
Vlivná osoba 

Abstrakt 

Předmětem této práce je právní institut vlivné osoby, který vnikl do českého právního řádu 

rozsáhlou rekodifikací soukromého práva, kdy 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 

Sb. o obchodních společnostech a družstvech a zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Práce 

je především zaměřena na identifikování a analýzu specifik tohoto právního institutu, jeho 

přínosu do práva obchodních korporací a rovněž jeho využití v právní praxi. Metodikou práce 

je analýza platné právní úpravy ovlivnění v komparativním kontextu vývoje právní úpravy, 

právní praxe a odborné literatury. Tato práce je rozdělena celkem do pěti kapitol. V první 

kapitole je nejprve představen pojem podnikatelských seskupení jako projev ekonomické 

koncentrace, charakteristika podnikatelských seskupení a jejich formy. V další části je již 

popsán stručný vývoj právní úpravy podnikatelských seskupení na českém území, hlavně jeho 

úprava v zákoně č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník a inspirační zdroje tuzemské právní úpravy 

při rekodifikaci. Zároveň je zde popsána úprava práva podnikatelských seskupení na úrovni 

Evropské unie a jeho vývoj. Dále je analyzováno základní schéma právní úpravy 

podnikatelských seskupení tuzemské právní úpravy a jeho jednotlivé stupně. Třetí kapitola se 

věnuje platné právní úpravě ovlivnění v zákoně o obchodních korporacích s tím, že odráží i 

diference oproti předešlé právní úpravě a také vymezuje pojmové znaky ovlivnění, způsob 

realizace vlivu, charakteristiku významnosti vlivu a vznik škody. Čtvrtá kapitola je zaměřena 

výhradně na odpovědnost vlivné osoby. A to na charakteristiku povinnost vlivné osoby hradit 

újmu obchodní korporaci, možnost zproštění vlivné osoby k náhradě újmy a ručení vlivné osoby 

za dluhy obchodní korporace. Poslední pátá kapitola této diplomové práce se na základě analýzy 

platné právní úpravy, judikatury a odborné literatury dobírá skutečného obsahu institutu vlivné 

osoby a vymezením kdo může být v postavení vlivné osoby. Na základě zhodnocení platné 

právní úpravy jsou zde formulovány úvahy de lege ferenda, jež by mohly přispět ke zlepšení 

právní úpravy ovlivnění v českém právním řádu. 
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