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Úvod 

 

V rámci zvoleného tématu předkládané disertační práce bych se rád zaměřil na otázky 

spojené s uplatňováním nástrojů a možností vyplývajících z práva obchodních korporací ve 

vztahu k ochraně věřitelů, a to u jednoho konkrétního typu obchodní společnosti, kterým je 

společnost akciová. Akciová společnost
1
 je základním reprezentantem a prototypem kapitálové 

společnosti. Počátky v rámci jejího historického vývoje jsou spojeny se snahou sdružit kapitál od 

širokého množství osob za účelem organizace nákladných a současně rizikových projektů, 

jakými byly původně zejména zámořské obchodní cesty
2
. Tento vývoj dále pokračoval získáním 

samostatné právní subjektivity a stanovením požadavků na minimální kapitálovou vybavenost.  

 

Typickým znakem tak je především omezení rizika spojeného s investicí do konkrétního 

projektu ve smyslu vyloučení ručení za takto vznikající dluhy. Právě tato charakteristika, která je 

formou jevu označovaného jako owner shielding, vedla k postupnému rozmachu společností 

díky snížení nákladů spojených s investicí a možností případné diverzifikace investičního 

portfolia. Z hlediska tématického zaměření předkládané práce je právě tuto otázku možné vnímat 

jako zcela klíčovou. Zásadní eliminace ručení jednotlivých akcionářů
3
 je totiž významným 

faktorem z pohledu věřitelů v porovnání s jinými formami obchodních společností, kde ručení 

společníků jako nástroj, byť v různém rozsahu, zůstává přítomno a umožňuje uspokojení jejich 

pohledávek z majetkové sféry odlišné od samotné společnosti. Odlišné způsoby, kterými právní 

úprava může regulovat a posilovat postavení věřitelů akciové společnosti tak za této situace 

nabývají bezpochyby na svém významu.  

 

Analýza těchto jednotlivých nástrojů je průřezovým tématem, které zasahuje do celé řady 

právních oborů počínaje samozřejmě smluvním závazkovým právem, přes právo deliktní až po 

právo insolvenční. Cílem této práce je zaměřit se na nástroje, které jsou zakotveny v právu 

obchodních korporací. První část se z tohoto důvodu zaměřuje na otázku, zda má vůbec tento 

                                                
1  Dále také jen „společnost“. 

2  Viz např. Borkovec, A. Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví Praha: Leges, 2013, s. 18 – 27 nebo Černá, 

S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl Praha: ASPI, 2006, s. 27 – 28. 

3  Výjimku dle současné české právní úpravy představuje pouze obecný případ ručení společníků obchodní 

korporace po jejím zrušení s likvidací dle ustanovení § 39 ZOK. Akcionáři tak na základě tohoto ustanovení 

budou ručit do výše svého podílu na likvidačním zůstatku. 
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obor práva postavení věřitelů zohledňovat a jaké jsou pro toto řešení argumenty vyplývající 

z ekonomické motivace jednotlivých zainteresovaných osob. Zároveň je v této části popsáno 

možné třídění jednotlivých skupin věřitelů a základní rozdělení nástrojů, které právo obchodních 

korporací prakticky využívá. Další části práce následně postupují od obecných nástrojů 

spočívajících v zakotvení informační povinnosti společnosti navenek, ručení členů orgánů 

společnosti či odhlédnutí od principu majetkové samostatnosti, k podrobnější analýze pravidel 

vyplývajících ze dvou základních regulatorních přístupů uplatňovaných v jednotlivých právních 

řádech - koncepce vycházející z povinné tvorby a udržení základního kapitálu a provádění testů 

insolvence.  

 

Je evidentní, že význam této problematiky je neoddělitelně spojen také s hospodářským 

významem využití právní formy akciové společnosti pro podnikatelskou činnost. Původní 

zaměření na velké a kapitálově náročné projekty zůstává do značné míry zachováno i v současné 

době, kdy formu akciové společnosti využívají subjekty s největším obratem i počtem 

zaměstnanců. Tento fakt lze přitom konstatovat bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o státy s 

příklonem k rozptýlenému vlastnictví a financování prostřednictvím emisí akcií na kapitálovém 

trhu (typicky USA), nebo vlastnictví koncentrovanému s převažujícím úvěrovým financováním 

(dominantní forma v rámci kontinentální Evropy). 

 

Vzhledem k množství potenciálních věřitelů je tak násoben význam právních pravidel 

určených k jejich ochraně, kdy mohou problémy jediné významné akciové společnosti spustit 

řetězec dalších problémů u jejich věřitelů kvůli druhotné platební neschopnosti. Výsledný dopad 

tak může být naprosto zásadní také pro hospodářskou situaci širokého okruhu osob a celých 

ekonomik na národní či dokonce v některých případech nadnárodní úrovni. Vše výše uvedené 

také hrálo svou roli při postupném narůstání množství právní regulace celého odvětví akciového 

práva, a to jak na úrovni jednotlivých národních právních řádů, tak na úrovni právních předpisů 

Evropské unie. Přílišná rigidita a komplikovanost celé úpravy ovšem na druhou stranu může 

přinášet obavy ohledně snižování atraktivity využívání této formy obchodní korporace. Lze si 

proto rovněž klást otázku, zda by se trend neměl ubírat směrem k většímu důrazu na instituty, 

které dokáží svůj účel naplnit nejefektivnějším způsobem. 

 

Jak bude ještě popsáno dále, řada nástrojů zaměřených na ochranu věřítelů má vazbu na 

pozdější vznik úpadkové situace ve společnosti. Jejich primárním cílem je ovšem této situaci 

předcházet a zachovat kontinuální fungování společnosti tak, aby byla schopna plnit své dluhy a 
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uspokojovat tak mimo jiné také zájmy svých věřitelů. Jde proto do značné míry o preventivní 

působení, zejména vůči členům orgánů společnosti, ale také třeba vůči vlivným skupinám 

akcionářů, které má zamezit nežádoucímu chování zneužívajícímu institutu samostatné právní 

osobnosti společnosti. Tento cíl ovšem může být naplněn pouze za předpokladu relativně jasné 

představy o obsahu právních norem a následcích jejich eventuálního porušení.  

 

Zmíněné faktické vyloučení ručení akcionářů za dluhy společnosti je zároveň spojeno 

s důsledným provedením principu majetkové samostatnosti společnosti. Ta přitom pro věřitele 

nutně neznamená pouze negativní důsledky, ale její působení je svým způsobem obousměrné. 

Touto formou totiž zároveň dochází k jednoznačné separaci majetkové sféry společnosti od 

majetku jednotlivých akcionářů, jejichž dluhy žádným způsobem neohrožují hospodářskou 

situaci samotné společnosti, což je také označováno jako tzv. entity shielding
4
. Jak bude ovšem 

popsáno ještě dále, striktní setrvání na majetkové samostatnosti může být v některých situacích 

vnímáno vůči věřitelům jako nežádoucí, což v některých právních řádech vedlo k vytvoření 

doktríny jejího prolomení jako ultimátního nástroje ochrany věřitelů.  

