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Příslovečnou trpělivostí Sisyfa valícího neustále
kámen do kopce se musejí obrnit téměř všichni
advokáti a jejich klienti žádajÍcí zápisy či změny
v obchodním rejstříku. A připodobnit rychlost práce
některých rejstříkových soudů (RS) ke šnečímu tempu
by znamenalo bytostně urazit tyto sympatické plže.

vět RS je totiŽ světem
sám pro sebe. Jeho
pracovnícijsou si vě-
domi, Že produktivi-
ta jejich práce ne-L.r-- - ta JeJlcn pra(

poďéhá žádným sankcím, a poďe
toho také podávají výkony. Pře-
svědčuje se o tom i společnost
Mona, ktení mimo jné vydává ý -
deník RING. .. Prvního února le-
tošního roku jsme podali návrh
na zápis změny obchodního jmé-
na Mony do obchodního rejstfi-
ku na pražském RS,..říká advo-
kátka Ladislava Jasanská ze
společnosti Linklaters & Allian-
ce. ''Podle zlkona má soud do
15 dnů od podání návrhu učinit
úkon směřující k rozhodnutí vě-
ci. RS jsme dodďi všechny do-
kumenty, které k rozhodnutí po-
třeboval.,.
Litera ziíkona je jedna věc, jeho
dodrŽování a praxe druhá. RS se
zahalil do hlubokého mlčení'
i kdyŽ zákonem stavená doba uŽ
dávno uplynula.,,Telefonicky
jsme se pokoušeli spojit s osobou,
která to u soudu vyřizuje, ma-
gistrem lhonem, ďe mamě. Dva-
náctého března, tedy měsíc apůl
po podání návrhu, jsme soudu
poslali výzvu, aby rozhodl co
nejdříve. Na naši urgenci reago-
val výzvou z 28. 3. 2002, ve kte-
ré poŽaduje doplnění plné moci.
Pďle našeho nazoru to nebylo po-
třeba, ale neŽ se hádat s Řs' ve-
lí nám zkušenost dokument do-
plnit a poslat. Soudu byl doručen
15. 4. Dodnes, tojest 4' června,
se nic nestalo..."

Někdy to jde jako
po másle
Advokáti se mohou upsat v ur-
gencích, ďe netrpělivost svých
klientů tím nezmírní. TěŽko mo-
hou argumentovat objektivní si-
tuací na RS. ktervm se bolestně

nedostává technického vybave-
ní ani administrativních pracov-
níků. Pro některého podnikatele
totiŽ může být liknavost RS ko.
nečnou ranou do vazu, zv|áště
pfi zvyšování zá, kladního kapitálu.
SnaŽí se například ,,nalít..pení-
ze do společnosti' aby jí pomo-
hl' ale dokud to RS nezapíše,
nemůže s penězi disponovat.
Ladislava Jasanská přidává
osobní zkušenost. ..Vroce 2000
j sme rozhodli o zvyšov áni zá-
kladního kapitálu o 800 mili-
onů korun. Dva roky (!) se

lÚaě ie
který s

Bejstřftový soud ie krajshý soud, v iehož ob-
vodu má podnikatel bydIiště nebo sídlo a ktený ve.
de tru. obchodnírcis|řft, což ie veřeiný seznam pod-
nikatelu' zeiména obchodních spo|ečnos|í' obsahuiící
zákonem stanovené údaie o těch|o soo|ečnostech
(např. obchodníjméno, sídIo, zákIadníkapitál, imé-
na osob oprávněných iednat za spo|ečnost, iména
společníků a|d'). Výkon soudnictví je nezávis|ý,
a nroto soudv v rozhodování neood|éhaií iiným stát.
ním olgánůň. Správu soudů wkonává ininišterctvo
spravedlnosti.
Soudci jsou imenováni prezidentem čB bez ča.
sového omezení, s|ib skládají ministtu spraved|-
nosti. Jsou nezávislí, nemohou být tres|ně stíháni
nebo yzati do vazby prc |restné řiny spáchané při

vtýkonu soudcovské Íunkce' Soudci mohou být za
v'ýkon své Íunkce postiženi pouze v trv. kárném ří-
zení. a to nokud se soudce dooustíchování. iímž na.
rušuje důštoinost své Íunkce'nebo ohrožuíd důvěru
v nezávlslé, nestranné a spravedlivé rozhodovánísou-
dů. Takového iednání se však soudce nedooustí ien
tím, že rozhodúje nespr.ávně nebo způsobuiri průtáhy
uíízení' 0 kárném řízenítozhodují|zv. kárné sou-
dy' pro kmiské soudyto isou vrchnísoudy.Zakár.
né provinění |ze soudci uloži| např. napomenutí ne-
bo snÉení platu azazáuaŽné kárné provinění iej lze
přeložit na iiný soud téhoŽ nebo nižšího s|upně na
náwh ministra spnvedlnosti nebo ho odvo|at z Íunk-
ce.soudce. Takové případy isou však v praxi zcela
vylrmecne.

RS neozval a teprve po této do-
bě ořišlo rozhodnutí. že trans-
ak€i zamitá. Jelikož odvolací ří-
zenimtže trvat klidně další rok,
klient se rozhodl raději celý po-
stup od začátku zopakovat'..
Není divu, že nedodržováni zá-
kona bezja|qichkoliv postihů na-
hrává tomu' aby se ti drzejší z ad-
vokátů snaŽil i soudce na RS
,,popohnat..',,osobně nemám
žádné dikazy o korupci' Vím
však o případech' kdy byl zápis
do obchodního rejsříku proveden
během několika dní,..uvádí La-

* dislava Jasanská. Mezi pod-
\ nikateli se ovšem říká,

Že urychlený zápis
' ..eseróčka.' přijde na

30 000 Kč a akciovky
do 50 000 Kč.
Možnýmkrokem' jak
praci RS urychlit a ry-
mýtit šuškandy
o úplahosti soudců, je
je j ich odstátnění.
V Holandsku spra-
vuje obchodní rejst-

řík obchodní komo-
ra veFrancii soukromí
registrátoři. Zápis je
otázkou několika ho-

din. Najde po tu-
zemských vo1bách
(staro)nová v ládní
garnitura dost síly
k tomuto kroku?
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