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Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila poměrně náročnou problematiku z oblasti 

obchodního práva. Konkrétně se budu zabývat postavením vlivné osoby v podnikatelském 

seskupení. Toto téma považuji za důležité zejména proto, že právní úprava v této oblasti 

je v mnoha ohledech sporná. Rozpracováním jednotlivých zákonných ustanovení a jejich 

chápání napříč odbornou literaturou se tak pokusím upozornit na nejproblematičtější body 

a v některých případech pomocí interpretace a právní nauky nalézt vhodné řešení. 

 Vlastní název diplomové práce zní Postavení vlivné osoby v podnikatelském seskupení 

nekoncernového typu s přihlédnutím k britské právní úpravě. Původně velice široké téma jsem 

se z důvodu rozsahu diplomové práce rozhodla zúžit pouze na podnikatelská seskupení 

nekoncernového typu. Problematika koncernu je tak zmíněna pouze v úvodní kapitole, která 

pojednává obecně o podnikatelských seskupeních. Komparaci právě s britskou právní úpravou 

jsem zvolila z důvodu svého působení na anglické Univerzitě v Kentu, kde jsem strávila 

semestr v rámci programu Erasmus a čerpala tak znalosti z tamějších zdrojů obchodního práva. 

Vzhledem k tomu, že problematika týkající se vlivné osoby, potažmo podnikatelských 

seskupení, nebývá s britskou právní úpravou příliš často komplexně porovnávána, považuji 

za důležité zpracovat toto téma také z tohoto důvodu.  

 Cílem diplomové práce je vymezit vlivnou osobu v podnikatelském seskupení a vytyčit 

důsledky vykonávání jejího vlivu na danou obchodní korporaci a následně porovnat jednotlivá 

zákonná ustanovení s úpravou, kterou pro tuto oblast zvolil britský zákonodárce. Komparací 

obou zákonných úprav posléze určím, které právní prostřední je vhodnější z hlediska postavení, 

jak vlivné, tak ovlivněné osoby, případně jejích věřitelů. 

Českou zákonnou definici vlivné osoby tak nejprve podrobuji jazykovému výkladu, 

čímž se dobírám k závěru, které osoby skutečně mohou vykonávat rozhodujícím způsobem 

významný vliv na činnost obchodní korporace a mohou tak být považovány za vlivnou osobu, 

a to i v návaznosti na současnou novelu zákona o obchodních korporacích. V jádru diplomové 

práce se poté zabývám případy, kdy je výkonem kvalifikovaného vlivu obchodní korporaci 

způsobena újma a možnostmi ovlivněné korporace, potažmo jejích věřitelů, domáhat 

se náhrady újmy, která výkonem vlivu vznikla. 

 V případech, kdy se obchodní korporace v důsledku ovlivnění nachází v úpadku 

podrobuji podrobné analýze zákonné ustanovení § 68 ZOK, jehož současné znění dle důvodové 
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zprávy vychází z britského institutu wrongful trading. Již kvůli uvedení anglického institutu 

jako inspiračního zdroje, považuji komparaci s britskou úpravou v této oblasti za stěžejní. 

Detailní analýzou a za pomoci české odborné literatury posoudím, zda je současná právní 

úprava v této oblasti dostatečná a skutečně odpovídá britské předloze. 

 Vzhledem k ambici této diplomové práce pokrýt veškeré situace, kterým může vlivná 

osoba čelit, zabývám se vedle zákonných ustanovení také soudní doktrínou piercing 

of corporate veil. Ta, ačkoliv nebyla českou soudní praxí dosud užita, představuje další nástroj 

v rukou věřitelů ovlivněné korporace. Vzhledem k tomu, že tuzemské právní prostřední 

možnost aplikace piercingu nezapovídá, stanovím za pomoci české a zahraniční odborné 

literatury možné podmínky aplikace doktríny českými soudy.   

 Závěrem bych ráda podotkla, že si uvědomuji rozdílnost obou právních úprav 

vycházejících z rozdílných systémů práva a že vytržením definic a institutů z jejich širšího 

kontextu může docházet k jejich zkreslení. Nicméně k dostatečně objektivnímu srovnání 

jednotlivých institutů by bylo potřeba podrobit komparaci, jak celé právo obchodních 

společností, tak i právo občanské či insolvenční. To je bohužel vzhledem k rozsahu diplomové 

práce neproveditelné. Přesto však považuji komparace s jednotlivými právními řády v dnešní 

době za nezbytné, a to vzhledem k vlivu, které má úprava zahraničních institutů na vznik 

nových právních pravidel, ale také na změnu těch stávajících.  
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1. Podnikatelská seskupení  

Obchodní korporace je právní teorií považována za samostatnou jednotku, která 

disponuje vlastní vůlí a majetkem. To znamená, že orgány, které tuto korporaci spravují, 

vykonávají svoji působnost a přijímají rozhodnutí bez toho, aniž by na ně byl vykonáván vnější 

vliv. Nicméně, s neustále se měnícími ekonomickými jevy se zvyšuje také potřeba jednotlivých 

obchodních společností seskupovat se a vzájemně spolupracovat. Takové skupiny jsou poté 

označovány jako podnikatelská seskupení. 

Důvody pro vytváření takových seskupení bývají různé. Může se jednat například 

o získání silnějšího postavení na trhu či zvýšení efektivity podnikatelské činnosti. V současné 

době se jedná především o omezení nebo také rozložení podnikatelského rizika, které 

je umožněno právě díky majetkové samostatnosti obchodních korporací ve skupině. Jednotlivé 

korporace tedy i nadále odpovídají pouze za své vlastní dluhy, nikoliv za dluhy ostatních 

korporací v seskupení. Tento přístup umožňuje omezit podnikatelské riziko pouze na některé 

osoby v seskupení, aniž by bylo ohroženo postavení ostatních.1 

Ačkoliv český právní řád neobsahuje definici podnikatelského seskupení, lze jej chápat 

jako seskupení právně samostatných obchodních korporací, které jsou podřízeny jednotnému 

řízení či spojeny vztahem ovládaní. Jedná se o hierarchicky uspořádanou skupinu, ve které 

má mateřská společnost možnost ovlivnit, případně řídit skupinu dceřiných společností. Takové 

seskupení poté navenek jedná jako hospodářský celek, ačkoliv jako takové nedisponuje právní 

subjektivitou.2 

1.1. Typy podnikatelských seskupení 

V této souvislosti lze rozlišit až tři typy vztahů, které mohou mezi osobami, potažmo 

obchodními korporacemi vzniknout. V první řadě se jedná o vztah tzv. ovlivnění, tj. vztah mezi 

vlivnou a ovlivněnou osobou. Ovlivnit obchodní korporaci může jakákoliv osoba, tj. jak osoba 

fyzická, tak právnická, zahraniční či tuzemská, přičemž není rozhodující, jaký vztah má k dané 

ovlivněné osobě, jen to, zda splňuje znaky ovlivnění. Naopak ovlivněná osoba může být pouze 

obchodní korporace.3  

 
1 ČERNÁ Stanislava, ŠTENGOLOVÁ Ivana, PELIKÁNOVÁ Irena a kolektiv. Právo obchodních korporací. 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s 205. 
2 ČERNÁ, Stanislava, O koncernu, koncernovém řízení a vyrovnání újmy. Obchodněprávní revue. 2014, č. 2. 
3 ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGOLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena a kolektiv. Právo obchodních korporací. 

op. cit. s 168. 
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Ovlivnění není teorií zpravidla řazeno mezi typy podnikatelských seskupení. Dle prof. 

Černé se jedná pouze o prvek ovládaní, jelikož ovládající osoba vykonává svůj vliv právě 

prostřednictvím ovlivňujících zásahů.4 Také vzhledem k dočasnému charakteru tohoto vztahu 

mi nezbývá než s prof. Černou souhlasit.  

Prostřednictvím ovlivnění může vykonávat svůj vliv osoba stojící v čele některé 

z vyšších forem podnikatelského seskupení, tj. jak osoba ovládající, tak osoba řídící. Rozdíl 

poté bude spočívat v právních důsledcích takového ovlivnění. Pokud by osoba vykonávající 

rozhodující vliv nesplňovala zákonné podmínky koncernu, postupovalo by se podle obecného 

ustanovení o ovlivnění5. V opačném případě obsahuje zákon o obchodních korporacích 

speciální režim pro seskupení tvořící koncern.6   

Avšak, podle P. Čecha je v některých případech nutné pohlížet na ovlivnění jako 

na samostatnou skutkovou podstatu, která se prosadí i mimo strukturu ovládaní či koncernu. 

Jedná se zpravidla o případy jednorázového ovlivnění, kdy vlivná osoba nemusí jinou osobu 

ovládat či ji řídit, přesto však může disponovat určitým vlivem. Jako příklad lze uvést citové 

vzplanutí jednatelky k osobě stojící mimo vedení společnosti. Tato osoba může citů zneužít 

a vykonat vliv na chování obchodní korporace. Jelikož se však bude pravděpodobně jednat 

pouze o jednorázový vliv, lze jej jen sotva považovat za další typ podnikatelského seskupení.7 

Dlouhodobější a trvalejší propojení mezi osobami je poté znakem vyšších stupňů 

podnikatelského seskupení, tj. ovládaní a koncernu. Jedná se o podnikatelská seskupení, 

ve kterých společnost stojící v čele přímo či nepřímo uplatňuje rozhodující vliv. Přičemž 

intenzita a kvalita tohoto vlivu je vyšší než v případě ovlivnění a může směřovat nejen 

na ovládání činnosti seskupení navenek, ale také na vnitřní vztahy ovládaných osob.8 Pokud 

pak ovládající osoba využije svého postavení k tomu, aby podnikatelskou činnost ovládaných 

obchodních společností navíc jednotně řídila ve společném zájmu, povyšuje tím ovládaní 

na vyšší úroveň a vytváří tak koncern.9 

 
4 Ibid. 
5 § 71 odst. 1 ZOK 
6 ČERNÁ, Stanislava. Ovlivnění jako klíčový pojem českého koncernového práva. Rekodifikace a praxe. 2014 
7 ČECH, Petr, ŠUK, Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). Praha: Ivana 

Hexnerová-Bova Polygon, 2016. s 190. 
8 DOLEŽIL, Tomáš. ZOK v praxi: Ovlivnění, op. cit. 
9 ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGOLOVÁ Ivana, PELIKÁNOVÁ Irena a kolektiv. Právo obchodních korporací. op. 

cit. s. 204. 
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Za koncern je považováno podnikatelské seskupení, v němž je jedna či více ovládaných 

osob podrobeno jednotnému řízení jinou osobou nebo osobami.10 Základní podmínkou 

jednotného řízení je právě vztah ovládání mezi osobou řídící a řízenou, který je založen ještě 

před vznikem koncernu, případně současně s ním. Jednotně je skupina řízena teprve 

v okamžiku, kdy řídící osoba disponuje možností prosadit rozhodující vliv, kterým 

je ovlivňováno chování osob řízených, přičemž pro trvání koncernu je nutné, aby takový vliv 

byl prosazován dlouhodobě, a to zpravidla v koncernovém zájmu či na základě jednotné 

politiky koncernu. Způsoby, kterými si osoba řídící může podrobit jinou osobu nejsou zákonem 

blíže specifikovány. Může se tak jednat o jakékoliv možné, právem nezakázané jednání, jako 

je například jednání ve shodě, uzavření smlouvy či zařazení dceřiné společnosti do koncernu. 

Naopak mezi způsoby, které odporují zákonu, řadíme ovládání za užití nezákonného prostředku 

jako je lest či násilí.11  

Ovládání je v koncernu dovedeno na vyšší kvalifikovanou úroveň, než je tomu 

ve vztahu ovládání. Obecně lze tedy říci, že vyšší úroveň vztahů v sobě vždy zahrnuje tu nižší. 

Proto bude řídící osoba v koncernu vždy zároveň osobou ovládající, a tím spíše vlivnou. 

Nebude-li tedy v konkrétním případě ze zákona vyplývat něco jiného, dopadnou na řídící osobu 

důsledky ovládání i ovlivnění. Stejně tak bude osoba řízená vždy osobou ovládanou. I na ni tedy 

budou dopadat ustanovení zákona, která pojednávají jen o ovládané osobě. Jako příklad lze 

uvést povinnost vypracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.12 

1.2. Vlivná osoba  

Za vlivnou osobu je dle ustanovení § 71 odst. 1 ZOK považován „každý, kdo pomocí 

svého vlivu v obchodní korporaci rozhodujícím významným způsobem ovlivní chování obchodní 

korporace k její újmě, tuto újmu nahradí, ledaže prokáže, že mohl při svém ovlivnění v dobré 

víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby.“13 

Úvodní část zákonné definice potvrzuje již výše uvedené vymezení vlivné osoby, tj. 

že vlivnou osobou může být každý. Zákon tak neomezuje okruh osob pouze na fyzické osoby, 

či například osoby tuzemské, ale může se jednat skutečně o jakoukoliv osobu, která ovlivní 

chování obchodní korporace. K zúžení takto širokého pojetí dochází až připojením znaků 

 
10 § 71 odst. 1 ZOK 
11 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 79. In: ŠTENGLOVÁ, 

Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017 s 222. 
12 ČECH, Petr, ŠUK, Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní), op. cit. s. 191. 
13 § 71 odst. 1 ZOK 
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charakterizujících vykonávaný vliv. Ten musí být rozhodujícím způsobem významný 

a směřovat k chování obchodní korporace. Rozhodující vlastností vlivu je myšlena jeho 

výhradnost, tj. přednost před ostatními vlivy, které na korporaci působí. Vliv vlivné osoby tak 

převáží nad vlivy ostatními a rozhodne o výsledku. Současně se navíc musí jednat o vliv, který 

je způsobilý sám o sobě tento výsledek formovat, aniž by bylo nutné kombinovat jej s dalšími 

faktory a okolnostmi, tj. o vliv významný. Rozhodujícím způsobem významný vliv poté musí 

směřovat k ovlivnění chování obchodní korporace. Vlivná osoba tak vědomě modifikuje 

chování osoby ovlivněné, přičemž není podstatné, zda se jedná o ovlivnění jejího každodenního 

chodu, či jejích dlouhodobých podnikatelských záměrů.14 

Dalším pojmovým znakem ovlivnění je vznik újmy. Ačkoliv není ovlivnění zákonem 

zakázáno, v případě vzniku újmy představuje porušení zákona a je proto nutné vzniklou újmu 

ovlivněné korporaci nahradit. Ustanovení v této části má tzv. deliktní povahu. Blíže se vzniku 

újmy a její náhradě věnuji v kapitole 2.  

Jazykovým výkladem lze dále dovodit, že o ovlivnění půjde také pokud byl vliv 

vykonán, byť jen v jediném případě. Slova ovlivní a ovlivnění v definici, jsou odvozena 

o dokonavého vidu slovesa „ovlivnit“, které je užíváno u slov časově ohraničených, na rozdíl 

od slovesa „ovlivňovat“, užívaného pro jevy trvající po delší dobu. Zákonnou definici, tak 

naplní již jedno jednání či vícero souvisejících jednání. Vzhledem k tomu, že zákonná definice 

staví důsledky pouze pro ovlivnění, nikoliv pro ovlivňování, v případech, kdy vlivná osoba 

vykonává svůj vliv soustavně, je třeba sledovat důsledek každého vlivu zvlášť. Není nicméně 

vyloučena ani možnost, aby k naplnění zákonné definice z hlediska intenzity došlo až souhrnem 

jednotlivých zásahů.15  

Ovlivnění lze realizovat, jak zákonem předvídanými prostředky, jako je například 

uplatňování hlasovacích práv na valné hromadě, tak i v případech, kdy je ovlivnění uplatňováno 

mimoprávně. Ovlivnění tak může být dosaženo i ústními pokyny, které fakticky ovlivní 

obchodní korporaci, třebaže se budou odehrávat za zavřenými dveřmi.16 Mezi způsoby 

vykonávaní vlivu lze navíc zařadit také protiprávní prostředky, jako je například vyhrožování 

či vydírání, kteréžto jednání nejen, že by naplňovalo zákonné požadavky aplikace § 71 ZOK, 

ale mohly by být vzaty v úvahu též jeho trestněprávní důsledky. 

 
14 ČECH, Petr, ŠUK, Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní), op. cit. s 192. 
15 DOLEŽIL, Tomáš. ZOK v praxi: Ovlivnění, op. cit. 
16 ČECH, Petr, ŠUK, Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní), op. cit. s 194. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že vlivnou osobou nemusí být jen osoba pocházející zevnitř 

společnosti, nýbrž se může jednat také o osobu stojící mimo její strukturu. Může se tak jednat 

například o rodinného příslušníka, či jinou osobu blízkou.17 Často bývá v této souvislosti 

zmiňován i věřitel, který se společností uzavřel smlouvu. Podle názoru T. Doležila však nelze 

každého věřitele považovat za vlivnou osobu. Jelikož k uzavření smlouvy došlo na základě 

svobodné vůle obchodní společnosti, práva a povinnosti z ní vyplývající samy o sobě 

nezakládají ovlivnění. Chybí zde totiž jeden z podstatných prvků, a to vliv na samotné chování 

korporace v okamžiku uzavření smlouvy. Aby se tedy věřitel skutečně mohl stát vlivnou 

osobou, je potřeba, aby vztah mezi společností a věřitelem dosahoval vyšší intenzity, než 

je obvyklé a přesahoval její standartní rámec.18 Jako příklad si lze představit situaci, kdy věřitel 

vyhrožuje společnosti, že vypoví smlouvu, pokud ta nepřijme určitá opatření. Nebo ujednání 

ve smlouvě, na základě kterého bude moci rozhodovat o složení orgánů korporace. Pokud 

se bude jednat o výkon takto reálně vykonatelného vlivu, mohl by i věřitel společnosti spadat 

pod ustanovení § 71 ZOK. To, zda se v konkrétním případě jedná skutečně o vlivnou osobu, 

bude vždy posuzováno podle okolností daného případu. Za jeden z případů, kdy byl věřitel 

považován za vlivnou osobu, lze uvést případ vedený Krajským soudem v Brně mezi Oděvním 

podnikem Prostějov a jeho dominantním věřitelem.19  

Obchodní korporaci lze ovlivnit libovolnou formou chování, tj. jak konáním, 

tak nekonáním. Nicméně, aby nekonání naplnilo znaky ovlivnění a způsobilo předvídané právní 

následky, je nutné, aby se jednalo o vědomé nekonání, které rozhodujícím významným 

způsobem ovlivní chování ovlivněné společnosti. Jako příklad si lze opět uvést věřitele, 

tentokrát smlouvy o zápůjčce. K ovlivnění jednání korporace může dojít, pokud si takový 

věřitel vymíní smluvním ustanovením souhlas ke každému většímu rozhodnutí korporace. 

Když si ta při rozhodování jeho souhlas vyžádá, věřitel se nevyjádří, zůstane pasivní. 

Společnost na to zareaguje tak, že určité rozhodnutí neprovede. Později se ukáže, že určité 

opatření, které mělo být rozhodnutím schváleno, mohlo být výnosné. Společnosti tedy vznikla 

v důsledku pasivity věřitele škoda. V takovém případě tedy skutečně došlo k ovlivnění 

následkem nekonání vlivné osoby.20 

 
17 DOLEŽIL, Tomáš. ZOK v praxi: Ovlivnění. In: LASÁK Jan, POKORNÁ Jarmila, ČÁP Zdeněk., DOLEŽIL 

Tomáš a kolektiv. Zákon o obchodních korporacích – Komentář. Wolters Kluwer, 2014 
18 Ibid. 
19 Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 3. 2010, čj. KSBR 39 INS 398-2010-B-156 
20 ČECH, Petr, ŠUK, Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). op. cit., s. 193. 
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Nicméně nelze uzavřít, že by se v případě všech běžných smluv, které naplňují znaky 

významného rozhodujícího vlivu na chování obchodní společnosti jednalo o ovlivnění. Opačný 

závěr by vedl k absurdním situacím, kdy by si věřitel v úvěrové smlouvě nemohl sjednat žádné 

opatření zajišťující vrácení poskytnutých prostředků, protože by mu v tom bránila úprava 

podnikatelských seskupení. Smlouva by s takovým obsahem nemohla být uzavřena, aniž 

by strana nenesla riziko získat postavení vlivné osoby. V konečném důsledku by tak mohlo 

dojít i k potlačení významu samotného závazkového práva.21 

1.3. Negativní vymezení vlivné osoby  

Z okruhu vlivných osob zákon o obchodních korporacích ve svém ustanovení § 71 

odst. 5 výslovně vylučuje členy orgánů ovlivněné osoby a jejího prokuristu. Důvodem 

pro jejich vyloučení je speciálně stanovené pravidlo péče řádného hospodáře zakotvené v § 51 

ZOK a následcích jeho porušení.  