 

Zároveň je nezbytné zdůraznit, že samotné omezené ručení nevytváří vůči věřitelům 

zcela nová rizika, dochází ovšem k prohloubení rizik, kterým věřitelé čelí, a to ať už v případě 

fyzických osob odpovídajících za své dluhy celým majetkem bez omezení, nebo v případě 

společníků osobních společností s neomezeným ručením. Dobytnost pohledávky z pohledu 

věřitele závisí na existenci dostatečného množství prostředků na straně dlužníka naprosto totožně 

u forem obchodních korporací vycházejících z omezení ručení svých společníků, jako je tomu u 

společníků obchodních korporací s ručením neomezeným. Obdobně můžeme samozřejmě nalézt 

stejné formy oportunistického chování i u fyzických osob nebo obchodních korporací 

s neomezeným ručením společníků. Je to ale právě omezené ručení, v jehož důsledku vznikají 

incentivy k případnému oportunistickému jednání akcionářů, které může být z tohoto důvodu 

pravděpodobnější. Jako klíčové se tak jeví postavení členů statutárního orgánu společnosti, kteří 

stojí mezi zájmy akcionářů na straně jedné a věřitelů na straně druhé.  

 

                                                
4  Armour, J., Hansmann, H., Kraakman, R. What is Corporate Law? In: Kraakman, R., Armour, J., Davies, P. et 

al. The Anatomy of Corporate Law, A comparative and Functional Approach, Second Edition Oxford: Oxford 

University Press, 2009, s. 9-10. 
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Metodologicky práce v první řadě vychází z nezbytné deskripce nástrojů tak, jak jsou 

přítomné v platném právním řádu. Klíčovým přístupem je ale především analýza působení 

jednotlivých představovaných nástrojů a problematických okruhů, které jsou s jejich vyjádřením 

spojeny. Takovýto rozbor dílčích prvků má za cíl zhodnotit reálnou efektivitu zajištění ochrany 

věřitelů prostředky práva obchodních korporací, možné způsoby jejího posílení a zároveň 

zohlednit obecné tendence vývoje právní úpravy v tomto směru. V užším vymezení je zároveň 

cílem dospět k závěru ohledně efektivity využívání koncepce základního kapitálu dominující 

kontinentálnímu právnímu řádu, jeho možné komplementarity s využíváním testů insolvence či 

možnosti úplného nahrazení touto koncepcí a doplňkového působení dalších provázaných 

obecných nástrojů práva obchodních korporací. 

 

Uspořádáním své struktury má tato práce postupovat od obecných otázek směrem ke 

speciálním institutům. Práce také na řadě míst využívá komparaci se zahraničními právními řády 

pro uvedení souvislostí a eventuálních inspiračních zdrojů pro řešení nevyjasněných otázek v 

rámci zvolené problematiky. V neposlední řadě je využíváno také propojení s ekonomickými 

poznatky za využití směru tzv. ekonomické analýzy práva (Law  Economics), který je přínosný 

zejména pokud jde o popis motivací jednotlivých zainteresovaných stran a kritických bodů, kdy 

dochází k divergenci jejich zájmů. Výsledná syntéza jednotlivých částí má především nabídnout 

odpověď na otázku, které z nástrojů reagují na správné rizikové faktory a situace ohrožující 

potenciální postavení věřitelů. 

  

Zvolené téma lze zároveň vnímat jako aktuální vzhledem k samotnému faktu, že přijetí 

nové právní úpravy regulující obchodní korporace přineslo do českého práva doplnění tradičního 

kontinentálního modelu založeného na základním kapitálu o využívání jisté formy testu 

insolvence inspirované modelem převzatým ze systému common law. 
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1 Ochrana věřitelů prostřednictvím korporátního práva 

 

Zásadní otázka, kterou je vhodné položit si na úvod celého výkladu, zní: „Má vůbec 

právo obchodních korporací zohledňovat zájmy věřitelů společnosti?“ Je přitom zřejmé, že se 

takto položenou otázkou dostáváme k obecnější problematice normativního stanovení účelu, 

kterému má akciová společnost sloužit, respektive osob, kterým má sloužit. Jeden z možných 

přístupů k účelu regulace obchodních korporací právními normami vychází z toho, že právo zde 

nabízí sadu předpřipravených řešení, čímž šetří transakční náklady akcionářů na jejich 

sjednávání ve stanovách společnosti
5
. Jsou to přitom právě akcionáři, kteří určují účel 

společnosti, základní strategii její činnosti, strukturu orgánů včetně jejich personálního obsazení 

a rozhodují ultimátně i o existenci celé společnosti, ať už prostřednictvím stanovení omezené 

doby jejího trvání, nebo rozhodnutím o jejím zrušení.  

 

Pokud jsou v centru pozornosti akcionáři společnosti, není zcela překvapivý první možný 

závěr, podle kterého jsou to především jejich zájmy, které mají být při činnosti společnosti 

prioritně zohledňovány. Tento pohled je označován také jako tzv. shareholders model, který je 

možné poměrně výstižně ilustrovat na citátu známého ekonoma a proponenta tohoto přístupu, 

Miltona Friedmana, podle kterého: „Ve svobodné společnosti existuje jeden jediný druh 

společenské odpovědnosti, kterou má společnost - aby využila své zdroje a zabývala se činností 

za účelem zvýšení svých zisků za předpokladu, že to bude v souladu s „pravidly hry“, tzn. 

v rámci otevřené a svobodné soutěže prosté podvodů.
6
“ Podle této teorie je základní rozsah 

aktivit realizovaných členy orgánů společnosti definován tak, aby sloužila výhradně zájmům 

svých akcionářů a jakákoliv odpovědnost vůči případným jiným osobám je vnímána pouze jako 

sekundární nebo derivativní vůči tomuto primárnímu účelu
7
. Veškeré kroky realizované zejména 

členy statutárního orgánu společnosti tedy mají být podle této teorie poměřovány prizmatem 

maximalizace zisku generovaného ve prospěch akcionářů. Ochrana zájmů ostatních osob je 

následně přenechána na jejich vlastní iniciativě prostřednictvím kontraktace, respektive 

individuálním vymáháním vzniklých nároků právní cestou. Koncepce „shareholder primacy“ je 

                                                
5  Easterbrook, F.H., Fischel, D.R. The Economic Structure of Corporate Law Cambridge (MA): Harvard 

University Press, 1991, s. 34. 

6  Friedman, M. Capitalism and freedom Chicago: Chicago University Press, 1962, s. 133. 

7  Keay, A. The Corporate Objective Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2011, s. 44. 
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obvykle vnímána jako základní východisko korporačního práva v USA, kde mají být zájmy 

ostatních osob zohledněny především jinými obory práva (smluvní závazkové, pracovní, 

insolvenční atd.)
8
. 

