Případová studie
Firma Martin Klinkovský -KAMARo

Martin Klinkovský
garant praxe

Případová studie
2014

1. Místo výkonu praxe– Martin Klinkovský - KAMARo
2. Jméno a příjmení studenta – Jana Švestková
3. Obor studiastudenta - Účetnictví a finanční řízení

Zadání úkolu
V rámci případové studie byl studentce zadán úkol zpracovat změny nového občanského
zákoníku, týkající se podnikatelů, protože toto bude firmu KAMARo nejvíc zajímat.

Postup řešení
V této práci se studentka zaměřila na:
-

změny při založení s.r.o.
změny u smluvních vztahů
změny v rámci ochrany spotřebitele
změny v rámci odpovědnosti za škodu
změny ve splatnosti faktur
změny v rámci pracovních smluv nezletilých

V rámci nejdůležitějších změn pro podnikatele od r. 2014 zde studentka uvede změny při
založení s.r.o., u smluvních vztahů, ochrany spotřebitele, odpovědnosti za škodu a splatnosti
faktur.
Při založení nově nebude potřeba složit vklad 200 000 Kč, ale postačí pouhá 1 Kč, což jistě
ulehčí podnikatelům alespoň v začátcích jejich podnikání.
U změn týkajících se smluvních vztahů nový občanský zákoník přináší větší volnost, protože si
strany mohou nastavit své vlastní podmínky, podle svých potřeb. Obě strany ale musí být velmi
pozorné, pokud k tomu přistoupí, protože mohou zjistit, že jím vznikly povinnosti, se kterými
vůbec nepočítaly. Změna přináší sice zajímavé příležitosti, ale také větší odpovědnost za vlastní
jednání a s tím spojená rizika.
U ochrany spotřebitele bylo zavedeno jednotné právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od
uzavření spotřebitelské smlouvy, smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy o finančních
službách. Pokud ale spotřebitel není poučen o svém právu na odstoupení, prodlužuje se tato
lhůta o 1 rok, tzn., že od smlouvy lze pak bez udání důvod odstoupit do 1 roku a 14ti dnů. Dosud
byla lhůta pouze 1 rok.
V oblasti odpovědnosti za škodu studentka vyhledala, že se bude více posuzovat odpovědnost za
škodu, takže poroste význam pojištění odpovědnosti za škodu. V praxi to znamená, že si musí
pojistník pečlivě přečíst, aby podmínky dostatečně pokryly odpovědnost podle nové úpravy.
Staré pojistné podmínky mohou být z tohoto hlediska nedostatečné.
V rámci splatnosti faktur nový občanský zákoník stanoví, že pokud je obsahem závazku
podnikatelů povinnost dodat zboží nebo službu za úplatu, je cena splatná do 30 dnů ode dne, kdy
byla dlužníkovi doručena faktura, nebo ode dne doručení zboží či služby, podle toho, který
z těchto dnů nastal později. Při ujednání převzetí zboží nebo služby, je splatnost také 30 dnů, ale
ode dne převzetí. Smluvní strany si nově mohou ujednat dobu splatnosti odlišně od zákona, ale
delší než 60 dnů jen v případě, že to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Pokud ale podnikatel
dodává zboží či službu veřejnoprávní korporaci, je možné sjednat si delší dobu splatnosti, pokud
je to odůvodněno povahou závazku, ale tato doba nesmí přesáhnout 60 dnů. V České republice je
brána pozdní splatnost faktur jako standard, proto je vhodné zavést nový standard, který by měl
přinést důvěru a základní pravidla do obchodních vztahů mezi obchodními partnery.

Zákoník práce uvádí, že pracovní smlouva může být uzavřena s osobou starší 15ti let, ale
zaměstnavatel nesmí jako den nástupu do práce sjednat den, který by předcházel dni, kdy bude
ukončena povinná školní docházka. Podle nového občanského zákoníku může tedy nezletilý
uzavřít pracovní smlouvu po dokončení povinné školní docházky.
Studentka vyhledala taky informaci, že s novým občanským zákoníkem souhlasí 72 % lidí, kteří
věří, že jeho změny budou pozitivní.
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