Za nešťastnou je však považována zvolená formulace, která směřuje ke členům orgánů 

ovlivněné osoby. Může tak dopadat na všechny členy všech orgánů obchodní korporace, tj. také 

na její nevyšší orgán. Při takovém výkladu by však z právního režimu ovlivnění vypadli všichni 

společníci korporace, nehledě na to, jak významný vliv by ve společnosti vykonávali. 

To by vedlo ke zhroucení výše popsaného pojetí, na základě kterého ovlivnění plní primárně 

funkci nástroje ovládání. Je to totiž právě ovládající osoba, která bude nejčastěji osobou vlivnou 

a jejíž vliv na ovládanou osobu bude pravidelně postihován na základě ustanovení § 71 ZOK. 

Pokud bychom z aplikace ustanovení vyloučili všechny společníky a akcionáře, značně 

by to zúžilo okruh osob, vůči kterým lze ustanovení použít. 22 

 Navíc podstatou výjimky je stanovení povinnosti a odpovědnosti v jiném zákonném 

ustanovení, než je úprava ovlivnění. Pro společníky žádný takový zvláštní režim zákon 

neobsahuje. Jejich vyloučení by tedy znamenalo, že zákon neposkytuje ovlivněné osobě žádnou 

ochranu v případech, kdy vliv vykonává její společník. Už z toho důvodu je nutné, aby bylo 

ustanovení § 71 odst. 5 ZOK vykládáno restriktivně a vztahovalo se tedy pouze na členy 

volených a jmenovaných orgánů ve smyslu § 152 odst. 2 OZ.23 

 
21 DOLEŽIL, Tomáš. ZOK v praxi: Ovlivnění, op. cit. 
22 ČECH, Petr, ŠUK, Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). op. cit. s. 195. 
23 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních 

korporacích § 79. op. cit. 
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 K překvapivému právnímu názoru v této otázce dospěl Vrchní soud v Praze.24 

V projednávané věci v prvním stupni rozhodoval Městský soud v Praze o tom, zda může 

zástupce společnosti být zároveň osobou, která tuto společnost ovlivňuje, tj. vlivnou osobou.25 

Nebo zda zástupce společnosti bude spadat pod osoby vyloučené ustanovením § 71 odst. 5 

ZOK. Nejednalo se přitom o statutárního orgán korporace či jejího prokuristu, nýbrž o zástupce 

oprávněného na základě plné moci rozhodovat za společnost ve všech záležitostech.  

V této otázce dospěl Městský soud v Praze k jednoznačnému závěru, který následně 

potvrdil také Vrchní sodu v Praze, a sice, že zástupce společnosti je osobou vyloučenou 

ustanovením § 71 odst. 5 ZOK, tj. nemůže se nacházet v postavení vlivné osoby. Své rozhodnutí 

přitom zdůvodnil tak, že pokud je z okruhu vlivných osob vyloučen také prokurista, lze dojít 

za použití interpretační metody argumentum a fortiori a maiori ad minus k závěru, že vyloučeni 

budou také všichni zástupci a zmocněnci korporace. Vrchní soud v Praze poté nad rámec 

projednávané věci konstatoval, že mezi členy orgánů obchodní korporace uvedené 

v § 71 odst. 5 ZOK lze podřadit také společníky, jakožto členy jejího nejvyššího orgánu. Tento 

závěr nicméně odůvodnil pouze tak, že ustanovení § 71 ZOK dopadá jen na ty osoby, na nichž 

se nelze domáhat náhrady újmy vzniklé ovlivněním na základě jiného zákonného ustanovení, 

ale již dále nerozvedl, jak se má obchodní korporace domoci náhrady újmy na společníkovi, 

na kterého, jak je již výše uvedeno, nedopadají ustanovení o péči řádného hospodáře. Právní 

názor Vrchního soudu v Praze tak nepovažuji za správný a přikláním se k výkladu, který 

poskytuje odborná právní nauka.  

Za problematické lze považovat také rozhodnutí obou soudů o dopadu ustanovení 

na zástupce korporace. Tato interpretace totiž může vést ke zpronevěře jejího majetku, 

kdy jediný jednatel korporace, který je zároveň jejím společníkem, jednoduše před koncem 

svého volebního období zplnomocní jinou osobu k jednání za společnost. Ta pak vyvede 

majetek obchodní korporace. V takovém případě ve společnosti není nikdo, kdo by byl 

oprávněn podat žalobu pro porušení povinnosti, místo jednatele je uvolněno a valná hromada 

není schopna jmenovat nového jednatele. Navíc nejsou v důsledku takového výkladu společníci 

oprávněni podat společnickou26, popř. akcionářkou žalobu27 proti vlivné osobě.   

Na nejasnosti způsobené ustanovením § 71 odst. 5 ZOK pamatuje také aktuální novela 

zákona o obchodních korporacích, která stanoví, že vyloučení z okruhu vlivných osob 

 
24 Rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 6 Cmo 135/2017-131 
25 Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 73Cm 64/2016–102 
26 § 157 odst. 3 písm. b) 
27 § 372 odst. 2 ZOK 
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se nevztahuje na společníky a vyzdvihuje, že ustanovení o vlivné osobě dopadají zejména 

(nikoliv však výlučně) na ně. Rovněž prokurista obchodní společnosti byl z ustanovení 

vypuštěn s odůvodněním, že jej jako zástupce společnosti současná právní úprava oproti jiným 

zástupcům korporace nedůvodně zvýhodňuje. Samotné ustanovení o vyloučení se tak bude 

vztahovat pouze na členy volených orgánů korporace.28 Z dikce důvodové zprávy je navíc 

zřejmé, že se původní znění ustanovení nemělo vztahovat na jiné zástupce korporace, než 

je prokurista. Ani jeden z výše uvedených závěrů soudů tak nelze považovat za správný.  

V této souvislosti lze poukázat také na situaci, kdy společník bude zároveň členem 

voleného orgánu obchodní korporace. Komentář se v této otázce vyjadřuje jednoznačně, když 

uvádí, že v takovém případě, se na člena orgánu jako lex specialis použijí ustanovení 

o ovlivnění, již proto že je společníkem.29  

Konečně je otázkou, zda za vlivnou osobu považovat také zaměstnance obchodní 

společnosti. Ti nezřídka sami přijímají různá opatření k zajištění chodu korporace. Lehce 

by tedy mohli naplnit podmínku rozhodujícího významného vlivu na její chování. Zdrojem 

jejich práv a povinností je však oblast pracovního práva, nikoliv práva korporátního. Podle 

názoru P. Čecha je pro zaměstnance situace stejná jako pro členy volitelných orgánů 

a prokuristu, tj. režim ovlivnění se na ně nevztahuje.30 

 

  

 
28 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. 
29 Ibid. 
30 ČECH, Petr, ŠUK, Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). op. cit. s. 196. 
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2. Újma způsobená ovlivněním 

Jedním z hlavních důvodů vzniku podnikatelského seskupení je bezesporu rozložení 

podnikatelského rizika. Každý člen podnikatelského seskupení je samostatným majetkově 

autonomním subjektem práva, který odpovídá za své dluhy, resp. neodpovídá za dluhy ostatních 

členů seskupení. To ovládající osobě umožňuje ohraničit podnikatelské riziko na jednotlivé 

členy, a přitom sledovat jednotnou obchodní strategii seskupení, což je výhodné hlavně 

u vysoce rizikových operací.31 Z toho vyplývá, že jedním z důvodů vytváření podnikatelských 

seskupení může být v konečném důsledku také zneužití majetkové samostatnosti jejich 

jednotlivých členů. Jelikož cílem práva není tato seskupení zakazovat, reaguje na vzniklou 

situaci úpravou ochrany věřitelů a možností průniku. 

2.1. Náhrada újmy 

Současná výše popsaná úprava podnikatelských seskupení je postavena na myšlence 

zvýšené flexibility seskupení a zohlednění její synergické podstaty. Současně však spočívá 

na obecné zásadě občanského práva, tj. je-li někomu způsobena újma, musí být nahrazena.32 

Mezi obecné předpoklady vzniku povinnosti nahradit vzniklou újmu patří porušení smluvní 

nebo zákonné povinnosti, existence újmy a příčinná souvislost mezi porušením této povinnosti 

a vzniklou újmou. U porušení smluvní povinnosti navíc také zavinění. 

Vedle těchto obecných předpokladů, zákon o obchodních korporacích ve svém 

§ 71 odst. 1 ZOK navíc obsahuje zvláštní skutkovou podstatu dopadající na vztah vlivné 

a ovlivněné osoby, která ukládá vlivné osobě povinnost nahradit újmu způsobenou ovlivněním. 

Toto ustanovení je deliktní povahy. Ačkoliv tedy samotné ovlivnění není zákonem zakázáno, 

v případě vzniku újmy ovlivněné osobě představuje porušení zákona, se kterým je spojena 

povinnost takovou újmu nahradit.33 

Podle názoru B. Havla lze ustanovení § 71 odst. 1 ZOK taktéž chápat jako zákonný 

příkaz, aby vlivná osoba nejednala způsobem, který by zakládal povinnost k náhradě újmy. 

 
31 ČERNÁ, Stanislava. Koncernové právo v Německu, Evropské unii a České republice, 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 

1999 
32 § 2894 a násl. OZ 
33 DOLEŽIL Tomáš. ZOK v praxi: Ovlivnění. op. cit. 
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Tento názor přitom spojuje s jednou z hlavních zásad soukromého práva, tj. neminem laedere34 

a s prevenční povinností podle § 2900 OZ. 35 

Předpokladem aplikace ustanovení § 71 odst. 1 ZOK je v první řadě přítomnost vlivu, 

který je rozhodující a významný. Jinými slovy, musí se jednat o přímý či nepřímý vliv 

na konkrétní chování korporace, které vede k újmě, přičemž není podstatné, zda je vykonán 

většinovým společníkem či věřitelem společnosti. Může se jednat jak o aktivní, tak pasivní 

jednání vlivné osoby. O tom, zda se v konkrétním případě jedná o rozhodující vliv, bude vždy 

rozhodováno ad hoc. Jako příklad lze uvést věřitele úvěrové smlouvy, který sám o sobě není 

vlivnou či ovládající osobou, ale v jistých situacích se může ocitnout v pozici, kdy bude moci 

rozhodujícím způsobem ovlivnit chování korporace.36 

 Druhým předpokladem pro aplikaci § 71 odst. 1 ZOK je újma, která je chápána jako 

každá majetková nebo nemajetková ztráta, která vznikla na straně ovlivněné osoby.37 Mezi 

vykonaným vlivem a vzniklou újmou musí navíc existovat příčinná souvislost. V případech, 

kdy je společnost sice součástí podnikatelského seskupení, ale újma jí vznikne z jiné příčiny, 

než je vykonaný vliv, § 71 odst. 1 ZOK se neaplikuje. Stejně tomu bude také v případech, 

kdy sice újma vznikne, ale vliv nebude vykonán.38   

 Zajímavou otázkou je možnost vlivné osoby zprostit se povinnosti hradit způsobenou 

újmu, která je častým předmětem názorových pří. Podle ustanovení § 2895 OZ je osoba, která 

způsobila újmu, povinna tuto újmu nahradit, a to bez ohledu na zavinění v případech 

stanovených zvláštním zákonem. Mnoho otázek však vyvstane již při samotném výkladu tohoto 

ustanovení. Je zřejmé, že za objektivní nebude pokládána každá povinnost k náhradě újmy, 

stanovená zvláštním zákonem, ale bude platit pouze tam, kde zákon tento důsledek přímo 

či nepřímo stanoví. Dané ustanovení tedy může obsahovat liberační důvody nesouvisející 

se zaviněním, či může liberaci zcela vyloučit.39  Podle tohoto výkladu je tedy povinnost 

k náhradě újmy podle § 71 odst. 1 ZOK pokládána za objektivní a vlivná osoba je navíc povinna 

řídit se obecnou prevenční povinností podle § 2900 OZ.40 

 
34 zásada nikomu neškodit, § 3 OZ 
35 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních 

korporacích. op. cit. 
36 Ibid. 
37 NOVOTNÝ, Petr, KOUKAL, Pavel, ZAHOŘOVÁ Eva. Nový občanský zákoník-Náhrada škody. Grada 2014 s 

18. 
38 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních 

korporacích. op. cit. 
39 ČECH Petr, ŠUK Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). op. cit. s 199. 
40 DOLEŽIL, Tomáš. ZOK v praxi: Ovlivnění. op. cit. 
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 Opačný názor zastává B. Havel, který hovoří o exkulpaci, nikoliv o liberaci. Podle jeho 

názoru se v případě ovlivnění bude vždy jednat o nedbalost na straně vlivné osoby. Svůj názor 

opírá o ustanovení § 2911 OZ, na základě kterého je možná exkulpace obdobná pravidlu 

o podnikatelském úsudku.41 Z toho lze usoudit, že B. Havel přisuzuje vlivné osobě subjektivní 

odpovědnost. S tímto názorem si dovolím nesouhlasit. V ustanovení § 71 odst. 1 ZOK jsou 

jasně stanoveny okolnosti, na základě kterých má vlivná osoba možnost zprostit se vzniklé 

odpovědnosti. Přitom není důležité, zda se při působení újmy jednalo o nedbalost či úmysl.  

 Za spornou lze označit také možnost vzdání se práva na náhradu újmy ex ante, tj. 

například smlouvou. V této souvislosti je v první řadě nutné posoudit, zdali je ustanovení § 71 

ZOK kogentní, či dispozitivní. Jelikož sám zákon o obchodních korporacích neobsahuje žádné 

ustanovení o kogentnosti, je nutné nahlédnou do obecné úpravy v občanském zákoníku. Podle 

§ 1 odst. 2 OZ si mohou osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona, a to v případě, 

že to zákon sám výslovně nezakazuje. V každém případě jsou však zakázána ujednání 

porušující veřejný pořádek, dobré mravy či právo týkající se postavení osob, včetně práva 

na ochranu osobnosti.42 Z toho vyplývá, že podle této obecné úpravy se může poškozený 

předem vzdát práva na náhradu újmy. Avšak v případě slabší smluvní strany, za kterou lze 

ovlivněnou osobu bezesporu považovat, je toto právo na základě ustanovení § 2898 OZ 

zapovězeno.43 Na druhou stranu také existuje možnost, aby se ovlivněná osoba vzdala práva 

na náhradu újmy až poté, co taková újma vznikne. Zákon takovému vzdání se nebrání, avšak 

je nutné, aby statutární orgán ovlivněné osoby své rozhodnutí učinil s péčí řádného hospodáře 

a na tomto základě jej zvládl obhájit. Podle P. Čecha k takovému postupu v praxi příliš 

nedochází. Domnívá se, že je tomu tak zejména proto, že pro ovlivněnou osobu je snazší nechat 

danou náhradu promlčet než o ni rozhodovat.44 Avšak podle mého názoru to, že se statutární 

orgán ovlivněné osoby zachová pasivně, ho nezbavuje povinnosti jednat s péčí řádného 

hospodáře. Statutární orgán ovlivněné osoby tedy bude muset zdůvodnit, proč nejednal a nechal 

danou náhradu promlčet.  

 Časté případy nevymáhání náhrady újmy vedla zákonodárce k rozšíření ochrany 

ovlivněné společnosti o další prvky. Nová úprava přinesla například možnost společníka nebo 

kvalifikovaného minoritního akcionáře ovlivněné osoby podat žalobu na vlivnou osobu 

 
41 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních 

korporacích. op. cit. s 173.  
42 § 1 odst. 2 občanského zákoníku  
43 ČECH Petr, ŠUK Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). op. cit. s 199. 
44 Ibid. 
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v případě vzniku újmy. Toto právo je zakotveno v § 157 odst. 3 písm. b) a odst. 4 ZOK 

pro společnosti s ručením omezeným a náleží všem bez ohledu na velikost podílu. 

V případě akciové společnosti je toto právo vyhrazeno kvalifikovanému akcionáři a zakotveno 

v § 372 odst. 2 a 3 ZOK. Jedná o tzv. společnické či akcionářské žaloby a lze je podat i v době, 

kdy vlivná osoba již pozbyla svůj vliv, pokud směřují k nárokům, jež vznikly v době, kdy svůj 

vliv vykonávala.45 Jedná se však pouze o podpůrné řešení nastalé situace. Osoby oprávněné 

podat žalobu musejí nejdříve vyzvat statutární orgán ovlivněné osoby, aby se chopil iniciativy 

a sám náhradu újmy vymáhal. Teprve v případě, že statutární orgán zůstane nečinný, 

má vyzyvatel možnost podat za společnost a v její prospěch jednu z výše uvedených žalob.46 

 K samotnému podání žaloby je také nutné upozornit, že je v těchto případech přeneseno 

důkazní břemeno na vlivnou osobu. Ta musí prokázat, že nejednala protiprávně. Avšak, pokud 

to po ní v konkrétním případě nelze spravedlivě požadovat, může soud rozhodnout, 

že důkazním břemenem zatíží žalobce. V každém případě bude na žalobci, aby prokázal 

všechny ostatní skutečnosti, mimo jiné vznik újmy a příčinnou souvislost. V případě, že bude 

společník či kvalifikovaný akcionář s žalobou úspěšný, může se následně domáhat i výkonu 

takového rozhodnutí.47 

2.2. Náhrada újmy společníkům ovlivněné osoby 

 Ustanovení § 71 odst. 1 ZOK stanoví povinnost nahradit újmu způsobenou ovlivněním 

ovlivněné obchodní korporaci. V odstavci následujícím je poté stanoveno, do kdy tak má vlivná 

osoba učinit. Vlivná osoba má povinnost nahradit způsobenou újmu nejpozději do konce 

účetního období, v němž újma vznikla. Případně může být uzavřena smlouva, o tom, 

že ke kompenzaci újmy dojde v delším časovém horizontu. I ten však musí být přiměřený.48 

 V případě, že vlivná osoba újmu nenahradí v daném účetním období ani v jiné 

dohodnuté lhůtě, nahradí také újmu, která v této souvislosti vznikne společníkům ovlivněné 

osoby. Jedná se o náhradu tzv. reflexní újmy, která může vzniknout buď samotným 

neuhrazením újmy nebo prodlením s její úhradou. 49 Hrazení újmy, která je pouhou reflexí 

je však zapovězeno jedním ze základních principů, na kterém je postaveno právo obchodních 

společností. Společníkům by neměla být hrazena újma, která primárně vznikla společnosti. 

 
45 ČECH Petr, ŠUK Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). op. cit., s 199. 
46 ČECH Petr, ŠUK Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). op. cit. s 200. 
47 Ibid. 
48 DOLEŽIL Tomáš. ZOK v praxi: Ovlivnění. op. cit. 
49 DOLEŽIL Tomáš. ZOK v praxi: Ovlivnění. op. cit. 
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Vznik újmy totiž nepřímo zasahuje také společníky samotné tím, že je adekvátně snížena 

hodnota jejich podílů ve společnosti. Přiznat náhradu újmy přednostně před společností 

je v rozporu s principy, na základě kterých jsou společníci uspokojováni z majetku společnosti 

až jako poslední, tedy po uspokojení všech věřitelů společnosti. Reflexní škodu je tedy nutné 

likvidovat u jejího zdroje, tj. v majetku společnosti. 

 Podle P. Čecha je nutné vykládat ustanovení § 71 odst. 2 ZOK tak, aby se nedostalo 

do rozporu s výše popsaným principem. Náhrada újmy bude společníkům přiznána, pokud 

nebude představovat reflexní škodu, ale půjde o jinou samostatnou újmu vzniklou ovlivněním 

nezávislou na újmě, která vznikla společnosti.50 

 Dále je nutno podotknout, že se společník z hlediska dokazování bude nacházet 

v poměrně náročné pozici. Jak je již uvedeno výše, bude nutné prokázat podstatný vliv osoby 

na chování korporace a existenci újmy, která mu v důsledku jejího neuhrazení společnosti 

vznikla. Problémy by se mohly vyskytnout zejména v případech vykonávání neformálního 

vlivu, který může  mít podobu například doporučení, nebo návrhu podnikatelského plánu. 