 

Logickou protiváhu představuje koncepce tzv. stakeholders modelu, jehož myšlenkový 

základ vychází z příliš úzkého zaměření shareholders modelu pouze na skupinu akcionářů, které 

zároveň pomíjí reálný vliv společností na daleko širší okruh osob, a to obzvlášť v současné 

globalizované ekonomice. Jakkoliv existuje celá řada možných definic pojmu stakeholder, dá se 

shrnout, že se jedná obecně o osoby, které nesou určitou míru rizika vzhledem k tomu, že 

investovaly do společnosti jistou formu kapitálu (lidského či finančního), případně jinou formu 

hodnoty
9
. Zájem na hospodářském fungování společnosti a výsledcích její činnosti se z tohoto 

důvodu neomezuje pouze na akcionáře. Vzhledem k tomu je zároveň považováno za nezbytné, 

aby při přijímání rozhodnutí členové orgánů společnosti vyvážili a zhodnotili zájmy jednotlivých 

stakeholderů. Zatímco shareholders model vychází z unifikace účelu společnosti ve prospěch 

jasně definované skupiny osob, stakeholders model legitimizuje pluralitní zájmy, které různé 

osoby na činnosti společnosti zcela legitimně mít mohou. Ponechme stranou problematické 

prvky této teorie při stanovení konkrétního okruhu osob, jejichž zájmy mají být zohledňovány, 

respektive způsobu, jakým mají být vybalancovány. Optikou zaměření této práce je podstatné, že 

mezi stakeholdery bývají pravidelně řazeni kromě zákazníků či zaměstnanců společnosti také její 

věřitelé.  

 

Na tomto místě bychom se mohli spokojit s konstatováním, že současná právní úprava ve 

vyspělých právních řádech zcela bezpochyby reflektuje zájmy osob odlišných od akcionářů 

společnosti, včetně jejich věřitelů, a to i v rámci práva obchodních korporací. Široká škála 

dílčích nástrojů popsaných v dalších částech této práce je toho ostatně dostatečným důkazem. 

Zákonodárce tak implicitně v tomto ohledu věřitele jako stakeholdery při formulaci jednotlivých 

pravidel zohledňuje. Pokusme se ale podívat hlouběji na argumenty, které mohou stát v základu 

přijetí norem zajišťujících či zvyšujících určitou úroveň ochrany věřitelů společnosti. 

 

 

                                                
8  Engert, A. Life Without Legal Capital: Lessons from American Law, Working Paper, 2006, dostupné online z: 

https://ssrn.com/abstract=882842, s. 42. 

9  Keay, A. The Corporate Objective Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2011, s. 123. 
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1.1 Projevy morálního hazardu ve vztahu mezi společností a jejími věřiteli  

 

Ekonomická teorie pracuje již od 70. let 20. století s jevem označovaným jako tzv. 

problém zastoupení (agency problem
10

), který byl rozpracován zejména ve stěžejní práci autorů 

Jensena a Mecklinga
11

. Problém zastoupení je možné vymezit jako situaci, kdy jedna osoba 

(zastupovaný, principal) pověří jinou osobu (zástupce, agent) provedením určité činnosti, která 

zahrnuje také delegaci jisté formy rozhodovacího oprávnění. Problém zastoupení je 

aplikovatelný obecně pro veškeré činnosti vyžadující koordinaci jednání při spolupráci více osob 

mezi sebou. V oblasti práva obchodních korporací je ale tradičně využíván k popisu vztahů mezi 

akcionáři a členy orgánů společnosti, stejně jako mezi většinovými a menšinovými akcionáři a 

v neposlední řadě také pro popis vztahů mezi akcionáři a věřiteli společnosti.  

 

Z pohledu věřitelů se konkrétní forma problému zastoupení odlišuje v závislosti na 

hospodářské situaci společnosti. Při jejím běžném hospodářském fungování čelí věřitelé 

problému zastoupení ve vztahu ke společností a rizikem je tak situace, kdy společnost 

upřednostňuje na jejich úkor zájmy akcionářů. V situaci úpadku vystupují zájmy věřitelů do 

popředí a jsou to právě oni, kdo získávají nárok na plnění z majetkové podstaty společnosti. 

Vzniká zde ale současně odlišný druh problému zastoupení, a to mezi jednotlivými věřiteli 

navzájem, kdy si konkurují v nárocích na celkovou výši získaného plnění
12

. Problém zastoupení 

je zároveň inherentně spojen se vznikem specifických nákladů (nákladů zastoupení, resp. agency 

costs), které jsou z teoretického pohledu tvořeny: a) náklady na monitorování jednání zástupce 

(monitoring costs), b) náklady spojenými s omezením určitých forem jednání zástupce (bonding 

costs) a c) zbytkovou ztrátou, která vznikne i přes uplatnění předchozích forem nákladů (residual 

loss)
13

.   

 

Ve vztahu mezi společností, jejími věřiteli a akcionáři s sebou přináší hlavní problém 

takové strategie jednání učiněného za společnost, které nesou prvky morálního hazardu. Tím je 

                                                
10  Je možné zaznamenat také český překlad jako „problém pána a správce“. 

11  Jensen, M.C., Meckling, W.H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 

Structure Journal of Financial Economics, roč. 1976, č. 3, s. 305 a násl. 

12  Armour, J., Hertig, G., Kanda, H. Transactions with Creditors In: Kraakman, R., Armour, J., Davies, P. et al. 

The Anatomy of Corporate Law, A comparative and Functional Approach, Second Edition Oxford: Oxford 

University Press, 2009, s. 116. 

13  Ibid, s. 308. 
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v ekonomii označováno oportunistické jednání, kterým je sledováno neoprávněné získání 

prospěchu, na který druhá strana původně neměla nárok
14

. V daném případě je riziko morálního 

hazardu spojeno s faktickým vyloučením ručení akcionářů společnosti za její dluhy, které mění 

v určitých situacích incentivy akcionářů a může vést k následnému zvýhodňování jejich 

postavení ohrožujícího věřitele. Typově můžeme tyto formy jednání rozdělit do několika skupin. 

 

 Prvním z praktických příkladů je situace označovaná obecně jako tzv. „asset dilution“, 

kdy akcionáři společnosti odčerpávají její majetek přímo ve svůj prospěch. Konkrétní podoba 

může nabývat formy výplaty podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích společnosti, nabývání 

vlastních akcií společností, efektivního snižování základního kapitálu nebo transakcí za 

nepřiměřeně výhodných podmínek, které jsou v rozporu s principem zákazu vrácení vkladů. Se 

zhoršující se finanční situací společnosti přitom dochází ke zvýšení motivace akcionářů pro 

získání zbývajících disponibilních prostředků v maximální možné míře. V případě úpadku bude 

totiž majetková masa využita přednostně ve prospěch věřitelů. 

 

Dalším typem jednání, které v sobě nese prvky morálního hazardu je tzv. „asset 

substitution“ jako případ přijímání riskantních podnikatelských rozhodnutí při činnosti 

společnosti, ze kterého mohou disproporcionálně těžit akcionáři, nikoliv však věřitelé. Vzhledem 

k tomu, že je ručení akcionářů zásadně vyloučeno, jsou to právě oni, kdo benefitují z 

potenciálního výnosu riskantního obchodu, aniž by byl jejich majetek ohrožen při nepříznivém 

výsledku. V případě úspěchu dojde k zachování či zvýšení hodnoty jimi vlastněných akcií a díky 

pákovému efektu je tak preferovanou variantou ta nejriskantnější, a tudíž také potenciálně 

nejvýnosnější. Případný neúspěch pak ohrožuje především postavení věřitelů společnosti s jejich 

fixními nároky, jejichž splnění je ohroženo v důsledku oslabení finanční situace společnosti. 

