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RS neozval a teprvepo tétodobě ořišlo rozhodnutí.že transak€i zamitá.Jelikožodvolacířízenimtže trvatklidně dalšírok,
klient se rozhodl raději celý postup od začátkuzopakovat'..
Není divu, ženedodržovánizákonabezja|qichkolivpostihůnahrává tomu' aby se ti drzejšíz advokátů snaŽili soudce na RS
nemám
,,popohnat..',,osobně
žádnédikazy o korupci' Vím
všako případech'kdy byl zápis
do obchodníhorejsříku proveden
běhemněkolikadní,..uvádí
La* dislavaJasanská.Mezi podnikateli se ovšemříká,
\
Že urychlený zápis
' ..eseróčka.'
přijde na
30 000 Kča akciovky
do 50 000 Kč.
Možnýmkrokem'jak
praciRS urychlit a rymýtit
šuškandy
je
o úplahostisoudců,
jejich odstátnění.
V Holandsku spravuje obchodnírejstřík obchodní komora veFrancii soukromí
registrátoři.Zápis je
otázkou několika hodin. Najde po tu..iď
zemských vo1bách
( s t a r o ) n o v áv l á d n í
garnituradost síly
k tomutokroku?
MARTINDUDEK
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PříslovečnoutrpělivostíSisyfa valícíhoneustále
kámen do kopce se musejíobrnit téměřvšichni
advokáti a jejich klienti žádajÍcí
zápisy čizměny
v obchodnímrejstříku.A připodobnit rychlost práce
některých rejstříkovýchsoudů(RS) ke šnečímu
tempu
by znamenalobytostněurazit tyto sympaticképlže.
vět RS je totiŽ světem
sám pro sebe. Jeho
pracovnícijsousi vědomi, Že produktivi- ta jejich pra(
L.r-JeJlcn práce nepoďéhážádnýmsankcím,a poďe
toho taképodávajívýkony. Přesvědčujese o tom i společnost
Mona, ktenímimo jné vydává ý deníkRING. .. Prvníhoúnoraletošníhoroku jsme podali návrh
na zápis změny obchodníhojména Mony do obchodníhorejstfiku na pražském
RS,..říká advokátka Ladislava Jasanská ze
společnostiLinklaters & Alliance. ''Podle zlkona má soud do
15 dnůod podánínávrhu učinit
úkonsměřujícík rozhodnutívěci. RS jsme dodďi všechnydokumenty,kterék rozhodnutípotřeboval.,.
Litera ziíkonaje jedna věc, jeho
dodrŽovánía praxedruhá.RS se
zahalil do hlubokéhomlčení'
i kdyŽ zákonem stavenádobauŽ
dávno uplynula.,,Telefonicky
jsme se pokoušelispojit s osobou,
která to u soudu vyřizuje, magistremlhonem, ďe mamě.Dvanáctéhobřezna,tedy měsícapůl
po podání návrhu, jsme soudu
poslali výzvu, aby rozhodl co
nejdříve.Na našiurgenci reagoval výzvou z 28. 3. 2002,ve kterépoŽadujedoplněníplnémoci.
Pďle našehonazoruto nebylopotřeba,ale neŽ se hádat s Řs' velí nám zkušenostdokumentdoplnit a poslat.Soudubyl doručen
15.4. Dodnes,tojest 4' června,
se nic nestalo..."

Někdy to jde jako
po másle

Advokáti se mohou upsat v urgencích,ďe netrpělivost svých
klientůtímnezmírní.
TěŽko mohou argumentovatobjektivnísituacína RS. ktervm se bolestně
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nedostávátechnickéhovybaveníani administrativních
pracovníků.Pro některéhopodnikatele
totiŽ můžebýt liknavost RS ko.
nečnouranou do vazu, zv|áště
pfi zvyšovánízá,kladníhokapitálu.
SnaŽíse například,,nalít..peníze do společnosti'aby jí pomohl' ale dokud to RS nezapíše,
nemůžes penězi disponovat.
Ladislava Jasanská přidává
osobnízkušenost.
..Vroce2000
j sme rozhodli o zvyšováni základníhokapitálu o 800 milionůkorun.Dva roky (!) se
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