V porovnání s věřiteli však společník korporace disponuje alespoň právem na informace, které 

lze v těchto situacích využít.51 Nicméně pokud bude vlivnou osobou jiný společník korporace, 

dojde na základě ustanovení § 4 odst. 1 ZOK k obrácení důkazního břemene.  Vlivný společník 

tak bude muset prokázat, že se protiprávního jednání nedopustil, což výrazně zlepší pozici 

společníka domáhajícího se náhrady újmy dle § 71 odst. 2 ZOK.52 

 Výše náhrady újmy bude odvozena od újmy způsobené ovlivněné osobě, nikoliv 

tak od prodlení s její náhradou. Samotná náhrada újmy společníkovi pak nezbavuje vlivnou 

osobu povinnosti nahradit také způsobenou újmu ovlivněné korporaci.53 

3. Ručení vlivné osoby 

3.1. Ručení za dluhy ovlivněné osoby 

Výše popsané skutkové podstaty by však nemusely postačovat k ochraně věřitelů, proto 

zákon o obchodních korporacích obsahuje také ustanovení § 71 odst. 3 ZOK, podle kterého 

 
50 ČECH Petr, ŠUK Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). op. cit. s 200. 
51 § 155 ZOK; § 357 ZOK 
52 DOLEŽIL Tomáš. ZOK v praxi: Ovlivnění. op. cit. 
53 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních 

korporacích. op. cit. s 173. 
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v případě, že ovlivněná osoba nemůže v důsledku ovlivnění podle odst. 1 zcela nebo z části 

plnit své dluhy, ručí za ni vlivná osoba.  

Na základě této úpravy tedy může věřitel žádat náhradu z majetku vlivné osoby, tedy 

například společníka ovlivněné korporace v případě, že tento společník ovlivnil chování 

korporace takovým způsobem, že ta nemůže plnit svůj dluh. Ručení se tedy nebude vztahovat 

na věřitele, kterým ovlivněná osoba nesplatila dluh, nehledě na ovlivnění nebo ještě před 

vykonáním vlivu. Stejně tak se nevztahuje na dluhy, jejichž plnění se vykonáním vlivu nestalo 

nemožným, ale pouze obtížným.54 

Předpokladem vzniku ručení podle § 71 odst. 3 ZOK je tedy bezesporu existence 

ovlivnění, újma, kterou má vlivná osoba povinnost nahradit a příčinná souvislost mezi 

ovlivněním a neschopností ovlivněné osoby splnit svůj dluh vůči věřiteli.  

Ačkoliv zákon výslovně neváže vznik ručení na existenci újmy, je nutné za jeden 

z předpokladů považovat právě újmu způsobenou ovlivněním. Je tomu tak proto, že újma 

je obsažena v již samotné definici ovlivnění. Jedná se tedy o její podstatný znak a zároveň ji lze 

považovat za pojítko mezi vlivem vykonaným vůči společnosti a věřiteli, na které má vliv 

negativní dopad. K tomu T. Doležil doplňuje, že by nebylo účelné, aby věřitelé disponovali 

takovým nástrojem ochrany, aniž by zásahy vlivné osoby ovlivnily podstatu osoby ovlivněné.55  

Pokud jsou naplněny předpoklady pro aplikaci ručení, vyzve věřitel v souladu 

s obecným ustanovením § 2021 OZ v první řadě ovlivněnou společnost k plnění a teprve poté 

co odmítne plnit, se může s výzvou obrátit na ručitele, v tomto případě na vlivnou osobu.56 

Na trvání a vzniku ručení přitom nemá vliv, zda vlivná osoba nahradila vzniklou újmu 

osobě ovlivněné. Ustanovení § 71 odst. 3 ZOK totiž neváže rozsah ručení na výši povinnosti 

vlivné osoby k náhradě újmy. Oba typy nároků jsou tak na sobě nezávislé. Tento přístup 

akademické obce považuji za logický už vzhledem k tomu, že prodlení ovlivněné osoby 

náhradou újmy sanováno být nemusí.57 

Zákonné ručení vlivné osoby podle § 71 odst. 3 ZOK bývá často označováno jako 

propichování firemního závoje (Piercing of corporate veil), jelikož za splnění určitých 

podmínek mají věřitelé právo požadovat vyrovnání svých dluhů po osobě společníka. 

 
54 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních 

korporacích. op. cit. s 173. 
55 DOLEŽIL Tomáš. ZOK v praxi: Ovlivnění, op. cit. 
56 § 2021 OZ  
57 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních 

korporacích. op. cit. s 174. 
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Přirovnání to však není přesné. Doktrína propichování firemního závoje vychází v první řadě 

ze soudcovské doktríny, kdy za určitých mimořádných okolností může být soudem popřena 

majetková samostatnost korporace.58 Navíc je postavena na přímé povinnosti sanace, nikoliv 

na ručení společníka. Podle Havla a kolek. je však důležitý účel této povinnosti. tj. uspokojení 

věřitele, který je naplněn i v případě sankčního ručení.59 Podle T. Doležila by navíc ustanovení 

§ 71 odst. 3 ZOK mělo být v každém případě vykládáno restriktivně a aplikováno pouze na 

situace, kdy se vlivná osoba za společnost pouze schovává a diriguje ji svými zásahy, které 

omezují její možnost uspokojit své závazky.60 V takovém případě by však soud přešel 

k aplikaci ustanovení pouze v případě, že by ovlivněná osoba byla tzv. alter egem osoby vlivné. 

To by mohlo vést k nepřijatelnému omezení ochrany věřitelů, ba dokonce k její úplné eliminaci. 

Jedná se tedy o výklad příliš restriktivní, se kterým nelze souhlasit.61 

3.2. Ručení v případě úpadku 

V případě úpadku obchodní společnosti, má věřitel, případně insolvenční správce, 

dle ustanovení § 68 ZOK možnost podat návrh, aby soud rozhodl o ručení člena statutárního 

orgánu za dluhy společnosti, pokud ten neučinil vše potřebné a rozumně předpokládané 

k odvrácení hrozícího úpadku, jak pro něj vyplývá z povinnosti péče řádného hospodáře. 

Důsledkem aplikace ustanovení je ručení člena statutárního orgánu upadnuvší korporace 

za dluhy, které v důsledku jeho pasivního jednání nemohou být uspokojeny.  

Ručení v případě úpadku není ručením smluvním ani zákonným, nýbrž je založeno 

konstitutivním rozhodnutím soudu. Přesto se na něj z obecných ustanovení přiměřeně užijí 

§ 2018-2028 OZ zakotvující smluvní ručení. Ustanovení § 1723 odst. 2 OZ totiž výslovně 

stanoví, že ustanovení o závazcích vznikajících ze smluv se přiměřené použijí také na závazky 

vznikajících na základě jiných právních skutečností, tj. i na základě soudního rozhodnutí. 

Předně je nutné uvést, že v případě řízení podle § 68 odst. 1 ZOK se nejedná o incidenční 

spor dle insolvenčního zákona. Jedná se o řízení do jisté míry na insolvenčním řízení nezávislé. 

Tomu odpovídá také okruh subjektů aktivně legitimovaných k podání návrhu. Ten je vedle 

insolvenčního správce tvořen věřiteli upadnuvší obchodní společnosti. Protože zákon 

 
58 ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGOLOVÁ Ivana, PELIKÁNOVÁ Irena a kolektiv. Právo obchodních korporací. op. 

cit. 
59 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních 

korporacích. op. cit. s 174. 
60 DOLEŽIL Tomáš. ZOK v praxi: Ovlivnění, op. cit. 
61 LOKAJÍČEK, Jan. Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností, C.H.Beck, 2016. s 135. 
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o obchodních korporacích dále nespecifikuje, jací konkrétní věřitelé touto možností disponují, 

lze dovolit, že oprávnění podat žalobu budou mít všichni věřitelé, tj. také věřitelé, kteří 

nepřihlásili svou pohledávku do insolvenčního řízení. Na druhou stranu je vznik ručení 

podmíněn pravomocným rozhodnutím soudu o úpadku.  

Ohledně aktivní věcné legitimace insolvenčního správce se vedou časté akademické 

spory, přičemž jejich ohniskem je samotná role insolvenčního správce v obchodní korporaci. 

Jeho povinností je primárně péče o majetkovou podstatu obchodní společnosti a přehled o jejich 

věřitelích. Podle většinového názoru tak insolvenční správce nemůže podat žalobu na založení 

ručení, jelikož plnění ručitele ani náklady řízení nespadají do majetkové podstaty korporace ani 

by jí nijak nerozmnožily. Insolvenční správce by tak byl aktivně věcně legitimován pouze 

za situace, kdy by se domáhal ručení ohledně pohledávky, kterou má za korporací on sám. 

Nicméně by se v takovém případě sám nacházel v pozici věřitele korporace a žalobu 

tak podával právě z tohoto titulu. Aktivní věcná legitimace insolvenčního správce 

je tak odbornou veřejností obecně považována za obsoletní.62 Opačné názory poté operují 

s myšlenkou, že zákonodárce dal insolvenčnímu správci ustanovením oprávnění nad rámec 

péče o majetkovou podstatu upadnuvší korporace. Tento názor je poté opírán o možnou 

neochotu věřitelů vymáhat své pohledávky vůči společnosti.63 Osobně se nicméně přikláním 

k názoru většinovému. Domnívám se totiž, že samotným podáním žaloby a následným soudním 

řízením dojde k opačnému efektu, než na kterém je ustanovení postaveno, a sice ke snížení 

majetkové podstaty upadnuvší korporace. To by přitom nebylo v zájmu insolvenčního správce, 

samotné korporace ani jejích věřitelů. Otázkou by také bylo, jaké věřitele by insolvenční 

správce zastupoval. Zda by se jednalo o všechny věřitele korporace, či jen věřitele přihlášené 

do insolvenčního řízení. Z důvodu velkého množství otázek, které aktivní legitimace vyvolává, 

tak nepovažuji úpravu v této části za příliš zdařilou. 

Z akcesorické povahy ručitelského vztahu lze dovodit, že pro vznik a trvání ručení 

je dále nutná existence platného závazku mezi věřitelem a obchodní společností, 

co by dlužníkem. Pokud nebude existovat platný hlavní závazek, tedy nebude splněna ani 

podmínka akcesority ručení, závazek ručitele nebude moci vzniknout, potažmo existovat. 

V této souvislosti může nastat situace, kdy majetek korporace po vyhlášení konkurzu nebude 

postačovat k uspokojení pohledávek věřitelů. Od roku 2014 již nemůže insolvenční soud 

 
62 ČECH, Petr a Petr ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). op. cit. s 183. 
63 FLÍDR, Jan. Procesní legitimace insolvenčního správce podle § 68 ZOK. Obchodněprávní revue. 2018, č. 2. 

s 33 – 42. 
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zamítnout insolvenční návrh, což by vedlo k vyloučení aplikace § 68 odst. 1 ZOK, ale může 

v souladu s ustanovením § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona zrušit konkurz pro 

nedostatečný majetek korporace. To povede až ke zrušení společnosti ex lege bez likvidace64 

a jejímu výmazu z obchodního rejstříku. Pokud pohledávka takto zanikne, nemůže soud 

rozhodnout o ručení. Navíc, jelikož se nejedná o incidenční spor, insolvenční soud 

se o probíhajícím řízení o ručení nemusí vůbec dozvědět, a i kdyby na něj byl například 

insolvenčním správcem upozorněn, nemusí na jeho průběh brát ohled. O ručení tak musí být 

soudem rozhodnuto ještě předtím, než insolvenční soud rozhodne o zrušení konkurzu. V tomto 

bodě opět považuji právní úpravu za nedostatečnou.  

Z dikce ustanovení inspirovaného britským wrongful trading je patrné, že dopadá 

primárně na členy statutárního orgánu korporace. Takto určený okruh osob je následně rozšířen 

§ 76 odst. 3 ZOK také na vlivnou a ovládající osobu, na které se ustanovení o ručení v případě 

úpadku použije obdobně. To v odborné literatuře i praxi vyvolává řadu otázek. Při obdobném 

použití se totiž dané pravidlo aplikuje na případy, které se od něj liší jen v některých 

nepodstatných či druhových znacích. K modifikaci samotné skutkové podstaty zde nedochází. 

Jinými slovy, má pravidlo postihovat nekonání vlivné a ovládající osoby a porušení její 

povinnosti jednat při hrozícím úpadku s péčí řádného hospodáře. 

Vlivná ani ovládající osoba však není povinna aktivně ovlivňovat jednání korporace. 

Jedná se pouze o možnost, kterou vzhledem ke svému postavení disponuje. Důsledky 

ustanovení § 68 ZOK na ně tak nelze vztáhnout.65 

Na osobu vlivnou a ovládající navíc nedopadá ani povinnost jednat s péčí řádného 

hospodáře.66 A to ani v případech, kdy by vlivnou osobou byl například společník korporace. 

Ten je této korporaci povinen pouze svou loajalitou, nikoliv péčí řádného hospodáře. Bude-li 

se jednat například o věřitele společnosti či významného obchodního partnera, nelze dovodit 

ani tuto loajalitu.  

V úvahu by snad připadala situace, kdy je vlivná či ovládající osoba sama členem 

statutárního orgánu korporace. V takovém případě by na ni dopadaly stejné povinnosti jako 

na jakéhokoli jiného člena orgánu. Nicméně ani v takovém případě se ustanovení 

 
64 § 173 odst. 2 OZ  
65 ČERNÁ, Stanislava. Ještě k ručení vlivné a ovládající osoby za porušení povinnosti odvracet hrozící úpadek, 

op. cit. 
66 ČECH, Petr. Nad několika rekodifikačními nejasnostmi. Obchodněprávní revue. 2012, č. 11-12, s. 324 – 329. 



23 

 

§ 76 odst. 3 ZOK nejeví jako potřebné. Jelikož by vlivná osoba sama byla v postavení člena 

orgánu, lze předpokládat, že by na ní dopadalo samotné ustanovení § 68 ZOK.67 

O aplikaci ustanovení lze tak uvažovat pouze ve zvláštních případech, kdy se vlivná 

osoba nachází v postavení, kdy od ní lze očekávat aktivní jednání v souladu s péčí řádného 

hospodáře. Přičemž se může jednat o situaci, kdy vliv osoby bude natolik intenzivní, že sama 

jedná jako statutární orgán a fakticky jej nahrazuje. Vlivnou osobu v takovém postavení 

nazýváme de facto statutárním orgánem, tzn. vlivná osoba fakticky obchodní korporaci vede 

a vykonává stejnou aktivitu jako člen statutárního orgánu. Z tohoto důvodu by měla vyvíjet také 

stejnou aktivitu v případě hrozícího úpadku, o kterém vzhledem k intenzitě svého vlivu musela 

vědět. 

Prof. Černá v této souvislosti odkazuje na § 69 odst. 2 ZOK, ve kterém je stanoveno, 

že ustanovení dílu 8 se obdobně užijí také na osoby v obdobném postavení člena statutárního 

orgánu a doplňuje, že se nebude jednat pouze o osoby, které jsou v obdobném postavení právně 

(např. likvidátor), ale také fakticky. Ustanovení by se tedy mělo vztahovat také na osobu, která 

se v době hrozícího úpadku nacházela v takové pozici, že mohla ovlivnit chod korporace 

obdobným způsobem jako člen statutárního orgánu, tj. taktéž na vlivnou osobu. 

 Je patrné, že výše popsané spíše vyvrací potřebu § 76 odst. 3 ZOK a opírá odpovědnost 

vlivné osoby o jiná zákonná ustanovení. Nicméně lze si představit také případy, kdy vlivná 

osoba ovlivní statutární orgán korporace k tomu, aby hrozící úpadek neodvracel. Vzhledem 

ke skutkové blízkosti mezi nečinností a iniciováním k nečinnosti, by měl na vlivnou osobu 

dopadat stejný režim jako na pasivního člena statutárního orgánu.68 

 Předpokladem povinnosti odvracet hrozící úpadek je situace, kdy se společnost 

v hrozícím úpadku nachází. O hrozící úpadek přitom půjde tehdy, pokud se zřetelem ke všem 

okolnostem, lze důvodně předpokládat, že společnost nebude schopna řádně a včas splnit 

podstatnou část svých pohledávek.69 Tento stav lze vyčíst z účetnictví společnosti, ze kterého 

bude v době hrozícího úpadku zřejmé, že její vlastní produktivita trvale klesá 

a je pravděpodobné, že se dostane do platební neschopnosti.70 

 
67 DOLEŽIL Tomáš. ZOK v praxi: Ovlivnění, op. cit. 
68 ČERNÁ, Stanislava, Ještě k ručení vlivné a ovládající osoby za porušení povinnosti odvracet hrozící úpadek, 

op. cit. 
69 3 odst. 5 Insolvenčního zákona  
70 DOLEŽIL Tomáš. ZOK v praxi: Ovlivnění, op. cit. 
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 Pro člena statutárního orgánu povinnost znát hospodářskou situaci korporace 

bezvýjimečně vyplývá již ze samotného standardu péče, ke kterému je povinen. Pro vlivnou 

osobu zákon žádnou obdobnou povinnost nestanovení. Bude tedy na posouzení soudu, zda 

vlivná osoba v době hrozícího úpadku vykonává vůči společnosti natolik intenzivní vliv, 

že mohla a měla vědět, že se nachází v situaci, která k úpadku povede.  

  Konečně se věřitel nebo insolvenční správce mohou v žalobním petitu domáhat 

rozhodnutí, že vlivná osoba ručí za určité pohledávky obchodní korporace a že je povinna tuto 

pohledávku zaplatit. Vzhledem k základní zásadě civilního procesu je soud vázán zněním 

žalobního petitu.71 Může tak rozhodnout pouze v rozsahu, který je v petitu žalobcem stanoven. 

Rozhodnutí soudu tak nemíří k neomezenému ručení vlivné osoby za všechny pohledávky 

obchodní společnosti, ale pouze k pohledávkám určených v petitu žaloby.  

 Výše ručení poté bude záležet na osobě, která žalobu na založení ručení podala. Věřitel 

korporace se zpravidla bude domáhat ručení pouze ve vztahu ke své pohledávce, nikoliv 

k pohledávce jiného věřitele. Výše ručení tak bude stanovena pouze do výše dané pohledávky. 

V případě, kdy bude žalobu podávat insolvenční správce, lze předpokládat, že bude vycházet 

z výše pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení. Rozsah ručení tak bude odpovídat 

rozsahu přihlášených pohledávek.72 

 Právní mocí rozhodnutí o ručení vzniká nový právní vztah mezi vlivnou osobou 

a věřitelem, popř. insolvenčním správcem obchodní korporace. Vlivná osoba se tak dostává 

do pozice ručitele a je povinna uspokojit pohledávku věřitele v případě, že ji nesplní sama 

obchodní korporace. V okamžiku uspokojení pohledávky se pak vlivná osoba dostává do pozice 

věřitele vůči obchodní společnosti a v insolvenčním řízení nastoupí na pozici uspokojeného 

věřitele v rozsahu, ve kterém plnil za dlužníka – obchodní korporaci. 73 

4. Další zákonná ustanovení  

Vedle povinnosti odvracet hrozící úpadek zákon dále stanoví důsledky jednání, kterým 

vlivná osoba přispěla k úpadku obchodní korporace. V případě, že vliv osoby podstatně přispěl 

k úpadku obchodní korporace, lze na ni dle ustanovení § 76 odst. 2 ZOK obdobně užít 

§ 63 až 66 ZOK o vyloučení z funkce člena statutárního orgánu. To se v mnoha ohledech jeví 

 
71 § 152 odst. 2 OSŘ 
72 LASÁK, Jan a kol. Zákon o obchodních korporacích: Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s 583.  
73 183 odst. 3 Insolvenčního zákona 
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jako problematické. Předně, shledá-li soud podmínky aplikace ustanovení jako splněné, není 

jasné z čeho má být vlivná osoba vlastně vyloučena. Rozhodnutí o diskvalifikaci totiž nezbaví 

vlivnou osobu jejího vlivu na korporaci, tj. nevyloučí jí z jejího působení na osobu ovlivněnou. 