Tento případ je zároveň příkladem obecnějšího problému „přeinvestování“ („overinvestment“), 

respektive bývá také označován jako „gambling for resurrection
15

“. Hlavní oblastí výskytu 

tohoto problému je opět případ krize společnosti, kdy podíly akcionářů téměř úplně ztratily svou 

hodnotu a jejich potenciální ztráta je tak minimální. Mezi věřiteli společnosti a jejími akcionáři 

existuje přirozeně odlišná míra averze vůči riziku vyplývajícímu z činnosti společnosti, kdy 

                                                
14  Richter, T. Insolvenční právo, 2. doplněné a upravené vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 15. 

15  Tj. v překladu jako „hazard za účelem záchrany“, viz Kuhner, C. The Future of Creditor Protection through 

Capital Maintenance Rules in European Company Law - An Economic Perspective In: Lutter, M. Legal 

Capital in Europe, European Company and Financial Law Review, Special Volume 1, Berlin: De Gruyter 

Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, 2006, s. 350. 
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věřitelé preferují méně rizikové projekty za účelem zvýšení pravděpodobnosti úhrady svých 

nároků v plném rozsahu. Opačným problémem vyplývajícím z přílišné averze vůči riziku je tak 

naopak problém podinvestování (underinvestment), který naopak vede k nedostatečnému 

využívání potenciálu společnosti a snižování atraktivity akcionářské účasti. Jeho výskyt může 

být spojen se silným vlivem některých věřitelů na fungování společnosti. 

 

Konečně se může jednat také o situaci označovanou jako „debt dilution“, kdy dochází k 

navyšování podílu cizích zdrojů na financování společnosti a s tím spojenému ředění původních 

věřitelů, kterým se snižuje případná míra uspokojení v rámci insolvenčního řízení z majetkové 

podstaty společnosti. Je ale zároveň potřebné podotknout, že získání nového financování 

prostřednictvím cizího kapitálu např. formou překlenovacího úvěru může v mnoha případech 

naopak pomoci společnosti při zachování její samotné existence. 

 

Specifickou formou oportunistického jednání společníků obchodní společnosti na úkor 

věřitelů se zabýval v jednom ze svých rozhodnutí Nejvyšší soud ČR
16

 v souvislosti s účelovým 

převodem podílu jediného společníka na nabyvatele jako tzv. „bílého koně“, který nemá 

skutečný zájem na dalším zajištění fungování společnosti. Věřitel se v daném případě domáhal 

určení neplatnosti takového převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
17

. 

Jak vyplynulo z odůvodnění: „Odvolací soud však při posuzování otázky naléhavého právního 

zájmu žalobkyně nevzal v úvahu, že na její právní postavení jako věřitelky společnosti může mít 

vliv i to, jak je společnost řízena. Jediný společník společnosti s ručením omezeným, který sám 

vykonává působnost valné hromady, může podstatně ovlivnit (zejména právě výkonem působnosti 

valné hromady) kvalitu řízení společnosti (jejího obchodního vedení). Pro uspokojení pohledávky 

žalobkyně může být zásadně významné i to, zda jediný společník, zamýšlí-li ukončit činnost 

společnosti či vyžadují-li to okolnosti, včas rozhodne o případné likvidaci společnosti, jak bude 

likvidace probíhat, kdo bude (ať již rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné 

hromady či postupem podle ustanovení § 71 odst. 2 věty první a druhé obch. zák.) jmenován 

likvidátorem a v případě prohlášení konkursu, i zajištění potřebné součinnosti se správcem 

konkursní podstaty.“  

 

                                                
16  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 6. 2007, sp.zn. 29 Odo 387/2006, dostupné online z: www.nsoud.cz 

17  Závěry rozhodnutí je ovšem možné analogicky vztáhnout i na poměry akciové společnosti. 
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Princip loajality společníka vůči společnosti
18

 byl tímto způsobem rozšířen tak, aby 

nebyla ohrožena budoucí hospodářská situace společnosti. Tato specifická situace zároveň vede 

k závěru, podle kterého má naléhavý právní zájem na určení neplatnosti převodu podílu také 

věřitel, jehož motivací je zabránit obcházení povinností vyplývajících z likvidace obchodní 

společnosti či insolvenčního řízení.  Zároveň je ovšem nutné uvést, že přímá možnost zásahu 

věřitele jako třetí osoby do právních poměrů vyplývajících ze smluvního závazkového vztahu 

mezi společníkem a třetí osobou, která byla v rámci tohoto rozhodnutí formou připuštění podání 

určovací žaloby přijata, zaznamenala také kritický ohlas u odborné veřejnosti s tím, že 

vhodnějším řešením je uplatnění pravidel o odpovědnosti za takto způsobenou škodu
19

. 

V každém případě toto rozhodnutí poukazuje na další rovinu problému vyplývajícího 

z majetkové samostatnosti společnosti v neprospěch věřitelů, na který je možné v rámci práva 

obchodních korporací hledat odpověď.  

 

Z výše uvedeného můžeme dojít k závěru, že účel zohlednění zájmů věřitelů jako 

stakeholderů v právní úpravě můžeme shledávat v reakci na riziko morálního hazardu 

v konkrétních rizikových situacích, kdy mohou být zvýhodněny na jejich úkor zájmy akcionářů. 

Cílem právní regulace tak je zmiňované případy v podstatné míře eliminovat.  

 

Neméně důležitou otázkou je, zda tomuto účelu mohou a mají sloužit nástroje v rámci 

práva obchodních korporací. Mülbert v této souvislosti shrnuje tři možné argumenty, kterými je 

možné využití regulace právem obchodních korporací odůvodnit
20

. Část německé doktríny 

vychází při odůvodnění z požadavku etické nezbytnosti. Druhou alternativu je možné nalézt 

v rámci tzv. Rickfordovy zprávy
21

, která vychází při stanovení limitů pro distribuci prostředků 

akcionářům společnosti z principu proporcionality a vyvažování jednotlivých dílčích zájmů, což 

je možné zobecnit jako požadavek na spravedlivé uspořádání právních vztahů
22

. K obdobnému 

závěru ostatně dospěl také Havel, podle kterého: „(f)unkce celého korporačního práva je 

                                                
18  Aplikovatelný na všechy formy právnických osob korporátního typu dle ustanovení § 212 odst. 1 ObčZ.  

19  Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací 

Praha: Auditorium, 2010, s. 114-116. 

20  Mülbert, P.O. A Synthetic View of Different Concepts of Creditor Protection - or a High-Level Framework for 

Corporate Creditor Protection, European Business Organization Law Review, roč. 2006, č. 7, s. 364.  

21  Rickford, J. Reforming Capital: Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance European 

Business Law Review, roč. 2004, č. 15, s. 921 a násl. 

