Jak se firmy připravují na nový občanský zákoník?
Výsledky průzkumu mezi soukromými firmami
Průběh průzkumu: 9. 7. - 19. 7. 2013
Organizátor průzkumu: OTIDEA a.s. a Vilímková, Dudák & Partners, advokátní kancelář
Počet odpovědí: 104

1. Od 1. ledna 2014 začne platit nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích – víte, o jaké změny
se jedná?
ODPOVĚĎ
a) Ano, mám relativně přesnou představu
b) Ano, již mě na to upozornili právníci
c) Již jsem něco zaslechl, ale představu mám jen mlhavou
d) Nevím
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b) Ano, již mě na to upozornili
právníci

c) Již jsem něco zaslechl, ale
představu mám jen mlhavou

d) Nevím

POČET
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2. Myslíte si, že nové právní předpisy přímo ovlivní Váš business?
ODPOVĚĎ
a) Ano, čekají nás rozsáhlé změny
b) Ano, ale pouze okrajově
c) Ne, neovlivní
d) Vůbec to nedokážu posoudit

POČET
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a) Ano, čekají nás rozsáhlé změny
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c) Ne, neovlivní

d) Vůbec to nedokážu posoudit
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3. Obáváte se těchto změn?
ODPOVĚĎ
a) Ano, budeme muset provést rozsáhlé změny
b) Ne příliš, čekají nás pouze dílčí změny
c) Ne, změny se nás vůbec nedotknou

POČET
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a) Ano, budeme muset provést
rozsáhlé změny
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b) Ne příliš, čekají nás pouze dílčí
změny

c) Ne, změny se nás vůbec nedotknou
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4. Kdy se začnete připravovat na změny, které od 1. 1. 2014 začnou platit?
ODPOVĚĎ
a) Na změny se již připravujeme
b) Začneme v nejbližších dnech / týdnech, již je nejvyšší čas s přípravami začít
c) Začneme až po novém roce, až bude potřeba řešit konkrétní situace
d) Žádné změny neplánujeme
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b) Začneme v nejbližších dnech /
týdnech, již je nejvyšší čas s
přípravami začít
c) Začneme až po novém roce, až
bude potřeba řešit konkrétní
situace

d) Žádné změny neplánujeme
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5. Jak se konkrétně připravujete?
ODPOVĚĎ
a) Spolupracujeme / budeme spolupracovat s právníky, kteří požadované změny provedou
b) Potřebné změny provedeme interně
c) Vyčkáváme a změny budeme dělat až po novém roce
d) Neplánujeme žádné změny
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POČET

6. Bylo by podle Vás lepší odložit účinnost chystaných změn nebo je stanovený termín v pořádku?

ODPOVĚĎ
a) Odložení bych uvítal/a, protože se nestihneme připravit

POČET

6

b) Odložení bych uvítal/a v případě, že do konce roku nebudou přijaty příslušné prováděcí předpisy,
protože by vznikl nesoulad mezi novými a dosavadními ustanoveními
c) Odložení nemá smysl, určité neshody vzniknou při každých větších legislativních změnách
d) Nedokážu posoudit
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konce roku nebudou přijaty příslušné
prováděcí předpisy, protože by vznikl
nesoulad mezi novými a dosavadními
ustanoveními
c) Odložení nemá smysl, určité neshody
vzniknou při každých větších legislativních
změnách
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