Jak je stanoveno v ustanovení § 66 odst. 1 ZOK přímé účinky rozhodnutí o vyloučení totiž 

směřují pouze do roviny právní. Jinými slovy se jeho použití projeví v zániku funkce člena 

statutárního orgánu korporace, případně osoby v obdobném postavení.74 Faktický výkon, 

na kterém je ovlivnění ve většině případů založeno, ustanovením postihováno není.75 

Ustanovení § 63 až § 66 tak bude nejspíš dopadat pouze na funkce vlivné osoby ve statutárních 

orgánech, které zastává ve všech ovlivněných obchodních korporacích, případně ji znemožní 

zastávat funkci opatrovníka či likvidátora společnosti.  

V případě, že vlivná osoba tento zákaz poruší, ručí za splnění všech závazků, které 

vznikly v době, kdy i přes zákaz vykonávala funkce ve statutárním orgánu obchodní korporace. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o ochranu další skupiny věřitelů, vznikne toto ručení vedle 

případného ručení za dluhy ovlivněné korporace podle ustanovení § 71 odst. 3 ZOK.76  

Zde si dovolím krátce zastavit u již zmiňované nedávno přijaté novely zákona 

o obchodních korporacích.77 Změna se bude týkat mimo jiné okruhu osob, na které dopadá 

ustanovení o vyloučení člena statutárního orgánu, a ručení v případě úpadku obchodní 

korporace. Nově bude ustanovení dopadat vedle člena statutárního orgánu na faktické a stínové 

vedoucí, tj. osoby, které korporaci namísto člena statutárního orgánu fakticky řídí. Stávající 

ustanovení § 76 odst. 2 a 3 ZOK se podle důvodové zprávy nejeví jako vhodné, a to vzhledem 

k vymezení vlivné osoby v § 71 odst. 1 ZOK, které zahrnuje rovněž osoby, které korporaci 

ovlivnily pouze v jediném případě. Takové vymezení vlivné osoby se tak pro účely aplikace 

ustanovení o vyloučení a ručení vlivné osoby jeví jako nepřiměřeně široké. Novela tak výrazně 

zúží okruh osob, na které obě ustanovení dopadají, pouze na osoby, které vliv na obchodní 

společnost vykonávají po určitou dobu, v důsledku čehož ji fakticky řídí.  

Mezi další zákonná ustanovení, která stanoví důsledky ovlivnění obchodní korporace 

patří § 76 odst. 1 ZOK upravující možný střet zájmů v případech, kdy statutární orgán jedná 

pod vlivem vlivné osoby. V takovém případě totiž hrozí, že přijetím určitého opatření nadřadí 

statutární orgán zájem vlivné osoby nad zájem obchodní korporace, přičemž není podstatné, 

 
74 § 63 odst. 1 ZOK 
75 ČECH Petr, ŠUK Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní), op. cit. s 203. 
76 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních 

korporacích, op. cit. s 217. 
77 Novela zákona o obchodních korporacích, op. cit.  
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zda se bude jednat o zájem dlouhodobý či jednorázový. Na takové případy se poté obdobně 

užijí ustanovení § 55 a § 56 ZOK o zájmové kolizi. Zákon tak podřizuje jednání pod vlivem 

stejným pravidlům, která se vztahují na jednání ve vlastním zájmu člena statutárního orgánu 

či osob jemu blízkých.78  

Ustanovení o střetu zájmů cílí primárně na ochranu zájmů korporace tím, že stanoví 

informační povinnost osob, které se mohou v takovém střetu ocitnout. Tou je na základě 

výkladu ustanovení zatížen člen statutárního orgánu ovlivněné korporace, nikoliv tak přímo 

vlivná osoba.  

Informování o možném střetu zájmů poté může vést k preventivnímu zákroku ze stran 

nejvyššího nebo kontrolního orgánu ovlivněné společnosti.79 Ten je oprávněn přejít v souladu 

s § 54 odst. 4 ZOK k pozastavení výkonu funkce člena statutárního orgánu korporace. Nicméně 

jeden z možných případů užití vlivu je také uzavření smlouvy členem statutárního orgánu pod 

vlivem jiné osoby. V takovém případě se jeví jako účinný preventivní nástroj možnost zakázat 

uzavření takové smlouvy nejvyšším nebo kontrolním orgánem korporace. Ten však takovou 

možností nedisponuje, vzhledem k tomu, že ustanovení § 56 odst. 2 ZOK není zahrnuto 

ve výčtu § 76 odst. 1 ZOK.80 

5. Piercing of corporate veil  

Výše bylo vysvětleno, koho si lze představit pod pojmem vlivná osoba a jakými 

zákonnými nástroji disponují věřitelé a společníci v případě, že je jim vlivem způsobena újma. 

Nyní se zaměříme na případy, kdy je vlivnou osobou společník ovlivněné korporace. Jeho 

postavení je totiž do jisté míry specifické, což poskytuje věřiteli další možnost ochrany 

nad rámec výše uvedeného.  

Jak je již zmíněno v úvodní kapitole, obchodní korporace je majetkoprávně samostatná 

entita, tj. majetek společnosti je důsledně separován od majetku jejích společníků. V důsledku 

této majetkové oddělenosti nejsou společníci korporace osobně odpovědni za její dluhy. 

Korporace tak poskytuje svým společníkům jakýsi pomyslný štít, který je chrání před jejími 

věřiteli.81 Na tomto základu jsou obchodní společnosti vytvářeny různými právními řády již 

 
78 ČECH Petr, ŠUK Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní), op. cit. s 203. 
79 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních 

korporacích, op. cit. s 144. 
80 ČECH Petr, ŠUK Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní), op. cit. s 203. 
81 ČERNÁ. Stanislava. Obchodní právo. Akciová společnost. Praha: ASPI, a. s., 2006. s.19. 
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od počátku 19. století, avšak podmínky jejich existence jsou dnes do značné míry odlišné. 

To může vést k nespravedlnosti v obchodněprávních vztazích, tedy také ve vztahu mezi vlivnou 

a ovlivněnou osobou.  

Nastalý rozpor mezi základními zásadami obchodního práva a nespravedlností, kterou 

může vyvolat jejich slepé následování, se poté snaží napravit soud, který v konkrétním případě 

pronikne tímto pomyslným štítem, aby dosáhl na osoby stojící v jeho pozadí tím, že neaplikuje 

zákonné ustanovení, které daný rozpor zapříčinilo. Tento přístup soudu je napříč právními řády 

znám jako doktrína propíchnutí firemního závoje (Piercing of Corporate Veil). Ačkoliv české 

právní prostředí doktrínu v pravém slova smyslu dosud neaplikovalo, považuji za vhodné 

na tuto možnost upozornit, přičemž si na základě odborné literatury dovolím shrnout základní 

předpoklady užití doktríny v tuzemském právním prostředí a její specifika v případě 

podnikatelských seskupení. 

5.1. Obecně k piercingu 

 Piercing je obvykle chápan jako výjimka ze dvou hlavních zásad práva obchodních 

korporací, tj. ze zásady omezené odpovědnosti a ze zásady právní samostatnosti společností. 

Jakýkoli rozbor doktríny tedy předně vyžaduje jejich správné pochopení a význam 

pro fungování obchodních společností.  

Na základě zásady omezené odpovědnosti, společník neodpovídá za dluhy společnosti, 

případně odpovídá jen v omezeném rozsahu. Tím je společníkům poskytnuta ochrana v případě 

neúspěchu společnosti. Společník se tak nebojí realizovat riskantnější operace, protože jediné, 

co riskuje je částka rovnající se výši vkladu, který do společnosti vložil. Na druhou stranu 

se jedná o jednoduchý nástroj, kterým můžou společníci přenést riziko podnikání na třetí osoby, 

tj. věřitele společnosti. Ti pak vzhledem k existenci korporátního závoje mají jen omezené 

možnosti, jak se domáhat spravedlnosti. Za jednu z těchto možností lze považovat právě 

doktrínu piercingu, která věřitelům umožňuje postihnout přímo jednotlivé společníky.82  

Se zásadou právní samostatnosti je poté spojena možnost obchodní korporace vstupovat 

do právních vztahů a její již zmíněná majetková samostatnost, tj. oddělení jejího majetku 

od majetku společníka. Společník tak nevlastní majetek společnosti a společnost nevlastní 

majetek společníka. To poskytuje ochranu věřitelům, kteří mají jistotu, že jejich prostředky 

 
82 KOSTOHRYZ, Milan, Piercing the corporate veil: překonání právní samostatnosti kapitálových společností ve 

srovnávacím pohledu. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. s. 16.  
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nebudou zneužity jednotlivými společníky. Podstatu piercingu poté tvoří zásah soudu 

do samostatnosti obchodní společnosti, kdy je popřeno, že společník a společnost jsou dva 

rozdílné subjekty.83 

 Otázkou zůstává, zdali je nutné, aby soud při aplikaci piercingu odhlédnul od obou 

těchto zásad, či postačuje, aby byla prolomena pouze jedna z nich. Literatura v této otázce stále 

nedospěla k jednoznačné odpovědi. Pokud by postačovalo prolomení pouze jedné ze zásad, 

dopadala by možnost průniku na větší počet případů. Touto zásadou zdá se být zásada omezené 

odpovědnosti, jejíž zneužití v praxi vede nejčastěji k aplikaci průniku. Prolomení zásady 

samostatnosti korporace se poté stává nezbytným vedlejším efektem v případech, kdy je průnik 

úspěšný. Na druhou stranu, pojetí průniku jako výjimky ze zásady omezené odpovědnosti 

společníků dopadne na menší okruh případů, než by tomu bylo u výjimky ze zásady 

samostatnosti korporace.84 Osobně se dovoluji přiklonit k co nejširší možnosti aplikace 

doktríny. Piercing by tedy měl být považován za prolomení principu právní samostatnosti 

korporace.  

 Aby soud došel k závěru, že odhlédne od té či oné obchodněprávní zásady, je předně 

nutné, aby vztah mezi společníkem a společností podléhal jistým okolnostem. Existence 

piercingové okolnosti však sama o sobě nepostačuje k prolomení majetkové samostatnosti 

korporace. Pouze nám odpovídá na otázku, za jakého existujícího stavu, lze k piercingu přejít. 

K tomu, aby jej soud mohl skutečně aplikovat, je proto nutné, aby byl naplněna jedna 

z piercingových podmínek. Ty zpravidla představují zákonodárcem a soudy chráněné zájmy, 

které jsou jednáním určité osoby ohrožovány. Zda jsou ohroženy až do té míry, že je nutné 

přejít k piercingu, poté záleží na uvážení soudu. 

 Mezi piercingové okolnosti, tj. faktické stavy, ve kterých se společnost nachází jsou 

zahraniční právní vědou a judikaturou řazeny například situace, kdy dochází k mísení majetku 

korporace s majetkem společníků, využívání společnosti jako pouhé fasády společníka 

či uhrazení osobních dluhů společníka z majetku společnosti. Nejedná se o výčet taxativní. 

Bude tak záležet na skutkových okolnostech daného případu a posouzení soudu, zda 

by se v konkrétním případě mohlo jednat o okolnost piercingovou.85  

 
83 KOSTOHRYZ, Milan, Piercing the corporate veil: překonání právní samostatnosti kapitálových společností ve 

srovnávacím pohledu op. cit. s 29. 
84 Ibid. 
85 LOKAJÍČEK J., Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností. op. cit. s 40. 



29 

 

 Jak je již uvedeno výše, samotná existence piercingové okolnosti k aplikaci doktríny 

nestačí. Je proto nutné zkoumat, zda byla naplněna některá z piercingových podmínek. Česká 

právní věda doposud žádné specifické podmínky nestanovila. Nicméně někteří autoři uvedli 

alespoň základní podmínky, na základě kterých by měl být piercing umožněn. Lokajíček 

tak poukazuje na nespravedlnost jako podmínku sine que non aplikace piercingu.86 

Na to částečně navazuje publikace právo obchodních korporací, když uvádí, že by setrvání 

na majetkové samostatnosti mohlo vést k nespravedlivému řešení sporů. A konečně podmínka 

mimořádně nemorálního jednání, která vychází z analýzy zahraniční právní vědy. 

 Jak je patrné, podmínky stanovené českou odbornou literaturou jsou příliš obecné, 

což by nemuselo splňovat požadavky principu právní jistoty, který musí být do určité míry 

dodržen i při zavedení možnosti doktríny piercingu. Většina autorů při posouzení doktríny 

pro české právní prostředí proto zohledňuje podmínky a kritéria aplikovaná zahraniční právní 

vědou. 

Podmínka společná všem právním řádům je podmínka zneužití formy obchodní 

společnosti společníkem, přičemž obchodní společnost může být zneužita dvěma základními 

způsoby. První z nich může nastat v případě, že vznikl závazkový vztah mezi samotným 

společníkem a třetí osobou. Společník v takovém případě zneužije svou účast ve společnosti, 

aby nemusel věřiteli poskytnout plnění. V důsledku aplikace doktríny se pak nositelem původní 

povinnosti stane i sama společnost a cílem věřitele bude získat uspokojení přímo od této 

společnosti. Tyto případy jsou též známy jako tzv. obrácený průnik.87 Druhý způsob zneužití, 

se kterým se lze v praxi setkat nejčastěji, nastane v případě, kdy závazkový vztah vznikne mezi 

společností a třetí osobou. Společník poté svým kvalifikovaným zneužívajícím jednáním 

znemožní společnosti poskytnout věřiteli předmětné plnění. Mezi zneužívajícím jednáním 

a nemožností věřitele dosáhnout uspokojení své pohledávky přitom musí být příčinná 

souvislost.  

 Ne každé zneužívající jednání společníka však bude posouzeno jako natolik závažné, 

že soud přejde k odhrnutí korporátního závoje. Doktrína piercingu je výjimečným řešením, 

ke kterému se má soud možnost uchýlit pouze v mimořádných případech nespravedlnosti. 

Z tohoto důvodu je zároveň nutné stanovit kritéria posouzení, na základě kterých soud bezpečně 

 
86 Ibid.  
87 M. KOSTOHRYZ, Piercing the corporate veil: překonání právní samostatnosti kapitálových společností ve 

srovnávacím pohledu. op. cit. 13. 
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dojde k závěru, že je nutné v konkrétních okolnostech daného případu zvednout korporátní 

závoj.  

Jako první kritérium lze uvést míru kontroly společníka nad společnost, užívané 

americkými soudy. Jinými slovy soud zkoumá, zda společník vykonává takovou kontrolu, která 

by vedla k zásahům do jejího každodenního chodu. Výkon vlivu sám o sobě by však neměl vést 

k aplikaci piercingu. Doktrína totiž nesměřuje k samotnému výkonu vlivu, ale k jeho zneužití. 

Bude tedy nutné, aby byl konkrétní vliv do určité míry škodlivý. 

 Na kritérium kontroly poté navazuje zkoumání ekonomických vazeb mezi společníkem 

a společností. To, že jsou společnost a společník natolik ekonomicky provázáni, že navenek 

tvoří jediný celek, může být považováno za další důvod k aplikaci piercingu. Silné ekonomické 

vazby jsou typické především pro skupiny společností. Z tohoto důvodu také panují v odborné 

literatuře obavy, že toto kritérium umožní piercing v příliš mnoha případech. Na druhou stranu, 

je nutné, aby byla ekonomická kritéria v této souvislosti zohledněna. Odpovídají totiž reáliím 

skutečného života lépe, než je forma společnosti, na kterou je kladem důraz z pohledu 

obchodního práva.88 

 Piercing má ve vztahu k samotnému společníkovi povahu sankce za nespravedlivé 

či nemorální jednání, kterého se dopustil. Součástí každé doktríny piercingu by tak mělo být 

kritérium odvozené spravedlnosti, přičemž předmětem posuzování je jednání 

společníka. Za nespravedlivé (nemorální) jednání, které povede až k aplikaci piercingu, 

je nutné považovat nespravedlnost, která dosáhla mimořádné úrovně, a to s ohledem 

na intenzitu a délku trvání. Pro rozpor s dobrými mravy postihují piercingem úmyslné jednání 

společníků například německé soudy. Také britská dominantní doktrína mere facade vyžaduje 

k aplikaci piercingu prokázání určité míry nepatřičnosti.89 V českém právním řádu se 

s výrazem mimořádně nemorální (nespravedlivé) jednání nesetkáme. Lze jej však nahradit 

obsahově podobným souslovím v rozporu s dobrými mravy.90 Slůvko mimořádné pak lze 

nahradit tradičním hrubé. Český soud bude tedy posuzovat, zdali společník společnosti svým 

jednáním hrubě porušil dobré mravy, například vyhnutím se již existující povinnosti 

či smísením majetku společnosti a společníka.    

 
88 M. KOSTOHRYZ, Piercing the corporate veil: překonání právní samostatnosti kapitálových společností ve 

srovnávacím pohledu. op. cit. 100. 
89 M. KOSTOHRYZ, Piercing the corporate veil: překonání právní samostatnosti kapitálových společností ve 

srovnávacím pohledu. op. cit. 98. 
90 § 1 odst. 2 OZ 



31 

 

 V praxi se můžeme setkat se situacemi, které budou piercing do jisté míry připomínat, 

avšak nepůjde o piercing v pravém slova smyslu. Může se jednat například o dobrovolné 

převzetí závazku společnosti, ručení na základě zvláštního vztahu důvěry či vznik deliktní 

odpovědnosti. Lokajíček91 v této souvislosti odkazuje na německou literaturu, která pro tyto 

situace užívá označení nepravý piercing. Při nepravém piercingu vzniká odpovědnost 

společníků z jiného právního důvodu, než je pravý piercing. Jinými slovy soud v těchto 

případech neodhlédne od ustanovení omezující ručení společníků, ale dovodí jejich 

odpovědnost na základě jiného zákonného ustanovení.   

 Při užití nepravého piercingu využívá soud zákonných ustanovení občanského 

a obchodního práva, která jsou v kontinentálním systému známá již po staletí. Tedy podstatně 

delší dobu než doktrína piercingu soudů v systému common law. Například dobrovolné 

převzetí závazku společnosti lze považovat za běžný ručitelský závazek. Ručení vyplývající 

ze zvláštního vztahu důvěry zas například za odpovědnost z neplatně uzavřené 

smlouvy. A konečně deliktní odpovědnost, na kterou lze navázat s ohledem na předešlou 

kapitolu. 

 Výše zmíněnou zvláštní skutkovou podstatu náhrady újmy způsobené ovlivněné osobě 

lze totiž považovat za příklad deliktní odpovědnosti. Vlivná osoba tedy způsobí újmu výkonem 

svého vlivu a tu je posléze povinna nahradit. V případě, že by touto vlivnou osobou byl 

společník společnosti, které újma vznikla, nepřejde soud ke zvednutí korporátního závoje, 

nýbrž k aplikaci ustanovení § 71 odst. 1 ZOK. Odpovědnost společníka – vlivné osoby je tedy 

odvozena jinak než popřením principu majetkové samostatnosti korporace. Jedná se tak 

o příklad nepravého piercingu. Nutno však dodat, že z pohledu věřitele není podstatné, zda 

se bude jednat o pravý či nepravý piercing, účinky aplikace budou stejné.92  

 Právní řády kontinentálního systému práva si často volí obdobné alternativní způsoby, 

které mají obdobné účinky jako piercing v pravém slova smyslu. Nicméně instituty, jako ručení 

či deliktní odpovědnost, jsou stále odlišné právní koncepce, se kterými jsou spojeny také 

částečně odlišné konsekvence. Ručení je například spojeno s regresivním nárokem vůči 

dlužníkovi či s možností ručitele uplatnit námitky. Deliktní odpovědnost je pak často spojená 

s úmyslem škůdce. Pravý piercing žádné takové znaky nemá.93 Názor, že se v případě ručení 

 
91 LOKAJÍČEK, Jan. Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností. op. cit. 15. 
92 LOKAJÍČEK, Jan. Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností. op. cit. s 16. 
93 LOKAJÍČEK, Jan. Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností. op. cit. s 116. 
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vlivné osoby jedná o piercing není podle mého názoru správný, byť jsou následky jeho aplikace 

obdobné.  