22  Fakticky se zde tak promítají myšlenky vycházející ze stakeholder modelu. 
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v hledání nástrojů pro vyrovnání nerovností mezi správci / společníky / korporací a věřiteli.
23

“ 

Třetí argumentační linii je pak možné vést pomocí ekonomické analýzy práva, která vychází v 

principu z cost-benefit analýzy, kdy využití nástrojů na úrovni práva obchodních korporací 

snižuje celkovou výši transakčních nákladů spojených s uplatňováním ochranných mechanismů.  

 

Pokud se zaměříme na konkrétní důvody pro využití nástrojů na úrovni korporátního 

práva, je možné především poukázat na fakt, že jejich působení může být preventivní (s účinky 

ex ante) a zároveň se tyto nástroje vztahují právě k těm situacím, které jsou bezprostředně 

navázány na jednání spojené s rizikem morálního hazardu. Nejlépe je to patrné na rozhodování o 

výplatě prostředků akcionářům u problému asset dilution. 

  

Obdobného důsledku je samozřejmě možné dosáhnout za pomoci smluvních ujednání. 

Jak ale uvidíme dále, tato možnost především není přístupná všem věřitelům a zároveň je vždy 

spojena s určitou výší transakčních nákladů. Na to reaguje v mnoha ohledech přímo také úprava 

smluvního závazkového práva, kde dochází k posílení postavení těch věřitelů, kteří jsou 

považováni za slabší smluvní stranu. Ani tyto prostředky ovšem nemohou reagovat na riziko 

oportunistického jednání společnosti jako dlužníka, zejména během samotného trvání závazku. 

Úprava na úrovni práva obchodních korporací přitom umožňuje regulovat situaci, kdy k němu 

může nejčastěji docházet a může tak hrát roli určitých standardních předem připravených řešení, 

která zároveň snižují zmiňované transakční náklady jednotlivých věřitelů.  

 

Pokud se jedná o vazbu na nástroje insolvenčního práva, ty naproti tomu reagují až na 

situaci, kdy společnost přestane být schopná veškeré nároky věřitelů uspokojit. Do popředí se 

tímto způsobem dostává otázka řešení problému morálního hazardu vznikajícího mezi 

jednotlivými věřiteli společnosti navzájem. Účinnost těchto nástrojů pak může záviset také na 

tom, zda a případně k jakému okamžiku vyžaduje příslušná právní úprava podání insolvenčního 

návrhu přímo ze strany společnosti jako dlužníka, případně, do jaké míry je umožněno sanační 

řešení úpadku společnosti. Je ovšem nesporné, že korporátní nástroje ochrany věřitelů mají 

v principu eliminovat rizikové chování, které má potenciál způsobit vznik úpadkové situace. 

Řada konkrétních nástrojů má přímou vazbu na vznik úpadku a navzájem se tak mohou 

s prostředky insolvenčního práva doplňovat. 

                                                
23  Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací 

Praha: Auditorium, 2010, s. 121-122. 
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Nelze ovšem obecně přehlédnout, že množství uplatňovaných nástrojů a rozsah jejich 

využití může mít za svůj důsledek na druhou stranu snížení flexibility při používání právní formy 

společnosti pro podnikání, což s sebou přináší mnohdy nezanedbatelnou výši transakčních 

nákladů spojených s dodržováním těchto pravidel. Tak jako u jiných případů právní regulace je 

z tohoto pohledu klíčové adekvátní vyvážení protichůdných zájmů, respektive nalezení 

rovnováhy mezi transakčními náklady spojenými s dodržováním pravidel společnostmi na straně 

jedné a náklady zastoupení u věřitelů na straně druhé
24

. Podstatným hlediskem je pak z tohoto 

pohledu míra přinášené úrovně ochrany věřitelů v porovnání s transakčními náklady na jejich 

zavedení. Jako relevantní pro využívání nástrojů na úrovni práva obchodních korporací tak 

z těchto důvodů vnímám především funkci spravedlivého vyvažování zájmů mezi věřiteli a 

společností (respektive jejími akcionáři) a zároveň také funkci vyplývající z ekonomické analýzy 

práva ve vztahu ke vznikajícím nákladům. 

 

1.2 Typologie skupin věřitelů 

 

Pokud pracujeme s obecným pojmem věřitelé, je nezbytné si uvědomit, že se jedná o 

značně heterogenní skupinu osob, jejichž zájmy se často do značné míry liší. Z pohledu 

ekonomické teorie se v takovém případě k nákladům zastoupení přidávaji tzv. koordinační 

náklady, které by bylo nutné vynaložit na společný postup vůči společnosti jako dlužníkovi. Tyto 

náklady tak v konečném důsledku zhoršují dopad problému zastoupení související zejména 

s monitoringem celkové hospodářské situace
25

. Pro další výklad je možné věřitele třídit do 

několika rozdílných skupin.  

 

Prvním významným dělícím kritériem je způsob vzniku závazku mezi věřiteli a 

společností, ze kterého vyplývá rozdělení na věřitele dobrovolné a nedobrovolné. Jako 

dobrovolné věřitele pak můžeme označit ty osoby, které uzavírají s obchodní korporací určitý 

typ smlouvy a mají tedy možnost rozhodnout se, zda závazek mezi nimi a společností vůbec 

                                                
24  Respektive je možné říci, že úspora nákladů zastoupení na straně věřitelů je do jisté míry vykoupena 

transakčními náklady na straně společností jako dlužníků. 

25  Armour, J., Hansmann, H., Kraakman, R. Agency Problems and Legal Strategies In: Kraakman, R., Armour, 

J., Davies, P. et al. The Anatomy of Corporate Law, A comparative and Functional Approach, Second Edition 

Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 36-37. 
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vznikne, respektive mají zároveň možnost ovlivnit jeho výslednou podobu a obsah. U 

nedobrovolných věřitelů tato možnost naopak zcela absentuje. Jejich pohledávka vůči 

společnosti totiž vzniká mimosmluvně na základě odpovědnosti za způsobenou škodu či jako 

závazek z jiného právního důvodu. Rizika pro nedobrovolné věřitele vyplývající z jednání 

společnosti, respektive jejich akcionářů, jsou na jednu stranu totožná jako u věřitelů 

dobrovolných, nemohou ale ze své podstaty vzniknout nedostatečnými či mylnými informacemi 

poskytnutými ze strany dlužníka jako u věřitelů dobrovolných, ale v důsledku finančních 

problémů, či dokonce situace úpadku.  

