Jed-
najíłi například jménem společnosti vŽdy dva
členové představenstva spo1ečně, nemohou tře_

ba v době svých dovolených jménem společnos-
ti zmocnit třetího člena představenstva, aby po-

depsal důležitou smlouvu. Vzhledem k tomu,
Že nikdo nezpochybňuje, že uklízečku zmocnit
mohou, je obtitĺé tento nesmysl vysvětlit klien-
tům, natoŽ zahraničním.

INSTITUT NEPLATNOSTI
Tuzemské právo má však v oblibě instĺtut ne_

platnosti právních úkonů. Co třeba uděláme se

śm]ouvou mezi spřízněnými stranami, u níŽ se
dohodnutá cena Iiší od znalecké stanovené dle
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nesmys]ného a advokáty nesnášeného ustanove-
ní S196a obchodního zákoníku? Recept je pĺo-
stý' Prohlásíme ji za neplatnou. Nebudeme tedy
primárně uvažovat, zda pro takovou smlouvu
existoval dobrý důvod, a pokud ano, pak o od-
povědnosti aktérů za škodu, ale nejdřív ji pro-
hlásíme za absolutně neplatnou, čímž dáme
všanc to, po čem podnikatelský svět nejvÍc volá
- právní jistotu'

Budu vděčný' kdyŽ mi někdo vysvětii, ptoč zá-
kon podnikatelským subjektům zčásti znemoŽňu-
je vzdát se svých budoucích pľáv - třeba na ná-
hradu škody z něčeho, co je v době smlouvy ne-
jen předvídatelné, ale i předvídané. Ponechám-li
stranou věci nepředvídatelné, státu či soudům ne-
ní nic do toho, zda se podnikatel chce z dobých
důvodů do budoucna něčeho vzdát.

OPRAVA STAVBY
Uvedených příkladů by mohlo být víc a týkají se
spíš koncepčních pĺob1émů, jež nelze vyřešit
drobnou novelou. Jen jsem jimi chtěl zdůraznit'
Že na vadných základech nelze postavit kvalitní
stavbu. Totalitní rekodifikace zlet 1950 a 1964
nás vzdálily od zbytku civi]izovaného světa,
v němŽ je kromě odůvodněných výjimek vše po-
vo]eno a vše dohodnuté platí. A zahájiiy éĺu
právního formalismu, zákaz'Ů, a příkazů a odklo-
nu od obecných pĺávních pojmů ke kazuistice.

Nic z toho nepodporuje podnikání. Pľoto by
mělo být zájmem podnikatelů, aby byly nové ko-
dexy přijaty co nejdříve. Nejsou a nebudou bez-
chybné a po přijetí se budou muset několikrát no_
velizovat. Na rozdí] od současného stavu však uŽ
půjde o opĺavu stavby na zdravých základech. !
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VSTUPTE s NÁMI Do SVĚTA
NEoMEzENÝcH MoŽNosTí

OBCHODUJTE SE SAXO BANK
A RozHoDUJTE o sVÝcH FlNANcĺcH.

o Nejširší škála investĺčních nástrojů na českém trhu

o obchodní platformy s přístupem k trhům z osobního
počítače, laptopu a mobilu

o Licencovaná evropská banka - bezpečnost Vašich investicí

o Zaručená likvidita a spolehlivá exekuce 24 hodin denně

oTEVŘETE sl ÚČET A ZAčNĚTE oBcHoDoVAT
s cELoU šrÁlou AKTIV NA VšECH sVĚToVÝcH
TRzícH JEšTĚ DNES.

o 155 měnových párů

o Více neŽ 6 000 cFD' 16 CFD se sledováním indexů

o 11 000 akciÍz23burz

Kontaktujte Saxo Bank WVWV.SAXOBANK.CZ nebo (+42O) 226 ZOt 580
obchodovánĺ finančnlch produktů na páku přinášÍ Určité riziko, které nenĺ vhodné pÍo każdého investora.
Můžete ztíatit Vĺce, neŹ by| Váš půVodnÍ deposit' Doporučujeme vaśe investiČnĺ záměry diskUtovat s vašÍm makléřem
Saxo Bank je regulována dánským Úřadem pro ÍinančnÍ slUŽby.
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