5.2. Užití piercingu v českém právu  

 Z hlediska praktického užití piercingu v České republice je namístě se zamyslet nad 

konkrétními ustanoveními českého právního řádu, o které lze doktrínu opřít. Při těchto úvahách 

je možné se odrazit od doporučení obsažených přímo v anglickém case law. Sám anglický 

nejvyšší soud v případu Prest v. Petridel Resources totiž poukázal, že určité koncepty užívané 

ve Velké Británii lze pro dosažení spravedlnosti podřadit pod obecný princip zákazu zneužití 

práva. Český právní řád tento princip upravuje v ustanovení § 8 OZ, kde je zakotveno, 

že „..zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany“.94 

 Za zneužití práva lze obecně považovat výkon práva v rozporu se základními zásadami 

právního řádu, přičemž komentářová literatura v této souvislosti vyzdvihuje právě zneužití 

majetkové samostatnosti obchodní korporace.95 Na tomto základu lze dojít k závěru, že pokud 

společník zneužije obchodní korporaci k tomu, aby se mohl skrýt za její korporátní závoj 

a bránit tak věřitelům v uspokojení svých dluhů, měl by mu být takový výkon práva 

znemožněn. 

 Zajímavou otázkou zůstává, zda má být na zákaz zneužití práva pohlíženo objektivně 

nebo subjektivně, tj. zda se má při aplikaci ustanovení posoudit také zavinění společníka. 

Pro účely užití piercingu opřeného o toto ustanovení se přikláním spíše k subjektivnímu pojetí 

zneužití práva. Přičemž jako forma zavinění by měla být stanovena nevědomá nedbalost, 

čímž bude do rukou věřitelů vložen efektivní nástroj pro ochranu jejich zájmů.96 

Dále je možné doktrínu piercingu založit také na obecném ustanovení § 2 odst. 3 OZ, 

kde je zakotveno pravidlo jednání v souladu s dobrými mravy v oblasti soukromého práva. 

Výhodou tohoto ustanovení bude jeho vysoká flexibilita, tj. možnost jej aplikovat na široký 

okruh případů. 97 

 
94 § 8 OZ 
95 MELZER Filip, TÉGL Petr. a kolektiv, Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1-117, Praha Leges, 

2013. s 157 a násl. 
96 LOKAJÍČEK, Jan. Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností. op. cit. s 122. 
97 § 2 odst. 3 OZ 
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Z deliktních ustanovení připadá v úvahu úmyslné jednání proti dobrým mravům 

zakotvené v ustanovení § 2909 OZ. Toto ustanovení však vyžaduje prokázání úmyslu škůdce, 

což jak jsem již předestřela, nepovažuji za vhodné kritérium při posouzení aplikace piercingu. 

 Ustanovení § 2910 a § 2911 OZ, tj, porušení zákonné povinnosti, překážku zavinění 

neobsahuje. Předpokladem užití těchto ustanovení je porušení některé zákonné povinnosti 

společníkem. Za takovou povinnost lze považovat například povinnost loajality, která 

je v našem právním řádu postupně prosazována98, či účelovou vázanost majetku společnosti 

k přednostnímu uspokojení jejich věřitelů.  

 V neposlední řadě se v zákoně o obchodních korporacích objevuje institut obdobný 

anglickému wrongful trading, na základě kterého je soud oprávněn rozhodnout, že člen 

statutárního orgánu ručí za dluhy společnosti, pokud neučinil vše potřebné k odvrácení jejího 

úpadku.99 Toto ustanovení se obdobně užije také na vlivnou a ovládající osobu a lze jej užít 

jako prostředek řešení případů zneužití společnosti společníkem. Vzhledem k tomu, 

že se institut wrongful trading uplatní pouze na situace hrozícího úpadku, ukazují anglické 

zkušenosti, že jím nelze nahradit doktrínu piercingu v plném rozsahu.100 

 Podle mého názoru by měla být doktrína v českém právním prostředí založena spíše 

na obecnějších ustanovení zákona, která by poskytovala soudům dostatečnou volnost 

při posuzování podmínek piercingu. Za právní základ doktríny lze tedy považovat zmíněné 

ustanovení § 8 a § 2 odst. 3 OZ, případně ustanovení § 2910 a 2911 OZ o náhradě škody. 

  V souvislosti s výše uvedenými ustanoveními zákona je nicméně nutné upozornit, 

že ačkoliv lze ustanovení považovat za umožnění aplikace piercingu, ve skutečnosti 

se o piercing s největší pravděpodobností jednat nebude. Ani jedno z ustanovení totiž 

neobsahuje nic o tom, že by nemělo být odhlédnuto od majetkové samostatnosti obchodní 

společnosti.101 

 
98 Např. rozsudek Nejvyššího soud ČR ze dne 26.62007, sp. zn. 29 Odo 387/2006 
99 § 69 odst. 2 ZOK 
100 M. KOSTOHRYZ, Piercing the corporate veil: překonání právní samostatnosti kapitálových společností ve 

srovnávacím pohledu, op. cit. s 113. 
101 WORTHINGTON Sealy L., S. Cases and Maretials in Company Law. 8. vydání. New York: Oxford University 

Press, 2008. 
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5.3. Specifika doktríny piercingu v rámci podnikatelských 

seskupení 

Jak je již uvedeno výše jedním z kritérií posouzení, zda soud přejde v případě 

zneužívajícího jednání společníka k aplikaci doktríny, jsou ekonomické vazby mezi 

společníkem a společností. Ty jsou základním znakem většiny podnikatelských seskupení, 

v nichž jednotlivé společnosti jsou majetkoprávně samostatné, ale navenek vystupují jako 

jediná ekonomická jednotka.102 

Třebaže je majetková samostatnost a z ní plynoucí neručení za dluhy jednotlivých členů 

navzájem hlavním důvodem, proč jsou vlastně podnikatelská seskupení formována, 

je majetková samostatnost předmětem neustálých akademických sporů. Mezi námitkami 

vedenými proti zachování majetkové samostatnosti obchodní korporace si dovolím 

vyzdvihnout jedinou. Jedná se o názor profesora Dobsona, který v jedné ze svých prací 

věnovaných piercingu uvedl, že by odpovědnost měla pramenit z kontroly. Mateřská společnost 

by tedy měla odpovídat za dluhy dceřiné společnosti, pokud bude prokázáno, že vůči ní zneužila 

svého vlivu. Za vždy zneužívající vliv přitom považoval jakýkoliv vliv, který je čistě 

ekonomickým, tj. nikoliv plynoucím například z vlastnictví podílu v dceřiné společnosti.103 

Nicméně podmínka zneužívajícího vlivu nebyla vždy nutným předpokladem 

pro odhlédnutí od majetkové samostatnosti člena skupiny. Příkladem může být doktrína single 

economic unit, dříve užívaná anglickými soudy. Při její aplikaci soud jednoduše odhlédl 

od majetkové samostatnosti člena, pokud to vyžadovalo spravedlivé řešení kauzy. Na skupinu 

společností bylo poté nahlíženo jako na jedinou velkou entitu bez ohledu na její vnitřní 

uspořádání či majetkovou samostatnost jednotlivých společností.104 

V českém právním prostředí bylo zákonodárcem při rekodifikaci soukromého práva 

v důvodové zprávě zdůrazněno, že ačkoli zákon o obchodních korporacích nezavádí doktrínu 

piercing of corporate veil, obsahuje zákon ustanovení, které na doktrínu navazuje. Jedná 

se o ustanovení § 71 odst. 3 ZOK, ve kterém je zakotveno ručení vlivné osoby. To by však 

nemělo být bráno tak, že piercing není v rámci podnikatelských uskupení v případě, že jsou 

k němu dány podmínky, možné uplatnit. Právo podnikatelských seskupení se neřídí pouze 

 
102 ČERNÁ, Stanislava, O koncernu, koncernovém řízení a vyrovnání újmy, op. cit. 
103 DOBSON J. M., Lifting the Veil in four countries: The law of Argentina, England. France and the United 

States, British Institute of International and Comparative Law 1986. 
104 LOKAJÍČEK, Jan. Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností. op. cit. s 56. 
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zákonnými ustanoveními, ale také právními zásadami a je doplňováno soudcovskými koncepty, 

mezi které řadíme právě i doktrínu piercingu.105  

Vedle obecných okolností aplikace doktríny právní věda a zahraniční judikatura 

dovodila zvláštní demonstrativní výčet okolností, za kterých lze prolomit majetkovou 

samostatnosti u členů seskupení, tj. v jaké situaci se osoby v seskupení musejí nacházet, 

aby mohlo být uvažováno o aplikaci doktríny. Mezi tyto okolnosti je řazeno (i) míšení 

prostředků dceřiné a mateřské společnosti, (ii) podkapitalizace dceřiné společnosti, (iii) překryv 

obchodních aktivit mateřské a dceřiné společnosti, (iv) absence vedoucích zaměstnanců 

či statutárních orgánů dceřiné společnosti, (v) nedodržování potřebných formalit při přijímání 

rozhodnutí statutárního orgánu dceřiné společnosti, (vi) převzetí rizika, že se věřitel nebude 

domáhat prolomení majetkové samostatnosti. Judikaturou bylo dále dovozeno, že k aplikace 

piercingu může dojít také, pokud (i) je mateřská společnost jediným vlastníkem dceřiné 

společnosti, (ii) pokud mateřská a dceřiná společnost vypracovaly konsolidovanou účetní 

závěrku a podaly společné daňové přiznání, (iii) pokud mateřská společnost financuje 

společnost dceřinou (iv) dceřiná společnost nedostává jiné závazky, než ty od mateřské 

společnosti (v) statutární orgány dceřiné společnosti jednají na základě pokynů a v zájmu 

mateřské společnosti.106 

Jak již bylo uvedeno výše, samotná piercingová okolnost nepostačuje k prolomení 

majetkové samostatnosti korporace. Pouze nám odpovídá na otázku, za jakého existujícího 

stavu lze k piercingu přejít. Je tedy nutné, aby vedle okolnosti byla naplněna také daná 

podmínka piercingu. Vedle obecných podmínek, které jsou samozřejmě aplikovatelné též 

na podnikatelská seskupení, rozlišuje zahraniční právní věda a judikatura také zvláštní 

piercingové podmínky v kontextu podnikatelských seskupení. Mezi tyto podmínky je řazen 

jednak takový výkon zneužívajícího extenzivního vlivu a kontroly nad obchodní korporací, 

který dosahuje výrazně vyšší intenzity, než kterou předvídá zákonodárce107, tak již zmiňovaná 

podmínka jedné ekonomické jednotky. 

 
105 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) s 28-29. 
106 CAREY, Michael. Piercing the Veil When Corporate Subsidiaries Commits Torts [online, cit. 9. 3. 2020], 

dostupný z SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1309302 
107 LOKAJÍČEK, Jan. Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností. op. cit. s 45. 
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6. Podnikatelská seskupení ve Velké Británii 

6.1. Skupina společností 

Vzhledem k tomu, že je společnost považována za samostatnou právnickou osobu, která 

je oprávněná vlastnit majetek, je také možné, aby jedna společnost vlastnila akcie společnosti 

jiné. Společnost tak může vlastnit akcie jedné či vícero jiných společností. Takto vytvořené 

seskupení je ve Velké Británii známé pod názvem „Corporate group“ nebo také „Group 

of Companies“, což lze volně přeložit jako Skupina společností či Firemní skupina. Je tvořena 

zpravidla mateřskou společností (Parent Company) a jednou či vícero dceřiných společností 

(Subsidiary Company). Přičemž jako mateřská společnost je označována osoba, která vlastní 

nebo ovládá společnost jinou (dceřinou). Zákon o obchodních korporacích (Companies Act) 

stanoví, že mateřskou společností je každá společnost, která má v držení většinu hlasovacích 

práv v jiné společnosti, je jejím členem a může jmenovat či odvolávat členy statutárního orgánu, 

nebo je členem a kontroluje většinu hlasovacích práv, a to buď sama, nebo na základě dohody 

s jiným členem společnosti.108 Mezi další způsoby vzniku skupiny lze zařadit vzájemně 

propojené statutární orgány. V takovém případě, i přesto, že společnost vlastní méně než 50 % 

akcií v dceřiné společnosti, může kontrolovat její činnost, a to zejména v případě, 

že je vlastnictví zbylých akcií rozptýleno mezi vícero akcionářů.109  

Na skupinu společností je pohlíženo jako na jednu ekonomickou jednotku. Tento přístup 

však v minulosti vedl k častým snahám přimět ostatní společnosti ve skupině k zaplacení 

způsobené odpovědnosti právě na základě přístupu o jedné ekonomické jednotce. Tyto snahy 

byly několikrát rázně odmítnuty britskými soudy, které zdůraznily, že označení za jednu 

ekonomickou jednotku nezakládá odpovědnost mateřské společnosti za chyby jejich dceřiných 

společností. Takové pojetí ekonomické jednotky by bylo v rozporu se zásadou samostatnosti 

právnické osoby. Na skupinu společností je tedy pohlíženo jako na řadu samostatných 

společností, z nichž každá vlastní svůj vlastní majetek a odpovídá za své dluhy.110 

Na úvod je také třeba upozornit na rozdíl v pojmech mateřská a holdingová společnost. 

Pojmy jsou si velice podobné a často zaměnitelné. Holdingová společnost totiž prakticky 

odpovídá pojmu mateřská společnost s tím rozdílem, že holdingová společnost sama 

 
108 MCLAUGHLIN, Susan. Unlocking Company Law. Routledge; 2 edition, 2013. s 104. 
109 HICKS, Andrew. Cases and Materials on Company Law. OUP Oxford; 5 edition. 30 Sept. 2004. 
110 MCLAUGHLIN, Susan. Unlocking Company Law. op. cit. s 104. 
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neprovozuje žádné podnikání. Sama tedy neprodukuje žádné zboží ani služby, pouze vlastní 

akcie a vytváří skupinu společností. Mateřská společnost naproti tomu sama podniká a zároveň 

drží akcie jiné společnosti.111 

6.2. Právní úprava skupin společností  

Právní řád Velké Británie obsahuje řadu zákonů, které ovlivňují skupiny společností, 

ale neobsahuje žádný zákon týkající se skupin jako takový.112 Může se jednat například 

o daňové čí účetní právní předpisy, které dokonce pojímají o skupině společností jako o ucelené 

jednotce. Z oblasti obchodního práva poté správa skupiny závisí na úpravě pravidel obecného 

korporátního práva. Mezi taková pravidla lze zařadit například možnost soudu zvednout 

korporátní závoj v případech podvodu, pravidla o ochraně věřitelů a otázka vzájemné závislosti 

společností, povinnosti členů statutárního orgánu a potlačování práv minoritních akcionářů, 

či konsolidované účty a zdanění.113  

Důvody nízké regulace úzce souvisejí s teoriemi, na základě kterých jsou společnosti 

zakládány. Spojené království, ale také například USA, zastávají názor, že státní intervence 

do skupin společností má být omezena na minimum. Existence a fungování obchodní 

společnosti je považováno za ústupek státu, protože to je stát, kdo uděluje společnosti možnost 

požívat právního postavení. Následná role státu je omezena pouze na zajištění demokratického 

a férového jednání v rámci skupiny. Tato teorie, která je též známá jako koncesní teorie 

(Concession Theory) zabraňuje státu, abych zneužíval obchodní společnost k plnění svých 

vlastních cílů. Je tomu tak z toho důvodu, že společnost je založena na základě dohody dvou 

či více stran k výkonu obchodní činnosti. Pakliže se tedy nebude jednat o podvod či jiné 

protiprávní jednání, soudy by měly potvrdit samostatnou právní existenci společnosti. Odlišný 

přístup můžeme najít v zemích jako Čína či Rusko, kde je společnost chápána jako nástroj státu, 

který je využíván k plnění jeho zájmů.114  

Samotný zákon o obchodních korporacích navíc obsahuje několik ustanovení týkajících 

se mateřských a dceřiných společností. Jako příklad lze uvést ustanovení týkající se smluv 

o kontrole (Control Contracts). Smlouva o kontrole je písemná smlouva udělující takové právo, 

které je povoleno stanovami společnosti, vůči které je toto právo vykonatelné a je povoleno 

 
111 Ibid.  
112 PRENTICE, DD. `Some Comments on the Law Relating to Corporate Groups', in J McCahery et al (eds) above 

n 55 (1993). s 372. 
113 DINE, Janet. The governance of coprporate group. Cambridge University Press, 2000. s 44. 
114 Ibid. 
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zákonem, na základě kterého je tento podnik založen.115 Z toho vyplývá, že stanovy dceřiné 

společnosti mohou prakticky zprostředkovat kontrolní pravomoci mateřské společnosti, pokud 

se nejedná o práva, která musí být povolena zákonem, aby mohla být takto zprostředkována, 

jako například porušení práv minoritních akcionářů. Britské společnosti jsou tedy oprávněné 

spolu uzavírat koncerny, pokud by tím neporušovaly jiná zaručená práva. Samotný skupinový 

vztah nicméně zákonem upraven není.  

Stejně tak definici vlivné osoby či způsoby vykonávání vlivu bychom v zákoně hledali 

marně. Možnost vykonávat kontrolu či vliv na jinou osobu lze nicméně dovodit ze zákonných 

ustanovení, které s takovým jednáním operují.116  

S právní úpravou skupin společností je neodmyslitelně spjata také již zmíněná otázka 

majetkové samostatnosti jejich jednotlivých členů, tj. zda na skupinu společností pohlížet jako 

na jedinou ekonomickou jednotku, či zda se jedná o skupiny právně subjektivních osob. 

I na skupinu společností soudy v průběhu let aplikují precedent známý jako Salomon. Jedná 

se o případ, který poprvé analyzoval a potvrdil omezené ručení společníků a majetkovou 

samostatnost obchodní společnosti. 

Případ se týkal živnostníka Salomona, který se pro své podnikání rozhodl založit 

společnost s ručením omezeným. Zanedlouho po svém vzniku se však společnost ocitla 

v dluzích, které vyústily až v její insolvenci. V následném insolvenčním řízení uplatnil pan 

Salomon svou pohledávku, kterou za společností disponoval, čímž si nárokoval to málo, co 

společnosti zůstalo. To se samozřejmě nelíbilo zbylým věřitelům. Obrátili se proto na soud 

s tvrzením, že společnost založená panem Salomonem je ve skutečnosti stále pouze 

provozováním živnosti pana Salomona. Takovou inkorporaci živnosti považovali za podvod 

a přednostní uspokojení pana Salomona na úkor zbylých dlužníků za nemorální.117 

Případ se dostal až před sněmovnu lordů (House of Lords), která překvapivě rozhodla 

ve prospěch pana Salomona a stanovila, že společnost je v právu zcela odlišnou osobou od těch, 

kdo mají uzavřenou společenskou smlouvu. Společnost dle práva tedy není zmocněncem 

nebo správcem jejich společníků, nýbrž samostatnou právnickou osobou.118 

 
115 Schedule 7, para. 4 (2) Companies Act 2006 
116 Ustanovení insolvenčního zákona nebo zákona o vyloučení členů statutárního orgánu viz. kapitola o 

odpovědnosti vlivné osoby. 
117 Salomon v. Salomon Company Ltd (1897) AC 2 
118 Soudce MacNaghten in Salomon v. Salomon Company Ltd (1897) AC 22 
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7. Odpovědnost mateřské společnosti 

Ve Spojeném království může vlivná osoba a mateřská společnost odpovídat za dluhy 

obchodní korporace buď přímo na základě zákonných ustanovení, anebo na základě rozhodnutí 

soudu. Zákonná ustanovení jsou v této souvislosti zakotvena napříč celým právním řádem 

Velké Británie, tj. nejsou obsažena v jednom obchodněprávním předpisu, nýbrž jsou zahrnuty 

v několika různých zákonech. Jako příklad lze uvést insolvenční zákon 119 nebo zákon 

o vyloučení členů statutárního orgánu.120 

7.1. Zákonná ustanovení  

Z insolvenčního zákona si dovolím vyzdvihnout dvě základní ustanovení. Prvním z nich 

je zakotvení skutkové podstaty podvodného obchodování (fraudulent trading)121, jejíž 

základem je povinnost přispět určitou částku do majetku obchodní společnosti v likvidaci 

osobou, která s ní obchodovala s úmyslem podvést její věřitele. Přičemž odpovědnou může být 

jakákoli osoba, která se takového podvodného jednání dopustí. V praxi se však toto ustanovení 

příliš neosvědčilo. Hlavním důvodem je podle britských komentátorů přísné posouzení 

podmínky úmyslu britskými soudy.122 

Do zákona tedy bylo posléze doplněno ustanovení s. 214 zakotvující skutkovou podstatu 

obchodování směřujícího k poškození věřitele (wrongful trading). Toto ustanovení se aplikuje 

v situacích, kdy je společnost insolventní a člen její správní rady (board of directors)123 měl 

nebo mohl vědět, že společnost k insolvenci směřuje, přičemž k naplnění skutkové podstaty 

postačuje, aby její členové jednali neodpovědně. Soud poté na návrh likvidátora může 

odpovědnému členovi nařídit, aby přispěl určitou částku do majetkové podstaty společnosti. 