 

Poněkud subtilnějším členěním oproti předchozímu uvedenému je rozlišování věřitelů na 

ty, kteří jsou schopní přizpůsobení (adjusting) a ty, kteří přizpůsobení naopak schopní nejsou 

(non-adjusting). Míněna je přitom možnost přizpůsobení obsahu závazku ex ante v průběhu jeho 

samotného sjednávání, případně změny během jeho trvání v návaznosti na vznik nových 

okolností ovlivňujících plnění závazku. Mezi non-adjusting creditors tak můžeme zařadit nejen 

všechny věřitele nedobrovolné, ale také ty dobrovolné věřitele, kteří nedisponují možností 

adekvátním způsobem prosadit svou vůli při sjednávání smluvních podmínek, případně 

nedisponují mechanismem k jejich průběžné změně
26

. Je přitom zřejmé, že právě tato skupina 

reprezentuje hlavní adresáty norem posilujících ochranu věřitelů, jelikož u nich fakticky chybí 

možnost individualizovat obsah závazku. Postavení těchto věřitelů je zároveň nejvíce vystaveno 

problému zastoupení a riziku morálního hazardu, který ohrožuje jejich legitimní zájmy. Uvedené 

členění tudíž považuji za přesnější a vhodnější z pohledu hodnocení dopadu jednotlivých 

pravidel na vymezené skupiny věřitelů. 

 

Mezi specifické věřitele může být řazen i stát, pokud jde o pohledávky vyplývající 

z daňových povinností a z příspěvků na fungování systému sociálního zabezpečení. Jeho 

postavení se předchozím kategoriím poněkud vymyká, kdy je na jednu stranu možné považovat 

jej fakticky za věřitele nedobrovolného, na stranu druhou ovšem disponuje možností v souladu 

s příslušnými pravidly jednostranně ovlivňovat obsah konkrétního závazku. Není tak podle 

všeho opodstatněné řadit jej do ohrožené kategorie non-adjusting creditors.  

 

                                                
26  Kershaw, D. Company Law in Context, Text and Materials, Second Edition Oxford: Oxford University Press, 

2012, s. 772. 
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Další členění, které nabízí doktrína, spočívá v kategorizaci na skupinu „silných“ a 

„slabých“ věřitelů
27

. Na základě obdobných charakteristik se hovoří také o „sofistikovaných“ a 

„nesofistikovaných“ věřitelích
28

. „Síla“ či „sofistikovanost“ věřitelů pak spočívá v reálné 

možnosti prosadit vysokou míru ochrany své pohledávky při sjednávání podmínek se společností 

jako dlužníkem. Typickým projevem postavení „silného“ věřitele tak může být sjednání 

dostatečného zajištění a utvrzení závazku od společnosti nebo od jejich členů orgánů či 

akcionářů, získání dostatečného množství (pravdivých a úplných) informací o společnosti jako 

dlužníkovi před vznikem závazku, sjednání odpovídajícího pojištění, sjednání tzv. finančních 

kovenantů zajišťujících možnost průběžného monitoringu finanční situace dlužníka a na to 

navazující možnost předčasného zesplatnění dluhu za sjednaných podmínek. Už ze samotného 

výčtu je evidentní, že tyto podmínky nutně vyžadují obvykle nezanedbatelnou míru nákladů 

zastoupení, která bude v řadě případů s nižším celkovým dopadem pro věřitele prohibitivní a 

neefektivní. Samotná míra „síly“ či „sofistikovanosti“ věřitelů může být zároveň obtížně 

srovnatelná. Tradičně je ale její vysoká míra spojena zejména s bankami a jinými finančními 

institucemi. Není zároveň zřejmé, zda lze mezi „slabé“ věřitele zahrnout také věřitele 

nedobrovolné. Vzhledem k tomu, že popis tohoto členění pracuje se sjednáním konkrétního 

obsahu závazku, lze dojít k závěru, že nikoliv. V opačném případě by toto dělení v zásadě 

odpovídalo párové dvojici adjusting a non-adjusting creditors.   

 

Zcela odlišné kritérium je používáno pro rozlišování věřitelů s fixními a reziduálními 

nároky. Za věřitele s reziduálními (zbytkovými) nároky můžeme označit akcionáře společnosti, 

jejichž postavení je z tohoto úhlu pohledu specifické. Fixní věřitelé jsou následně definováni 

negativně jako všichni ostatní věřitelé společnosti. Fixnost nároku pak spočívá v tom, že je v 

každou dobu jednoznačně určitelný a nezávisí na rozdíl od nároků akcionářů na hospodářském 

výsledku společnosti
29

. Postavení fixních věřitelů je tudíž před akcionáři společnosti 

preferováno, přičemž se vychází z logiky, podle které mají akcionáři nárok pouze na výplatu 

prostředků vygenerovaných vlastní činností společnosti, a to ve výši umožněné právní úpravou. 

Stanovení podmínek pro vymezení výše prostředků distribuovatelných akcionářům je otázkou 

                                                
27  Černá, S. In: Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 185. 

28  Fleischer, H. A Navigation System for Corporate Law Scholarship In: Eidenmüller, H., Schön, W. (eds). The 

Law and Economics of Creditor Protection, Hague: T.M.C. Asser Press, 2008, s. 27. 

29  Vrba, M. Test úpadku při výplatě zisku v kapitálové společnosti Obchodněprávní revue, roč. 2014, č. 2, s. 41 a 

násl. 
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prolínající se zbytkem této práce. Základním východiskem by ovšem měla být eliminace stavu, 

kdy je postavení akcionářů s reziduálními nároky oproti věřitelům zvýhodněno. V důsledku 

přijetí rozhodnutí o výplatě podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích společnosti následně 

dochází k transformaci původního reziduálního nároku akcionáře do podoby nároku fixního a 

tito věřitelé se tak v daném rozsahu dostávají na rovnocennou úroveň
30

. 

 

1.3 Nástroje práva obchodních korporací 

  

 Právní normy regulující oblast obchodních korporací mohou k problému zajištění 

ochrany věřitelů přistoupit v zásadě dvěma hlavními způsoby. Jednak tím, že věřitelé získají 

přímý nárok na uspokojení své pohledávky kromě samotné společnosti také vůči určitým 

odlišným osobám, kterými mohou být členové volených orgánů společnosti, její akcionáři nebo 

vlivné či ovládající osoby stojící mimo samotnou společnost. Tento způsob regulace je také 

označován jako nástroje ochrany věřitelů v užším smyslu
31

. Právní úprava v takovém případě 

přináší pro věřitele substituční majetkovou sféru vedle majetku společnosti, ze které lze 

uspokojit jejich pohledávky. Do této kategorie tedy bude možné zařadit různé případy ručení 

členů orgánů či jiných osob mimo společnost
32

 za její dluhy, ale v konečném důsledku také 

případné uplatnění doktríny tzv. propíchnutí korporátního závoje (piercing the corporate veil). 

Obecněji můžeme tento přístup popsat jako nepřímý postih výše jmenovaných osob, jehož 

účelem je zároveň preventivní působení na jejich chování.  

 

Druhou základní variantou je následně formulace pravidel, která mají zachovat či posílit 

postavení společnosti jako solventního dlužníka (označováno také jako nástroje ochrany věřitelů 

v širším smyslu
33

). Důraz je v takovém případě kladen především na fungování vnitřních 

mechanismů společnosti a hlavní pozornost je zaměřena na situace, kdy je majetková sféra 

společnosti určitým způsobem oslabována
34

. Ochrana majetkové sféry společnosti má vazbu na 

primární zájem jejich věřitelů, kterým je za běžných okolností především včasná úhrada 

                                                
30  Ibid  

31  Černá, S. In: Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 188. 

32  Např. správce vkladů dle ustanovení § 24 odst. 2 ZOK. 

33  Černá, S. In: Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 187. 

34  Typicky při distribuci prostředků společnosti jejím akcionářům. 
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pohledávek za společností. Základním účelem těchto nástrojů je tak předcházení vzniku úpadku. 

Jak přitom upozorňuje Krüger
35

, teprve s případným úpadkem společnosti se zájem věřitelů mění 

a do centra pozornosti se dostává otázka celkového množství majetku, kterým společnost 

disponuje. Právě tato hodnota totiž za dané situace ovlivňuje výši, v jaké budou pohledávky 

věřitelů vůbec uspokojeny.  

   

Z odlišného úhlu pohledu je možné použít dělení na dvě základní strategie, které mohou 

zajistit ochranu věřitelů společnosti: regulaci struktury a regulaci chování
36

. Nejradikálnější 

formou regulace struktury společnosti by bylo samozřejmě úplné upuštění od zásady omezeného 

ručení akcionářů společnosti, která ovšem má svůj nepochybný společenský přínos. Z prakticky 

využívaných nástrojů je ale možné zařadit do této kategorie zejména pravidla stanovící 

požadavky na dodržování určité míry kapitalizace společnosti nebo například diskvalifikaci 

členů orgánů z další možnosti výkonu funkce. Regulace chování se pak zaměřuje na stanovení 

standardů jednání členů orgánů společnosti, respektive jejich akcionářů. Důsledky přitom mohou 

spočívat jak v soukromoprávní odpovědnosti (včetně případů ručení), tak při širším přístupu také 

v odpovědnosti trestněprávní či správněprávní. 

 

Efektivita nástrojů je samozřejmě velmi úzce spojena s jejich reálnou vymahatelností. 

Nároky, které mohou být vzneseny pouze ze strany společnosti (typicky vůči členům jejich 

orgánů), jsou proto začasté efektivně uplatňovány prakticky až v rámci insolvenčního řízení ze 

strany insolvenčního správce. Možnost věřitelů vznést svůj nárok přímo tento nedostatek 

odstraňuje, na druhou stranu však často naráží na problém informačního deficitu o samotné 

existenci nároku, jeho konkrétní výši a velmi často také na důkazní nouzi.  

 

Rizika vyplývající pro věřitele jsou spojena také s akcionářskou strukturou společnosti. 

Vyšší riziko pro postavení věřitelů vzniká u společností s výrazným prolínáním zájmů mezi 

akcionáři a členy orgánů, tj. v případech tzv. koncentrovaného vlastnictví, kde akcionáři či 

s nimi spřízněné osoby nezřídka figurují také přímo v orgánech společnosti. Odlišná situace je u 

společností s rozptýleným vlastnictvím, kde je akcionářská struktura rozdrobena mezi velké 

množství akcionářů s relativně malými podíly, obvykle v důsledku veřejné obchodovatelnosti 

                                                
35  Krüger, M.E. Mindestkapital und Gläubigerschutz. Deutsches, Europäisches und Vergleichendes 

Wirtschaftsrecht, Band 46 Baden-Baden: Nomos, 2005, s. 43.  

36  Mülbert, P.O. A Synthetic View of Different Concepts of Creditor Protection - or a High-Level Framework for 

Corporate Creditor Protection, European Business Organization Law Review, roč. 2006, č. 7, s. 378. 
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akcií. Tyto společnosti jsou charakteristické oddělením vlastnictví a řízení (separation of 

ownership and control)
37

 a orgány jsou tak zde obsazovány profesionálním managementem. 

Náchylnost členů orgánů k jednání zvýhodňujícímu akcionáře společnosti oproti věřitelům je tak 

nižší oproti situaci, kdy je další působení člena orgánu závislé na rozhodnutí většinového 

akcionáře či v případě, kdy je člen orgánu významným způsobem sám motivován 

prostřednictvím jeho akcionářské účasti ve společnosti
38

.  

 

 V současné době můžeme rozlišovat dva dominantní prakticky využívané institucionální 

systémy ochrany věřitelů u právní formy akciové společnosti. Tím prvním jsou pravidla 

související s povinnou tvorbou základního kapitálu a jeho následnou ochranou, která jsou 

typicky využívána v kontinentálním právním systému. Zároveň se jedná o typický případ 

regulace struktury. Druhá koncepce pak vychází primárně z používání tzv. testů insolvence a 

prosadila se zejména ve Spojených státech a Velké Británii jako základních představitelích 

systému common law. V tomto případě se jedná o ukázku regulace chování zaměřenou na členy 

orgánů společnosti. Pokud jde o vztahy mezi jednotlivými prvky systému ochrany věřitelů, ty 

mohou být do určité míry vzájemně doplňovány
39

 či nahrazovány. Nižší důraz na odpovědnost 

členů volených orgánů společnosti tak může být například kompenzována uplatňováním 

odpovědnosti akcionářů společnosti prostřednictvím doktríny piercing the corporate veil, snížení 

požadavků v oblasti tvorby základního kapitálu společnosti pak může být například vyváženo 

následnou podřízeností akcionářských zápůjček v průběhu insolvenčního řízení
40

 apod.
41

. 

  

                                                
37  Borkovec, A. Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví Praha: Leges, 2013, s. 71. 

38  Armour, J., Hertig, G., Kanda, H. Transactions with Creditors In: Kraakman, R., Armour, J., Davies, P. et al. 

The Anatomy of Corporate Law, A comparative and Functional Approach, Second Edition Oxford: Oxford 

University Press, 2009, s. 117-118.  

39  Jako je tomu u současné české úpravy, kde je kombinován systém povinně vytvářeného základního kapitálu 

společně s variantou testu insolvence, jak bude popsáno dále. 

40  Tzv. equitable subordination, tedy subordinace na základě požadavků ekvity. 

41  Fleischer, H. A Navigation System for Corporate Law Scholarship In: Eidenmüller, H., Schön, W. (eds). The 

Law and Economics of Creditor Protection, Hague: T.M.C. Asser Press, 2008, s. 29. 
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2 Obecné nástroje 

 

2.1 Informační povinnosti 

  

Tradičně používaným obecným nástrojem ochrany věřitelů na úrovni práva obchodních 

korporací je stanovení povinnosti zveřejňovat vybrané typy informací týkající se vnitřního 

uspořádání společnosti a jejich ekonomických výsledků. Z pohledu ochrany věřitelů je cílem 

umožnit zhodnocení rizikovosti eventuálního právního vztahu se společností jako dlužníkem ex 

ante, před jeho samotným vznikem, respektive získat informace o takové průběžné změně 

hospodářské situace společnosti, která je způsobilá ohrozit postavení věřitele. Hlavním účelem je 

tak preventivní působení, a to konkrétně na straně věřitelů díky posílení jejich postavení. Jak 

uvádí Havel, stanovení informačních povinností vůči společnosti slouží jako nástroj k zachování 

celkové korporační rovnováhy, a tedy logicky k určitému vyrovnání informačního deficitu 

věřitelů
42

. 