Tím bude navýšena celková suma k uspokojení věřitelů. Ustanovení tak nezakládá vnitřní 

odpovědnost člena boardu, ale speciální skutkovou podstaty odpovědnosti za škodu vůči 

věřitelům společnosti.124  

Institut wrongful trading tak směřuje primárně na členy správní rady 

korporace. Pro účely této diplomové práce se proto zaměříme na odstavec 7, kde je upravena 

 
119 Insolvency Act 1986 
120 Company Directors Disqualification Act 1986 
121 s. 213 Insolvency Act 1986 
122 LOWRY J., DIGMAN A. Company Law. 3. vydání New York: Oxford University Press, 2006. s 33. 
123 Board of directors lze přeložit jako správní rada. Tu poté tvoří jednotliví ředitelé společnosti.  
124 ČERNÁ, Stanislava, Ještě k ručení vlivné a ovládající osoby za porušení povinnosti odvracet hrozící úpadek, 

op. cit. 
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odpovědnost tzv. stínového vedoucího (shadow director), za kterého dle britské odborné 

literatury lze považovat také mateřkou společnost.125  

Pojem stínový vedoucí označuje osobu, která poskytuje instrukce a pokyny, podle nichž 

následně jednají členové správní rady korporace. Tato definice přitom nezahrnuje instrukce 

a rady poskytované profesionálními poradci.126 Britská judikatura dále doplňuje, že aby osoba 

byla považována za stínového vedoucího, je nutné, aby podle pokynů jednala většina 

ředitelů.127 Vliv na jednu osobu nebo menšinovou část boardu nepostačuje k označení stínový 

ředitel. Vykonávaný vliv navíc musí být dlouhodobý a pravidelný. Za stínového vedoucího 

tak nelze považovat osobu, která vykonává svůj vliv pouze jednorázově či nahodile.128 Jako 

příklad lze uvést významného investora společnosti či jejího akcionáře. Dále se může jednat 

o vysoce postavenou osobu v managementu či, jak je již zmíněno, osobu mateřskou. 

Otázkou zůstává, od jakého okamžiku lze na osobu pohlížet jako na stínového 

vedoucího. Tedy zda jí je osoba již od počátku vykonávání svého vlivu, který bude až postupem 

času posouzen jako vliv dlouhodobý a dostatečně silný, či až v době, kdy bude vykonávaný vliv 

dosahovat požadované intenzity. Při posouzení se britské soudy přiklonily k druhé z variant. 

Rozhodnutí přitom opřely o legální definici stínového vedoucího, kde je stanoveno, že ředitelé 

musí být zvyklí jednat podle pokynů stínového ředitele. Vlivnou osobu lze tedy označit 

za stínového ředitele až po určité době vykonávání vlivu.129 

Aktivně legitimován k podání žaloby je pouze insolvenční správce. Ten je povinen 

postupovat vždy v zájmu věřitelů korporace. Nicméně, je pouze na jeho vlastním uvážení, zda 

žalobu podá, či nikoliv. Není tak jeho povinností čekat na schválení či jiný podnět ze stran 

věřitelů.130 Stejně tak se v případě podání žaloby nebude jednat o podání společnosti, nýbrž 

o podání samotného insolvenčního správce.  

K podání návrhu je předně nutné, aby bylo proti korporaci vedeno insolvenční řízení 

a její majetek nepostačoval k zaplacení jejich pohledávek. Druhou základní podmínku poté 

představuje pokračování v obchodní činnosti, které vede k dalšímu zadlužování korporace 

 
125 LOWRY J., DIGMAN A. Company Law. op. cit. s 53. 
126 s 251 Companies Act 2006 
127 Ultraframe Ltd v Fielding & Ors [2005] EWHC 1638 (Ch), LTL 11/8/2005 
128 Unisoft Group Limited (No 3) [1994] 1BCLC 609 
129 Ultraframe (UK) Ltd v Fielding & Ors, op. cit.  
130 Longmeade Ltd (In Administration), Re [2016] EWHC 356 (Ch) 
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vlivnou osobou131 i přesto, že ta si byla vědoma, že společnost směřuje do insolvence.132 

V důsledku takového jednání pak dochází ke snižování majetkové podstaty společnosti 

a krácení věřitelů.  

Pro zjištění, zda žalovaná osoba pokračovala v zadlužování společnosti, je nutné 

stanovit okamžik, od kterého bylo možné předpokládat, že společnost směřuje k úpadku. 

Nicméně určení tohoto okamžiku se bude lišit případ od případu. Může se tak jednat například 

o okamžik vyhotovení účetní závěrky společnosti133 či uplynutí doby, po kterou osoba 

předpokládala, že by úpadek mohl být zvrácen refinancováním.134 

V případě, že soud shledá, že se žalovaná osoba dopustila wrongful trading, je oprávněn 

jí uložit povinnost přispět do majetku společnosti určitou částku, kterou uzná za vhodnou 

(as the court thinks proper). Výše příspěvku by přitom měla odpovídat částce, o níž klesl 

majetek korporace v důsledku jednání osoby. Tato částka by zároveň měla představovat 

maximální výši příspěvku, který může soud uložit.135 Rozhodným obdobím pro učení výše 

příspěvku je pak období od okamžiku, kdy vlivná osoba měla a mohla vědět o hrozícím úpadku 

do zahájení insolvenčního řízení. Výsledná částka představuje spíše než sankci, kompenzaci 

věřitelů.136 

Vymožená částka se poté stává součástí majetkové podstaty obchodní korporace a slouží 

k uspokojení všech věřitelů. Nicméně, anglická judikatura později dovodila, že vymožené 

plnění slouží pouze k uspokojení nezajištěných věřitelů s odůvodněním, že zajištění věřitelů 

podléhá majetková podstata korporace ještě před zahájením insolvenčního řízení. Plnění, které 

se stalo součástí majetku až v jeho průběhu, tj. také plnění na základě wrongful trading, 

tak zajištění podléhat nemůže.137 

Insolvenční zákon v s. 214 (3) poskytuje vlivné osobě možnost se povinnosti zprostit, 

prokáže-li, že učinila veškerá jednání a opatření s cílem minimalizovat škody věřitelů korporace 

od chvíle, kdy se dozvěděla, že je její insolvence neodvratitelná.138 Výklad těchto podmínek 

 
131 Výše je uvedeno, že skutkovou podstatu wrongful trading může naplnit také osoba vykonávající vliv na 

obchodní korporaci. Také vzhledem k zaměření této diplomové práce si proto dovolím pracovat pouze s tímto 

označením, tj. nebudu zmiňovat ředitele společnosti, na které ustanovení také dopadá. 
132 s 218 (2) (b) a (4) Insolvancy Act 1986 
133 Produce Marketing Consortium Ltd (No 2) [1989] 2 BCLC 520 
134 Rod Gunner Organisation Ltd [2004] EWHC 316 (Ch), [2004] 2 BCLC 110. 
135 DOYLE, Louis a KEAY, Andrew. Insolvency Legislation: Annotations and Commentary. Bristol: Jordan 

Publishing. 2005. s 233. 
136 Produce Marketing Consortium Ltd (No 2) [1989] 5 BCC 569 
137 Oasis Merchandising Services Ltd [1998] Ch 170 
138 s 214 odst. 3 Insolvancy Act 1986 
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působí v praxi nemalé obtíže a je proto vystaven značné kritice ze stran odborné veřejnosti. 

V první řadě není zákonem definováno „veškeré jednání“, ani upřesněna opatření, kterými lze 

minimalizovat ztráty věřitelů. Tyto podmínky přitom nejsou konkretizovány ani judikaturou 

britských soudů. Vodítko poskytla až odborná literatura, která uvedla seznam základních kroků, 

které mohou vést k minimalizaci ztrát obchodní korporace. Mezi tyto kroky je řazeno například 

informování správní rady o hospodářské situaci společnosti, nesjednávání dalších závazků, 

povolání poradce, který se zabývá problematikou úpadku společností, snížení nákladů 

společnosti, odprodání některé její části či informování a sjednání dohody s jejími věřiteli.139 

Další ustanovení dopadající na vlivnou osobu, je ustanovení s. 216 Insolvenčního 

zákona, které čelí tzv. fénixovým společnostem (phoenix companies). Tak bývá označován 

postup vlivné osoby poté, co se společnost ocitne v insolvenci. Vlivná osoba následně založí 

společnost novou, přičemž využije obchodní firmu insolventní společnosti či vytvoří natolik 

obdobnou, že vyvolá asociace k původní korporaci. Tomu se snaží předmětné ustanovení 

zabránit tím, že zakazuje vlivné osobě, aby po období minimálně 5 let od zahájení likvidace 

insolventní společnosti takovým způsobem zneužila její obchodní firmu. Pokud by vlivná osoba 

jednala v rozporu se stanoveným zákazem, odpovídala by za dluhy insolventní společnosti 

solidárně s nově založenou společností.140 

Také v zákoně o vyloučení členů statutárních orgánů lze najít ustanovení dopadající 

na vlivnou osobu nebo mateřskou společnost. Za zmínku jistě stojí ustanovení s. 15, které 

stanoví osobní odpovědnost každého, kdo se podílí na řízení společnosti přesto, že mu to bylo 

soudem zakázáno, nebo postupuje při řízení společnosti na základě pokynů takto 

diskvalifikované osoby. Ustanovení přitom dopadá kromě členů statutárního orgánu 

na jakoukoli diskvalifikovanou osobu, tedy i na osobu vlivnou či mateřskou společnost 

a zakládá osobní odpovědnost za závazky společnosti vůči jejím věřitelům. Přičemž sankcí za 

porušení rozhodnutí o vyloučení je právě založení osobní odpovědnosti diskvalifikované osoby 

za dluhy korporace.141 

 
139 GOODE, R. Principles of Corporate Insolvency Law, 3. vydání, London: Thomson, 2005. s 75.  
140 LOKAJÍČEK, Jan. Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností. op. cit. s 79. 
141 LOKAJÍČEK, Jan. Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností. op. cit. s 80. 
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7.2. Soudní doktrína piercing of corporate veil v kontextu skupin 

společností 

Judikatura anglických soudů bývá považována za kolébku doktríny piercing 

of corporate veil. Anglii přitom řadíme do anglo-amerického systému práva, přičemž anglické 

soudy se vyznačují důsledným dodržováním principu závaznosti precedentu. To znamená, 

že rozhodnutí jsou soudy obecně respektována a případné odchylky jsou spíše výjimečné. 

Vzhledem k tomu, že v právním řádu Velké Británie nenajdeme zvláštní právní úpravu týkající 

se skupin společností, bývají to právě soudy, kdo rozhodují o pravidlech, která mají být v tomto 

kontextu následována. 

Jak již bylo uvedeno výše, základním principem celého práva obchodních korporací 

je oddělení majetku korporace od majetku jejich společníků. Tato teorie však historicky 

zaznamenala několik sporných momentů, dokud nebyla s konečnou platností potvrzena 

v epickém případu Salomon.  

Na skupinu společností byl princip Salomon poprvé aplikován v případu Gramophone 

& Typewriter, Ltd. v. Stanley142. Případ se týkal britské společnosti, která vlastnila veškeré akcie 

společnosti německé. Jelikož tedy britská společnost zcela vlastnila společnost německou, měla 

být dle názoru tehdejší komise pro vnitrozemské příjmy zdaněna ze zisků plynoucích z činnosti 

dceřiné společnosti. Tento názor byl však soudem zcela odmítnut. Německá společnost byla 

považována za samostatnou obchodní korporaci oddělenou od své mateřské společnosti, byť 

ta vykonávala kontrolu nad její obchodní činností. 

Význam rozhodnutí Salomon spočíval primárně v ochraně jednotlivých akcionářů před 

neomezeným rizikem. Nicméně vzhledem k jeho doslovnému výkladu se společnosti skrývají 

za principem omezené odpovědnosti vytvářením dceřiných společností. Jak uvedly soudy 

v případu Gramophone, založení dceřiné společnosti není nezákonné, i když se může jevit jako 

morálně špatné.143  

Aplikace rozhodnutí Salomon na skupiny společností vyvolává řadu kontroverzních 

názorů. Problém je spatřován zejména v možnosti zřídit dceřinou společnost mateřskou 

společností, aby ta za ni vytvořila zisk a nesla veškerá rizika. V případě, že se dceřiná 

společnost pak stane insolventní, nemohou se věřitelé se svými nároky obrátit na mateřskou 

 
142 Gramophone and Typewriter Ltd v Stanley [1908] 2 KB 89 
143 Ibid. 
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společnost. Princip Salomon tedy mateřským společnostem otevírá možnost zneužití principu 

omezené odpovědnosti a umožňuje jim vyhnout se závazkům, do kterých fakticky vstoupily. 

Judikatura britských soudů tak v průběhu let vytvořila řadu precedentů, na základě 

kterých poskytla věřitelům možnost obrátit se svými nároky na mateřskou společnost tím, 

že zvedly korporátní závoj, který je před takovou odpovědností chrání. Podmínky uvedené 

v nejvýznamnějších britských případech byly v průběhu let zobecněny a umožnily vznik 

jednotlivých teorií (theory) o zvednutí korporátního závoje.  

Jednou z takových teorií je teorie pouhé fasády (mere facade), jejíž podstatu tvoří 

kontrola společnosti jinou osobu, přičemž tato kontrola dosahuje takové intenzity, 

že je společnost využívána výhradně k účelům kontrolující osoby. Účel využití společnosti poté 

směřuje k vyhnutí se již existujících závazků kontrolující osoby.  

Klíčovým případem, kde byl argument pouhé fasády užit je případ Jones v Lipman144. 

V dané věci šlo o uzavření kupní smlouvy na dům mezi panem Lipmanem a panem Jonesem. 

Pan Lipman si však po podpisu smlouvy prodej domu rozmyslel. Aby se vyhnul již vzniklému 

závazku převedl dům na za tím účelem založenou obchodní společnost, domnívaje se, že když 

nebude vlastníkem domu, nebude moci být soudem nařízen jeho převod na pana Jonese. Soud 

však došel závěru, že takto založená společnost je pouze fasádou, maskou, podvodem 

žalovaného, který zakrývá fakta ve snaze vyhnout se spravedlnosti a rozhodl ve prospěch 

žalobce. Tento závěr byl později potvrzen také sněmovnou lordů v případu 

Woolfson v Strathclyde Regional Council.145 

Nicméně vzhledem k neochotě soudů, jakkoliv zpřesnit podmínky pro aplikaci 

piercingu, zůstávají konkrétní kritéria pro použití teorie pouhé fasády nejasná. Navíc ani právní 

věda není při hledání obecných podmínek úspěšná. Někteří autoři poukazují na beznadějnost 

generalizace užití teorie a zdůrazňují význam skutkových okolností daného případu. Jinými 

slovy bude aplikace teorie soudem zvážena až na základě skutkového stavu daného případu.146 

Vedle teorie pouhé fasády, mohou soudy přejít ke zvednutí korporátního závoje 

k prokázání tzv. agentury (agency), jejíž podstata tkví v pravomoci dceřiné společnosti nebo 

jejího člena jednat jako agent mateřské společnosti. Tato teorie je známá jako teorie agentury 

(agency theory). Soudy v takovém případě nahlédnou pod závoj, aby zjistily, zda daná 

 
144 Jones v Lipman [1962] 1 WLR 832 
145 Woolfson v Strathclyde Regional Council [1978] UKHL 5 
146 M. KOSTOHRYZ, Piercing the corporate veil: překonání právní samostatnosti kapitálových společností ve 

srovnávacím pohledu. op. cit. s 60. 
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společnost jako takový agent skutečně jedná. To by totiž znamenalo, že mateřská společnost 

nebo její členové jsou jednáním svého agenta vázáni. K naplnění znaků agentury však nestačí 

pouhá kontrola mateřskou společností. Soud musí dojít k závěru, že mateřská společnost 

vykonává takovou absolutní kontrolu nad dceřinou společností, která zničí základy její právní 

subjektivity. K tomu soud aplikuje zvláštní test složený ze souboru otázek zohledňující 

jednotlivé aspekty mateřské a dceřiné společnosti. Může se jednat například o vlastnictví 

společnosti či poskytované benefity.147 

Princip agentury byl na skupinu společností poprvé aplikován v roce 1891 ve věci 

Montgomerie v United Kingdom Mutual Steamship Association148. V tomto případu se jednalo 

o vztah americké dceřiné společnosti, která jednala jako agent britské mateřské společnosti, 

přičemž mateřská společnost tvrdila, že dceřiná společnost podnikala pouze jako její zástupce 

a soud s tímto argumentem souhlasil. Dceřiná společnost totiž skutečně nejednala ve vlastním 

zájmu, ale na účet mateřské společnosti, čemuž odpovídal i minimální stupeň kontroly, který 

sama vykonávala. Tato, byť silná kontrola, však byla vykonávána pouze na základě vlastnictví 

podílu mateřskou společností. To podle názoru soudu k naplnění principu agentury, potažmo 

odhrnutí korporátního závoje, nestačí. Nutno však dodat, že tehdejší neochota, jakkoliv 

zasahovat do korporátního závoje, plynula z nedávného rozhodnutí o právní subjektivitě 

společností.149 Pokud se tedy nebude jednat o protiprávní jednání, platí princip Salomon 

a ke zvednutí korporátního závoje s největší pravděpodobností nedojde.  

Teorii agentury je možné využít také ku prospěchu mateřské společnosti, jak bylo 

ukázáno v případu Smith Stone an Knight v. Birmingham Cornp, ve kterém mateřská společnost 

byla vlastníkem pozemku, na kterém dceřiná společnost provozovala svůj závod. Poté co došlo 

k nucenému vykoupení pozemku, domáhala se mateřská společnost odškodnění. Svůj nárok 

přitom opírala o zmaření podnikatelského záměru, ke kterému odkoupením došlo. Žalovaná 

společnost přitom argumentovala tím, že podnikatelský záměr byl zmařen společnosti dceřiné, 

nikoliv mateřské. Odškodnění by tedy měla požadovat dceřiná společnost.  

Soud nicméně dospěl k závěru, že skutečným majitelem závodu, který byl nuceným 

odkupem pozemku poškozen, je společnost mateřská, a že dceřiná společnost jednala pouze 

jako její agent. Pro posouzení vztahu agentury mezi společnostmi přitom dovodil několik 

kritérií. Ta souvisí se silným postavením mateřské společnosti, která vede podnikání dceřiné 

 
147 Salomon v. Salomon Company Ltd. op. cit. 
148 Montgomerie V United Kingdom Mutual Steamship Association (1891) 1 QB 370 
149 Salomon v. Salomon Company Ltd. op. cit. 
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společnosti, nakládá s jejím ziskem, řídí její projekty, rozhoduje o alokování kapitálu, disponuje 

stálou kontrolou a dosazuje její vedoucí zaměstnance. Zisky dceřiné společnosti jsou poté 

výsledkem této kontroly a pokynů ze stran společnosti mateřské.150  

S povinným výkupem pozemků souvisí další velmi diskutované rozhodnutí, a sice 

případ DHN Food Distributors v. London Borough of Tower Hamlets. Zde soud rozhodoval, 

zdali má více společností, které společně podnikají, nárok na odškodnění. V případu však soud 

nevyšel z teorie agentury, ale z teorie o jedné ekonomické jednotce (single economic unit). 

Jedná se o teorii, která se uplatňuje výhradně v kontextu skupin společností. Vychází přitom 

z myšlenky, že majetková samostatnost jednotlivých společností ve skupině je ignorována, 

pokud to v konkrétním případě vyžaduje spravedlnost.  

Teorie jedné ekonomické jednotky čelila v průběhu let značné kritice ze stran britských 

soudů, která vycházela z faktu, že vytváření skupin společností při zachování majetkové 

samostatnosti jejich členů je legální a nelze ji ignorovat jen proto, že je součástí většího celku. 

Argument o jedné ekonomické jednotce tak většinou nepostačuje k potlačení principu Salomon 

a k odhrnutí korporátního závoje. Výjimku z tohoto postupu představuje kontroverzní přístup 

lorda Denninga právě ve věci DHN Food Distributors, kde tvrdil, že skupina společností 

je jediným hospodářským subjektem a mělo by s ní být jako s jedním subjektem zacházeno 

i v rámci řízení před soudem.151 To vedlo k závěru, že je žalující společnost oprávněna 

k odškodnění i přesto, že vlastníkem pozemku je společnost dceřiná. Jedná se však o ojedinělý 

názor. Jednání jako skupina společností obecně není silným základem pro zvednutí 

korporátního závoje.  

Nutno dodat, že názory ohledně aplikace teorie ekonomické entity nejsou na britském 

souostroví jednotné. Zatímco v Irsku byl přístup ke skupině společností jako k jediné 

hospodářské jednotce v případě, že to vyžaduje spravedlnost, potvrzen152, ve Spojeném 

království byl v rámci skupiny společností zvolen rezervovaný přístup k užití piercingu. 

Ten je nejzřetelněji patrný ve věci Adams v. Cape Industries153, kde byly znovu 

přezkoumány důvody pro zvednutí závoje. Cape Industries byla společnost registrovaná 

ve Velké Británii, která se zabývala těžbou azbestu v Jižní Africe. Výrobky společnosti byly 

poté uváděny na trh Spojených států amerických prostřednictvím sítě dceřiných společností. 

 
150 Smith Stone an Knight v. Birmingham Cornp (1939) 4 All ER 116 
151 DHN Food Distributors Ltd v Tower Hamlets LBC [1976] 1 WLR 852 (CA) 
152 KEANE, Ronan. Company Law. 4. vydání. Dublin: Tottel Publishing, 2007. s 138. 
153Adams v Cape Industries PLC [1990] CH 433  
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Práce s azbestem, však po čase vedla k vážnému onemocnění několika dělníků. Americké 

soudy se poté zaměřily na mateřskou společnost Cape Industries a rozhodly o nedbalostním 

porušení péče vůči zaměstnancům. 

 Poškozené oběti se po vynesení rozsudku pokusily o jeho vymáhání před britskými 

soudy. Podle pravidel kolizních norem by bylo vymáhání možné, pokud by Cape Industries 

souhlasila s tím, že podléhá jurisdikci USA (konkrétně státu Texas) nebo by musela být 

při nedbalostním jednání na území USA přítomna. Cape Industries nesouhlasila s tím, 

že by podléhala jiné jurisdikci než té britské, soudy se proto musely ptát, zda společnost byla 

přítomna na území USA. Jinými slovy, zda je možné odhrnout korporátní závoj a jednat s Cape 

Industries a její dceřinou společností v USA jako s jedinou společností.  

Ve snaze prokázat, že Cape Industries byla přítomna na území USA byly vzneseny tři 

argumenty. Prvním z nich byl argument o jediné ekonomické jednotce. Cape Industries a její 

dceřiné společnosti jednali jako jedna ekonomická jednotka a za takovou by měla být podle 

zákona dále považována. Druhým argumentem byl korporátní závoj. Ten tu měl sloužit pouze 

jako fasáda, která skrývala skutečná fakta. Aby došlo k odhalení skutečností, měl být tento 

závoj odhrnut. Třetí argument byl argument agentury. Dceřiné společnosti tedy jednaly pouze 

jako zástupci společnosti mateřské.   

Britský soud však shledal, že na základě čistě právní doktríny, nemůže odhrnout 

korporátní závoj a všechny uvedené argumenty jednohlasně odmítl. Soud došel k závěru, 

že Cape Industries nebyla přítomna v USA a z toho důvodu jsou rozsudky vynesené 

americkými soudy na území Velké Británie nevymahatelné. Společnosti ve skupině společností 

jsou samostatné osoby s právní subjektivitou a nelze na ně pohlížet jako na jedinou 

ekonomickou jednotku. Podle sira Godfraye zkrátka nelze svobodně ignorovat princip Salomon 

pouze na základě toho že to vyžaduje spravedlnost.   

Dále soud zdůraznil, že podstatou argumentu „pouhé fasády“ (mere facade) je zakrytí 

existujících závazků korporátním závojem. Mateřská společnost tedy v takovém případě založí 

dceřinou společnost, aby se vyhnula již existujícím závazkům, nikoliv těm budoucím.154 Během 

řízení se nedokázalo prokázat, že by některá z amerických společností tyto podmínky 

naplňovala, proto ani argument facade před soudem neobstál.  

Před konečným rozhodnutím ve věci Adams v. Cape Industries byly soudy navíc 

konfrontovány dvěma protichůdnými rozsudky. Prvním bylo již zmíněné kontroverzní 

 
154 Také například případ Jones v Lipman, op. cit. 
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rozhodnutí odvolacího soudu ve věci DHN, které se odchýlilo od otrocké aplikace principu 

Salomon. Protichůdným rozhodnutím bylo rozhodnutí Sněmovny lordů ve věci 

Woolfson v Strathclyde Regional Council155, ve kterém sněmovna rozhodla, že nemůže dojít ke 

zvednutí korporátního závoje, označila rozhodnutí odvolacího soudu ve věci DHN za chybné 

a stanovila, že zvednout korporátní závoj lze pouze v případě, že ten slouží jako fasáda 

zakrývající skutečná fakta. Zastánci lorda Denninga rozhodnutí sněmovny lordů v následujících 

případech neuznali jako závazné a závoj měl být odhrnut, kdykoliv to vyžaduje spravedlnost. 

V konečném důsledku tedy záviselo na konkrétním posouzení soudu. 

Z toho vyplývá, že v roce 1990 soud v případu Adams v. Cape Industries stál před 

otázkou, zda danou věc spravedlivě posoudí po vzoru lorda Denninga na základě faktů nebo se 

bude držet strohé aplikace principu Salomon a rozhodne, že korporátní závoj neodhrne. Jak 

je již uvedeno výše, k odhrnutí korporátního závoje s odkazem na Woolfson v Strathclyde 

Regional Council nedošlo. Navíc soud podrobně prozkoumal jednotlivé dosavadní teorie 

vedoucí k piercingu a došel k závěru, že jedinou aplikovatelnou teorií je teorie pouhé fasády, 

výjimečně pak teorie agentury. Teorie o jediné ekonomické jednotce tak byla zcela 

odmítnuta.156 

Jedná se o přelomové rozhodnutí, které mělo potenciál změnit slepé následování 

principu Salomon a zneužívání korporátních struktur za účelem krácení věřitelů. Namísto toho 

se jedná o rozhodnutí, které značně zužuje možnost soudů posoudit konkrétní případ 

a spravedlivě rozhodnout o zvednutí korporátního závoje. To ve svém důsledku vedlo 

k celkovému útlumu aplikace doktríny. 

Z novějších rozhodnutí si dovolím poukázat na případ VTB Capital plc v. Nutritek 

International Corp.157 Podstatou tohoto sporu je otázka, zdali je možné ztotožnit osobu 

dlužníka úvěrové smlouvy s osobami, které jej v době uzavření ovládaly. Jinými slovy, zdali 

stranami úvěrové smlouvy se všemi závazky, které ze vztahu vyplývají, mohou být také 

ovládající osoby.  

Přestože to byly právě ovládající osoby, kdo uvedl věřitele v omyl nepravdivým 

tvrzením o struktuře společnosti, soud k aplikaci doktríny nepřešel. Své rozhodnutí přitom 

zdůvodnil tak, že nečestnost nestačí pouze identifikovat, ale musí být prokázáno, že se taková 

 
155 Woolfson v Strathclyde Regional Council. op. cit. 
156 M. KOSTOHRYZ, Piercing the corporate veil: překonání právní samostatnosti kapitálových společností ve 

srovnávacím pohledu. op. cit. s 56. 
157 VTB Capital plc v. Nutritek International Corp [2013] UKSC 5 
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nečestnost vztahuje ke zneužití formy společnosti. Nicméně by ani případná aplikace doktríny 

v žádném případě nemohla vést k určení nové smluvní strany úvěrové smlouvy. To by podle 

soudu bylo v rozporu se smluvní autonomii a tomu odpovídajícímu očekávání, kdo je a není 

smluvní stranou. Jinými slovy, smluvní stranou nelze určit někoho, kdo jí od počátku nebyl.  

Konečně se soud musel vypořádat s tvrzením žalovaných ovládajících společností 

o tom, že doktrína piercingu v právním řádu Spojeného království není vůbec možná. Toto 

tvrzení bylo přitom opřeno o argument, že piercing byl již před lety překonán v případu 

Salomon a tím pádem vůbec neexistuje. Soud tyto argumenty odmítl a poukázal na řadu 

dřívějších rozhodnutí, které k aplikaci piercingu vedly, stejně jako na odbornou literaturu, která 

o piercingu pojednává. Výslovně tak rozhodl, že doktrína piercingu je součástí práva Spojeného 

království.158 

Ačkoliv je common law považováno za kolébku piercingu, nepodařilo se státům v této 

oblasti dosud nalézt jednotnou teorii pro prolomení principu majetkové samostatnosti. 

Rozhodnutím ve věci Adams v Cape Industries došlo k odmítnutí několika základních teorií 

o aplikaci doktríny a k potvrzení jediné. Nicméně ani u teorie pouhé fasády nedokázaly soudy 

stanovit jednotné konkrétní podmínky její aplikace. K nejistotě navíc přispívá také skutečnost, 

že nelze vyloučit aplikaci také odmítnutých doktrín.159 

  

 
158 LOKAJÍČEK, Jan. Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností. op. cit. s 88. 
159 Například opětovné užití piercingu v případě, kdy to vyžadovala spravedlnost Creasey v Breachwood Motors 

Ltd [1993] BCLC 480 
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8. Komparace české a britské právní úpravy 

V předchozích kapitolách jsem shrnula základní instituty týkající se vlivné osoby, popř. 

mateřské společnosti dle českého a britského právního řádu. Nyní přejdu k jejich porovnání. 

Úprava podnikatelských seskupení v českém právním řádu je již svým obsažením 

v samostatném dílu 9 zákona o obchodních korporacích přehlednější, než je tomu v právním 

řádu Velké Británie. Anglický obchodněprávní předpis, Companies Act, totiž neobsahuje 

ucelenou úpravu, týkající se této problematiky. Ustanovení o případné odpovědnosti vlivné 

osoby či mateřské společnosti jsou rozptýleny do různých právních předpisů jako je například 

insolvenční zákon či zákon o diskvalifikaci členů statutárního orgánu. Britský právní řád navíc 

neobsahuje definici vlivné osoby ani podnikatelského seskupení. Jejich existenci tak lze 

dovodit pouze z jiných zákonných ustanovení či soudních rozhodnutí.  

Nedostatek právní úpravy považuji za oslabení postavení věřitelů korporace, kteří 

nedisponují takovými nástroji ochrany, které poskytuje ucelená právní úprava, tj. také úprava 

v českém zákoně o obchodních korporacích. V českém právním řádu tak můžeme vedle 

náhrady újmy způsobené ovlivněné osobě najít také institut ručení, který věřitelům poskytuje 

možnost přímo se domáhat svých pohledávek v případech, kdy je ovlivněná osoba nemůže 

v důsledku ovlivnění plnit sama. Naproti tomu britská právní úprava operuje pouze s náhradou 

újmy, která je vlivem korporaci způsobena. V případě fraudulent trading je navíc povinnost 

k náhradě vázána na úmysl škůdce, který lze jen těžko prokázat. Ustanovení tak nebývá často 

užívaným nástrojem. Na druhou stranu ustanovení wrongful trading prokázání úmyslu 

nepožaduje. Navíc bývá často uváděn jako inspirační zdroj českého ručení v případě úpadku. 

V následujících řádcích se tedy budu věnovat komparaci podstatných i druhotných znaků těchto 

dvou institutů. 

Předně se zaměřme na samotnou zákonnou úpravu obou ustanovení. Zatímco anglické 

pojetí wrongful trading je obsaženo pouze v insolvenčním zákoně, české ručení v případě 

úpadku je rozptýleno do dvou právních předpisů, zákona o obchodních korporacích 

a insolvenčního zákona. To činí českou úpravu o něco méně přehlednou.  

Obě právní úpravy stanoví základní podmínky pro aplikaci institutu. Britská právní 

úprava spojuje možnost podání návrhu insolvenčním správcem se zahájením insolvenčního 

řízení a nemožností společnosti splatit své dluhy. Naproti tomu česká právní úprava jde 

v požadavcích dál, když stanoví, že před podáním návrhu musí být pravomocně rozhodnuto 
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o úpadku korporace. Insolvenční soud přitom o úpadku rozhodne, pokud společnost není 

schopna plnit své závazky vůči věřitelům. Lze tak uzavřít, že obě právní úpravy podmiňují 

aplikaci institutu zahájením insolvenčního řízení a nemožností korporace plnit řádně a včas své 

závazky.  

Dále britská úprava wrongful trading směřuje proti jednání členů správní rady, tj. 

ředitelům společnosti a osobám jednajícím jako tzv. stínoví vedoucí. Pod pojmem stínový 

vedoucí lze podle odborné literatury mimo jiné podřadit také vlivnou osobu či mateřskou 

společnost. Ustanovení § 68 ZOK míří primárně na členy statutárního orgánu obchodní 

korporace. K rozšíření okruhu osob poté dochází ustanovením § 69 odst. 2 ZOK na osoby 

v obdobném postavení člena statutárního orgánu. Podle názoru prof. Černé se navíc může 

jednat jak o osoby, které jsou v obdobném postavení právně, tedy například likvidátor 

společnosti, tak za určitých podmínek také o osoby de facto statutární orgán. A následně 

ustanovením § 76 odst. 3 ZOK také na osobu vlivnou a ovládající. Třebaže se ředitelem 

společnosti ve Velké Británii může osoba stát, jak svým jmenováním (de iure), tak také svým 

faktickým působením (de facto) domnívám se, že okruh osob, na které lze wrongful trading 

aplikovat bude výrazně užší, než je tomu u české úpravy. Ta totiž rozšířením okruhu 

ustanovením § 76 odst. 3 ZOK o ovládající a vlivnou osobu ve smyslu § 71 odst. 1 ZOK, 

připustila aplikaci ustanovení též na osoby, které vliv vykonaly pouze v jediném případě. 

Z judikatury britských soudů přitom vyplývá, že aby byla osoba považována za stínového 

vedoucího, je nutné, aby byl vliv vykonáván po určitou dobu a v určité intenzitě. 

 Rozdíl mezi úpravami vyvstane také při vymezení aktivní věcné legitimace. Zatímco 

na základě britské právní úpravy, může žalobu proti členu orgánu korporace, popř. stínovému 

vedoucímu, podat pouze insolvenční správce společnosti, česká právní úprava umožňuje, 

aby vedle insolvenčního správce tímto právem disponovali také její věřitelé. Širší okruh osob 

však podle mého názoru souvisí s rozdílným právním vztahem, které instituty řeší. Zatímco, 

britská právní úprava pracuje s náhradou škody vůči společnosti a příspěvek vymožený 

po žalované osobě se tak stává součástí majetkové podstaty upadnuvší korporace, česká právní 

úprava pracuje s ručitelským vztahem, kdy je to přímo věřitel společnosti, který plnění od osoby 

obdrží. Přičemž okruh věřitelů není českým právem nijak limitován, na rozdíl od práva 

britského, kde judikatura dovodila nemožnost zajištěných věřitelů uspokojit se na vymoženém 

plnění.  

 S tím souvisí také výše plnění osoby. Výše příspěvku dle britského insolvenčního 

zákona je limitována výší škody, kterou člen orgánu, popř. stínový vedoucí společnosti 
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způsobil. Konečná výše příspěvku pak závisí na uvážení soudu. Míra ručení podle českého 

práva takto limitována není. Soud je při rozhodování o ručení vázán pouze žalobním petitem. 

 Rozdíl spatřuji také v samotném jednání, které je úpravami postihováno. Zatímco 

britské wrongful trading postihuje aktivní jednání osoby spočívající v dalším zadlužování 

společnosti v době, kdy neodvratně směřuje k úpadku, česká právní úprava cílí na pasivní 

jednání, kterým osoba neodvrací hrozící úpadek. Česká právní úprava tak na rozdíl od britské 

cílí primárně na odvrácení hrozícího úpadku, zatímco britská úprava se aplikací institutu snaží 

především snížit ztráty věřitelů korporace.  

 Na základě výše uvedeného je zřejmé, že institut wrongful trading a české ručení 

v případě úpadku jsou v podstatných znacích velice rozdílné. Ačkoliv tak bývá pravidlo 

obsažené v § 68 ZOK často označováno jako obdoba britského institutu, nemají tyto dvě právní 

úpravy v této oblasti příliš společného.  

Rozdíly lze spatřovat také v dalším ustanovení týkající se vlivné osoby, a sice 

v ustanovení o možnosti jejího vyloučení. Obě právní úpravy umožňují soudu vyloučit, 

jak člena statutárního orgánu, tak vlivnou osobu. Rozdíly poté spatřuji v následcích případného 

porušení tohoto rozhodnutí. 

Britská právní úprava porušením rozhodnutí zakládá osobní odpovědnost 

diskvalifikované osoby za dluhy korporace vzniklé v době, kdy nesměla vykonávat činnost, 

solidárně s touto korporací. Naproti tomu česká právní úprava poskytuje věřitelům ochranu 

prostřednictvím institutu ručení za splnění závazků vzniklých v době, kdy vlivná osoba 

vykonává činnost i přes soudní zákaz. 

Zatímco v případě ručení plní vlivná osoba dluh korporace, který vznikl v době, kdy 

v ní vykonávala činnost, přestože jí to bylo zakázáno, v případě osobní odpovědnosti je vlivná 

osoba sama v postavení dlužníka. Nejedná se tedy o cizí dluh, který musí plnit, nýbrž o dluh 

osobní. Hlavní rozdíl ve zvolených institutech poté spatřuji především v účelu ochrany. 

Zatímco ručení směřuje primárně k ochraně věřitelů, kteří se mohou na vlivnou osobu obrátit 

v případě, že společnost nebude moci plnit, založení osobní odpovědnosti chrání již společnost 

samotnou. Tím, že britské ustanovení chrání již společnost samotnou, poskytuje ochranu i jejím 

věřitelům, tzn. jedná se o širší právní ochranu, než která je poskytována českým ručením. 

Britská právní úprava na rozdíl od té české dále upravuje problematiku tzv. fénixových 

společností, tj. společností založených po zániku korporace se stejnou nebo obdobnou obchodní 

firmou. Britský insolvenční zákon na takové situace reaguje zákazem vůči vlivné osobě 
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zakládat po dobu 5 let nové obchodní společnosti se stejným nebo obdobným názvem. 

V českém právním řádu takové ustanovení nenalezneme. Po výmazu obchodní firmy 

z obchodního rejstříku, tak může dojít k založení společnosti s obdobným názvem, neboť 

zaměnitelnost obchodní firmy je rejstříkovým soudem posuzována pouze s ohledem 

na obchodní firmy v té době zapsané v obchodním rejstříku. Zápis obdobné obchodní firmy 

může být poté posouzeno jako nekalosoutěžní chování, vůči kterému se mohou dotčení 

soutěžitelé bránit. Nicméně i tak může takto založenou obchodní firmou docházet ke klamání 

veřejnosti. Již z tohoto důvodu lze de lege ferenda doporučit zavedení určité karenční doby, 

po kterou by byla obchodní firma posuzována i s ohledem na obchodní firmy v nedávné době 

vymazanými.  

Dále si dovolím přejít ke korporátnímu závoji, který chrání vlivnou osobu před osobní 

odpovědností za dluhy ovlivněné korporace v případě, že je jejím společníkem. Tento 

pomyslný závoj přitom může být za splnění určitých podmínek soudem zvednut, aby dosáhl 

na osoby stojící v jeho pozadí. Tímto procesem jsou přitom chráněni věřitelé ovlivněné 

obchodní společnosti i sama ovlivněná společnost. 

 Za kolébku doktríny piercing of corporate veil je považována rozhodovací praxe 

britských soudů, která zůstala, až na krátké období v 60. letech 20. století, prakticky neměnná. 

Naproti tomu v českém právním prostředí dosud nedošlo k její aplikaci. Přesto však odborná 

veřejnost na toto téma poskytuje velké množství materiálů analyzujících jednotlivé právní řády 

a poskytující možné podmínky aplikace doktríny českými soudy. V následujících řádcích 

se proto pokusím porovnat tato doporučení vycházející ze současného tuzemského právního 

stavu s praktickou aplikací doktríny ve Velké Británii. 

Jak jsem předestřela v kapitole věnující se piercingu, odborná literatura rozlišuje 

piercing pravý a nepravý. Podstatou pravého piercingu je odhlédnutí soudu od základních zásad 

obchodního práva v případech, kdy to vyžadují okolnosti dané kauzy. Naproti tomu nepravý 

piercing je spojen s aplikací zákonného ustanovení, které i přes zásadu omezené odpovědnosti 

za dluhy korporace společníka, zakládá v určitých případech jeho odpovědnost. Za taková 

ustanovení v právním řádu Velké Británie lze považovat instituty jako fraudulent trading 

či wrongful trading, případně založení osobní odpovědnosti za dluhy korporace v případě 

jednání v rozporu se soudním rozhodnutím o diskvalifikaci. V českém právním řádu jsou 

naproti tomu odbornou veřejností považována za vhodná k aplikaci piercingu spíše obecná 

ustanovení občanského zákoníku, jako je například § 2 odst. 3 OZ, případně pak ustanovení 

o náhradě škody. Anglické soudy navíc dovodily, že je možné piercing opřít také o obecný 
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zákaz zneužití práva zakotvený jak v britském právním řádu, tak v ustanovení § 8 OZ. Ručení 

vlivné osoby (§ 71 odst. 3 ZOK) není podle akademické obce vhodným příkladem, a to zejména 

proto, že je piercing považován pouze za výjimečné řešení. Závěr o použití ustanovení 

§ 71 odst. 3 ZOK jen ve výjimečných případech by poté mohl vést až k jeho neaplikovatelnosti 

s čímž nelze souhlasit. Česká odborná literatura tak dovozuje možnost piercingu spíše 

na obecnějších ustanovení, než je tomu ve Velké Británii. 

 Aplikace zmíněných ustanovení ve Velké Británii nicméně nemůže nahradit obecnou 

doktrínu piercingu.160 Z toho důvodu je proto doktrína dovozována primárně z několika leté 

rozhodovací praxe anglických soudů. Z té se zrodily jednotlivé teorie, na které je v odborné 

literatuře odkazováno dodnes. České soudy naproti tomu doktrínu v pravém slova smyslu dosud 

neaplikovaly.161 

 V kontextu podnikatelských seskupení je často zmiňována doktrína jedné ekonomické 

jednotky a kontrola jedné osoby nad druhou jako okolnost podmiňující zvednutí závoje. 

Doktrína jedné ekonomické jednotky byla anglickými soudy v několika rozhodnutích 

odmítnuta a není tak součástí současné judikaturní praxe. Tuzemské právní prostředí s možností 

užití této doktríny vůbec nepracuje. To lze opřít o samotnou úpravu obchodních korporací, 

potažmo podnikatelských seskupení. S vykonáváním kontroly jedné osoby nad druhou 

a zakládáním podnikatelských seskupení, kde je každá osoba právně samostatná, právní řád 

počítá a pro případy zneužití této kontroly poskytuje i efektivní nástroje ochrany. Samotný 

výkon kontroly i vznik podnikatelského seskupení tak bez dalšího nemůže vést ke zvednutí 

korporátního závoje.  

 Česká odborná literatura dále považuje nespravedlnost jako podmínku sine que non 

aplikace piercingu. Naproti tomu z rozhodovací praxe britských soudů vyplývá, že pouhá 

nespravedlnost ke zvednutí závoje nepostačuje.  

 Z výčtu jednotlivých zkoumaných znaků doktríny si závěrem dovolím pozastavit 

u velmi diskutované otázky zavinění ze strany společníka. Jinými slovy, zda bude při aplikaci 

doktríny soudem zavinění zkoumáno či nikoliv. Dominantní doktrína pouhé fasády aplikovaná 

britskými soudy se zaviněním vůbec nepracuje. Naproti tomu česká odborná literatura dovozuje 

subjektivní kritérium alespoň ve formě nevědomé nedbalosti. Tento názor je přitom opírán 

o základní podmínku aplikace doktríny, a sice o její výjimečnost. Zároveň naplnění subjektivní 

 
160 Slabina fraudulent trading je spatřována primárně v nutnosti prokázání subjektivní stránky, wrongful trading 

poté dopadá jen na úzký okruh osob a je aplikovatelný pouze v případě hrozícího úpadku  
161 V literatuře často zmiňováno rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2007 sp. zn. 29 Odo 387/2006 
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stránky ve formě nevědomé nedbalosti nečiní doktrínu nemožnou a je tak vhodným nástrojem 

v rukou neuspokojených věřitelů. 
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Závěr 

V následujících řádcích se pokusím zhodnotit jednotlivé body a shrnout základní 

poznatky, kterým jsem se v této diplomové práci věnovala.  

Obchodní korporace jsou právní teorií považovány za samostatné jednotky nadané 

vlastní vůlí a majetkem. Nicméně i u takto samostatných jednotek se může objevit potřeba 

vzájemně spolupracovat s jinou osobou či obchodní korporací. Tato potřeba spolupráce poté 

může vyústit ve vznik právně kvalifikovaného vztahu mezi dvěma či vícero osobami. Osoba, 

která na obchodní korporaci vykonává v tomto vztahu určitý vliv je poté označována jako osoba 

vlivná. Již samotné vymezení vlivné osoby nicméně vyvolává řadu otázek. Zákon o obchodních 

korporacích ji totiž vymezuje pouze negativně, a to navíc ne příliš zdařile. Nešťastně 

formulované ustanovení totiž umožňuje výklad, na základě kterého by z okruhu vlivných osob 

mohli být vyloučeni také společníci korporace či její zástupci. Takový výklad by v konečném 

důsledku vedl k vyloučení příliš mnoha osob z postavení vlivné osoby, což nelze považovat 

za vhodné. Přes některá soudní rozhodnutí, se tak akademická obec většinově shoduje, když 

uvádí, že vyloučen může být primárně člen voleného orgánu korporace a že k vyloučení 

společníka dojít nemůže. Tento názor je podpořen také nedávno přijatou novelou zákona 

o obchodních korporacích, jejíž důvodová odpovídá na tyto nejasnosti a stanoví, 

že se ustanovení o vyloučení z okruhu vlivných osob vztahuje pouze na členy volených orgánů 

korporace a zdůrazňuje, že nedopadá na společníky, a nyní ani na prokuristy obchodní 

společnosti. 

Samotný vztah, tedy vztah ovlivnění, popř. ovládaní, není zákonem zakázán. V případě 

vzniku újmy ovlivněné osobě nicméně představuje porušení zákona, se kterým je spojena 

povinnost takovou újmu nahradit. Přičemž zákon o obchodních korporacích poskytuje možnost 

domáhat se náhrady újmy, jak ovlivněné společnosti, tak i jejím společníkům. Ti se mohou 

domáhat náhrady té újmy, která vznikla neuhrazením újmy způsobené vlivnou osobou 

obchodní korporaci. Musí se však jednat o samostatnou újmu nezávislou na újmě korporace. 

V opačném případě by se mohlo jednat o náhradu tzv. reflexní škody, která je právem 

obchodních společností zapovězena.  

Vlivné osobě je umožněno se povinnosti nahradit vzniklou újmu zprostit. Přes některé 

menšinové názory objevující se v odborné literatuře si dovoluji přiklonit k názoru většinovému, 
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a tedy, že v tomto případě se může vlivná osoba zprostit povinnosti nahradit újmy liberací, 

nikoliv exkulpací. Povinnost k náhradě újmy tak považuji za objektivní.  

Skutková podstata náhrady újmy by však nemusela postačovat k ochraně věřitelů 

ovlivněné korporace. Zákon o obchodních korporacích tak upravuje možnost ručení 

v případech, kdy nemůže obchodní korporace v důsledku ovlivnění plnit své závazky. V této 

oblasti nepovažuji za dostatečnou zejména současnou úpravu ručení v případě úpadku. V první 

řadě považuji za sporné již samotné pravidlo obsažené v § 76 odst. 3 ZOK, které zakotvuje 

obdobné užití ručení v případě úpadku na vlivnou a ovládající osobu. To se jeví do jisté míry 

jako obsoletní, vzhledem k možnosti podřadit vlivnou a ovládající osobu v určitých případech 

pod okruh osob v obdobném postavení člena statutárního orgánu. Akademická obec tak 

přepokládá užití ustanovení pouze v případech, kdy vlivná osoba ovlivní člena statutárního 

orgánu ovlivněné korporace k neodvrácení hrozícího úpadku. 

Dále by měla být zákonodárcem upravena otázka aktivní věcné legitimace. Možností 

podat žalobu na založení ručení aktuálně disponuje vedle věřitelů také insolvenční správce. 

To nicméně vyvolává řadu akademických debat, z nichž většina, včetně komentáře, i přes 

výslovné uvedení v zákoně, nepovažuje aktivní věcnou legitimaci insolvenčního správce 

za možnou.  

 Další nedostatek úpravy shledávám v její procesní stránce. Řízení o založení ručení není 

incidenčním sporem dle insolvenčního zákona a je na samotném insolvenčním řízení v podstatě 

nezávislé. Nedostatky procesní stránky se poté nejzřetelněji projeví v případech, 

kdy insolvenční soud rozhoduje o zrušení konkurzu pro nedostatečný majetek korporace. 

To povede až k jejímu zrušení ex lege bez likvidace. Vzhledem k tomu, že nemusí brát ohled 

na probíhající řízení o ručení, může dojít zrušením společnosti k nemožnosti ukončit probíhající 

řízení o ručení, tj. k nemožnosti ručení založit, což v konečném důsledku vede k oslabení tohoto 

nástroje ochrany.  

Výše uvedené nedostatky současné právní úpravy částečně řeší nedávno přijatá novela 

zákona o obchodních korporacích. Ta nově mimo jiné zužuje okruh osob, na které ustanovení 

dopadají. Nově bude stanoveno, že ručení v případě úpadku bude vedle členů volených orgánů 

korporace dopadat pouze na faktické a stínové vedoucí, tj. ne na všechny vlivné osoby dle 

§ 71 odst. 1 ZOK. Tím se česká právní úprava přiblížila svému anglickému vzoru, který též 

dopadá vedle členů statutárního orgánu také na stínové vedoucí. Stejné bude platit také 
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v případech vyloučení vlivné osoby, která přispěje k úpadku obchodní korporace dle 

§ 76 odst. 2 ZOK. 

Od zákonných ustanovení jsem se poté přesunula ke specifickému postupu soudů, který 

lze také za určitých podmínek uplatnit na vlivnou a ovládající osobu. Za současné právní úpravy 

by mohla být dle literatury doktrína piercingu aplikována na základě jednoho z obecných 

ustanovení občanského zákoníku. Za nejvhodnější lze považovat ustanovení § 8 OZ, 

zakotvující pravidlo, že zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany. Za zneužití práva 

přitom lze považovat také zneužití majetkové samostatnosti obchodní korporace. 

V kapitole věnované aplikaci piercingu anglickými soudy se více soustředím 

na jednotlivá soudní rozhodnutí, která jsou pro britské právo klíčová a prošla v této oblasti 

významným vývojem. I britský právní řád nicméně může opřít piercing o některé ze zákonných 

ustanovení. Za vhodná lze považovat ustanovení zakotvující wrongful trading či fraudelent 

trading. Ovšem ani jedno z ustanovení není akademickou obcí považováno za zcela vhodné, 

jelikož nemůžou nahradit doktrínu piercingu v plném rozsahu. Slabina fraudulent trading 

je spatřována primárně v nutnosti prokázání subjektivní stránky. Institut wrongful trading poté 

dopadá jen na úzký okruh osob a je aplikovatelný pouze v případě hrozícího úpadku. 

Vedle ustanovení a konkrétních soudních rozhodnutí se v diplomové práci zabývám 

také obecnými podmínkami užití piercingu a kritérii posouzení jeho aplikace. Vedle těchto 

obecných podmínek došla odborná literatura a judikatura také k výčtu podmínek specifických 

pro podnikatelská seskupení. Nejvíce diskutovanou je přitom podmínka jedná ekonomické 

jednotky (single economic unit), která spočívá v myšlence potlačením majetkové samostatnosti 

jednotlivých korporací uvnitř seskupení. Názorové debaty o jedné ekonomické jednotce byly 

součástí odborné literatury po většinu minulého století. Dnes se nicméně jedná spíše 

o teoretickou doktrínu, a to vzhledem k poměrně detailní úpravě vzniku podnikatelských 

seskupení a účinných nástrojů ochrany v případě zneužití této struktury v jednotlivých právních 

řádech. Samotnou existencí podnikatelského seskupení, výkonem vlivu a kontroly tak nelze 

podmiňovat zvednutí korporátního závoje.  

Za vhodnější tak lze považovat některou z obecných podmínek aplikace piercingu 

či podmínku zneužívajícího vlivu obchodní korporace. Ten však musí dosahovat určité 

intenzity, a sice se musí jednat o výkon zneužívajícího extenzivního vlivu a kontroly 

nad obchodní korporací, který dosahuje výrazně vyšší intenzity, než kterou předvídá 

zákonodárce. 
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Konečně v komparativní části práce docházím k závěru, že úprava podnikatelských 

seskupení přehledně uspořádaná v samostatném právním předpise nebo jako součást 

obchodněprávního kodexu je vhodnější, než úprava rozptýlená do několika právních předpisů 

jako je tomu právě v případě Velké Británie. Dále se zabývám jednotlivými ustanoveními 

zákona, čímž docházím k závěru, že české ručení v případě úpadku nemá se svou anglickou 

předlohou příliš společného. Předně dopadá na podstatně širší okruh osob, než je tomu v případě 

britské úpravy. To je způsobeno ustanovením § 73 odst. 3 ZOK, které stanoví obdobné užití 

také na všechny vlivné osoby, tj. také na osoby, které vykonaly vliv, třeba jen v jediném 

případě. Rozdíl lze spařovat také v aktivní věcné legitimaci, kterou disponují vedle 

insolvenčního správce také věřitelé společnosti.  

V neposlední řadě je rozdílná také výše plnění. Zatímco míra ručení není zákonem nijak 

omezena a soud je tak vázán pouze žalobním petitem, britský soudce může uložit výši náhrady 

dle svého vlastního uvážení, přičemž je limitován celkovou výší způsobené škody. Konečně, 

nejpodstatnější rozdíl shledávám ve zvoleném prostředku právní ochrany. Zatímco česká 

úprava pracuje s institutem ručení, britské právo pracuje s náhradou škody. Vymožený 

příspěvek se tak stává součástí majetkové podstaty upadnuvší korporace a je následně rozdělen 

mezi jednotlivé věřitele, zatímco v případě českého ručení, je plněno přímo žalujícímu věřiteli. 

Rozdíly ve zvolených prostředcích ochrany však lze spatřovat také při aplikaci jiných 

institutů v této oblasti. V další části komparace se zabývám vyloučením vlivné osoby, kde jsou 

shodně v obou právních úpravách uvedeny následky porušení soudního rozhodnutí o vyloučení. 

Český zákon o obchodních korporacích opět zvolil institut ručení, zatímco britský zákon 

o vyloučení členů statutárního orgánu pracuje se vznikem osobní odpovědnosti takto 

diskvalifikované osoby. V této části také zaujímám stanovisko, že vznik osobní odpovědnosti 

poskytuje širší ochranu než ručení, jelikož je vlivná osoba sama odpovědná za závazky, které 

přijala. Tím jsou chráněni, jak všichni věřitelé, tak i sama společnost. 

Konečně poukazuji také na nedostatky české právní úpravy, která na rozdíl od té britské 

neřeší situace, kdy dojde k výmazu a následnému zápisu obdobné nebo dokonce stejné 

obchodní firmy, kterou předtím disponovala upadnuvší korporace. V této části proto de lege 

ferenda doporučuji zavedení karenční doby, po kterou rejstříkový soud bude posuzovat 

zaměnitelnost obchodní firmy nejen s firmami aktuálně zapsanými, ale také s těmi v nedávné 

době vymazanými.  
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V závěru komparace se zabývám rozdíly mezi soudní praxí zvedání korporátního závoje 

a jeho případné užití v českém právním prostředí, ke kterému došla česká odborná literatura. 

Zajímavou otázku tvoří problematika zavinění, tj. zda bude soudem při aplikaci doktríny 

piercingu posuzováno zavinění, či nikoliv. Britský právní řád, jehož základem 

po několikaletém vývoji tvoří pouze teorie mere facade s otázkou zavinění vůbec nepracuje. 

Naproti tomu česká odborná literatura došla k závěru, že by se při aplikaci doktríny mělo 

uplatnit zavinění alespoň ve formě nevědomé nedbalosti. Přičemž je tento názor opírán 

o podmínku výjimečnosti doktríny, která zahrnutím zavinění do posouzení bude tím spíše 

dodržena.  

Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že ačkoliv mnohdy česká právní úprava 

neposkytuje zcela jasná pravidla aplikace svých ustanovení, přesto je komplexní úprava 

podnikatelských seskupení vhodnější, než je tomu v případě úpravy rozptýlené, jež byla 

zvolena zákonodárcem ve Velké Británii. Každopádně, jak jsem již předestřela v úvodu 

diplomové práce, k úplnému posouzení problematiky zohledňující veškeré rozdíly obou 

systémů práva by byla potřeba širší komparace, které vzhledem k rozsahu diplomové práce není 

možné docílit.  
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Postavení vlivné osoby v podnikatelském seskupení 

nekoncernového typu s přihlédnutím k britské právní úpravě 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje oblasti obchodního práva týkající se podnikatelských 

seskupení. Zaměřuje se přitom zejména na osobu vlivnou a její postavení, přičemž důraz je 

kladen na vykonávaný vliv a následky, které může jeho výkon způsobit. Podstatná část práce 

se tak věnuje nástrojům, kterými disponuje ovlivněná osoba a věřitelé v případech, kdy je 

vlivem způsoben zákonem předvídaný následek.  

Druhá část práce se věnuje stejné problematice, avšak z hlediska právního řádu Velké 

Británie. Zde není úprava této oblasti obchodního práva pojata tak komplexně jako je tomu 

v právním řádu České republiky. Diplomová práce se proto v této části zaměřuje na jednotlivá 

ustanovení různých právních předpisů, která v tomto kontextu chrání ovlivněné/dceřiné 

obchodní korporace a jejich věřitele.  

Závěrečná část práce je poté věnována komparaci obou právních řádů. Zde je kladen 

důraz, jak na porovnání obdobných zákonných ustanovení, tak i problematiku, která není 

v českém právním prostředí upravena. Komparací tak docházím k závěru, že česká právní 

úprava poskytuje vhodnější prostředí pro postavení vlivné osoby, fungování podnikatelských 

seskupení, ochranu osob ovlivněných i jejích věřitelů.  

Klíčová slova  

vlivná osoba, podnikatelské seskupení, wrongful trading, piercing of corporate veil, náhrada 

újmy 

The position of an influential person in a corporate group of a non-

group type with regard to the British legislation 

Abstract  

This diploma thesis deals with the field of commercial law concerning corporate groups. 

It focuses mainly on the influential person and its position and the emphasis is on the influence 

exercised and the consequences that the performance may cause. A substantial part of the thesis 

is devoted to the tools available to a person influenced and creditors in cases where the 

consequences foreseen by law are caused. 
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The second part of the thesis deals with the same issue, but in terms of the legal order 

of the Great Britain. There is no regulation of this area of corporate law conceived as 

comprehensively as it is in the legal framework of the Czech Republic. The diploma thesis 

therefore focuses on the individual provisions of various legal regulations, which in this context 

protect the influenced/ subsidiary companies and their creditors. 

The final part is devoted to the comparison of both legal systems with the emphasis on 

comparing similar legal provisions as well as issues that are not regulated in the Czech legal 

framework. By comparison, I conclude that the Czech legislation provides a more suitable 

environment for the status of an influential person, the functioning of corporate groups, the 

protection of persons influenced and their creditors. 
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