 

Minimální rozsah zveřejňovaných údajů je předmětem harmonizace na úrovni práva 

Evropské unie, a to aktuálně prostřednictvím Směrnice o některých aspektech práva obchodních 

společností. Ve vztahu k věřitelům společnosti hraje nejvýznamnější roli stanovení povinnosti ke 

zveřejňování účetních závěrek (řádných, mimořádných či konsolidovaných), respektive 

výročních zpráv společnosti jakožto základních účetních dokumentů zachycujících informace o 

ekonomickém stavu společnosti prostřednictvím jejich uložení do sbírky listin obchodního 

rejstříku
43

.  

 

Nejedná se ovšem o jediný povinně zveřejňovaný údaj, který se věřitelům nabízí k 

využití
44

. Ke zvýšení míry informovanosti věřitelů společnosti může sloužit také uveřejnění 

zprávy o vztazích, která je ostatně u společností vyhotovujících výroční zprávu přímo její 

součástí dle ustanovení § 84 odst. 2 ZOK. Role zprávy o vztazích byla připomenuta také v rámci 

jednoho z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, ve kterém zaznělo: „Zpráva o vztazích mezi 

                                                
42  Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací 

Praha: Auditorium, 2010, s. 129. 

43  Článek 14, písm. f) Směrnice o některých aspektech práva obchodních společností, respektive v českém 

právním řádu ustanovení § 66 písm. c) ZVŘ. 

44  Ohledně informační povinnosti vztahující se k uvádění údajů o základním kapitálu na obchodních listinách viz 

kapitola 3.5. 
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propojenými osobami je jedním z prostředků ochrany společníků a zprostředkovaně i věřitelů 

společnosti, která je součástí faktického koncernu (je podrobena jednotnému řízení jinou osobou, 

aniž by byla uzavřena ovládací smlouva – srov. § 66a odst. 7 obch. zák.). Údaje uvedené ve 

zprávě umožňují společníkům stojícím mimo koncern, jakož i dalším osobám (věřitelům 

společnosti) zjistit, zda společnost neutrpěla v rámci realizace jednotného řízení ve faktickém 

koncernu újmu a zda případná újma byla včas uhrazena.
45

“ Primárními adresáty této normy jsou 

i v poměrech stávající právní úpravy především akcionáři společnosti, která je ovládanou 

osobou. Případný závěr o zneužití postavení ovládající osoby totiž vede zejména k aktivaci práv 

ostatních akcionářů této společnosti na odkoupení jejich akcií dle ustanovení § 89 a násl. ZOK, 

přičemž kvalifkovaní akcionáři mohou kromě toho iniciovat také přezkum této zprávy o vztazích 

znalcem na základě příslušného rozhodnutí soudu. Přesto může být samotný popis vazeb mezi 

ovládající osobou a společností jako dlužníkem, včetně dopadu vzájemných transakcí, přínosnou 

informací také pro věřitele, a to jak před vznikem, tak během trvání závazku.  

 

Věřitelé mohou zároveň těžit ze zvýšených informačních povinností uložených 

společnostem, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropských regulovaných trzích. Ty 

spočívají jednak v podrobnější obsahové specifikaci jednotlivých údajů vyžadovaných ve 

výroční zprávě, ale například také ve stanovení lhůty pro uveřejnění výroční zprávy již do čtyř 

měsíců od skončení účetního období dle ustanovení § 118 odst. 1 ZPKT oproti obecné lhůtě šesti 

měsíců pro projednání samotné účetní závěrky valnou hromadou společnosti dle ustanovení § 

403 odst. 1 ZOK, případně také ve zvýšené četnosti poskytování informací, kdy je vyžadováno 

také zveřejňování pololetní zprávy na základě ustanovení § 119 ZPKT. Vymahatelnost plnění 

těchto povinností je zároveň zvýšena dohledem prováděným ze strany České národní banky a 

nesrovnatelně vyšší úrovní sankcí za spáchání přestupku spočívajícího v porušení publikačních 

povinností. Primárním účelem těchto nástrojů je samozřejmě zajištění dostatečné informovanosti 

investorů, tj. potenciálních či aktuálních (obzvláště minoritních) akcionářů. I zde ale věřitelé 

mohou využít vyšší kvalitativní i kvantitativní rozsah dostupných informací o společnosti jako 

dlužníkovi, a to v zásadnějším rozsahu oproti případu uvedeném výše. 

 

Pokud jde o hodnocení významu tohoto obecného nástroje vztahujícího se k uveřejňování 

účetních závěrek či výročních zpráv, nemusí tyto informace znamenat takové zvýšení ochrany 

                                                
45  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2013, sp. zn. 29 Cdo 799/2012, dostupné online z: www.nsoud.cz
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věřitelů preventivním působením, jaké by mohlo být na první pohled očekáváno. První slabinou 

je fakt, že se jedná o údaje zveřejňované s nepříliš častou periodou, a to obvykle
46

 pouze jednou 

za dané účetní období, což v mnoha případech snižuje jejich aktuálnost
47

. Podíváme-li se na 

důsledky pro jednotlivé kategorie věřitelů, non-adjusting creditors na tyto údaje adekvátně 

zareagovat vůbec nemohou. I u adjusting creditors je pak samotné vyhodnocení nabízených 

údajů spojeno s dodatečnými transakčními náklady a časem pro jejich analýzu, která může být 

sama o sobě náročná
48

. Reálný dopad je tak snížen především v případech, kdy věřitelé nebudou 

s ohledem na výši své (potenciální) pohledávky motivováni k analýze údajů z účetní 

dokumentace vůbec nebo pouze v nedostatečném rozsahu
49

. Problémem je tak v podstatě určité 

informační přehlcení, kdy dodatečné dostupné informace nemusí vést k odpovídající změně 

v chování. Na jednu stranu je možné uvést, že tento fakt sám o sobě nesnižuje obecný 

požadavek, aby přímo samotní věřitelé postupovali s dostatečnou mírou obezřetnosti. Jak bylo 

ale právě popsáno, v určitých případech bude takový postup z ekonomického hlediska 

neefektivní. U silných věřitelů je naproti tomu ekonomická motivace ke zjištění a analýze 

informací o společnosti jako dlužníkovi dostatečně vysoká. Standardně ovšem bude tato skupina 

věřitelů vyžadovat podrobnější rozsah dat, než vyplývá z právní úpravy a jejich častější 

průběžnou kontrolu, a to sjednáním příslušných smluvních kovenantů. 

 

Preventivní účinky takovéhoto poskytnutí informací ale zároveň reflektují hlavní zájem 

věřitelů zmíněný výše - tj. včasnou úhradu jejich pohledávky - pouze částečně. Získané 

informace, zejména pokud jde o poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů, celkovou výši 

zadlužení či kumulovanou hospodářskou ztrátu, mohou být samozřejmě použity pro sjednání 

odpovídajícího zajištění a obecnou úpravu obsahu závazku. Tímto způsobem ale není možné 

reagovat na průběžnou změnu situace, a to zejména v případě, kdy je hospodaření společnosti 

ohroženo v důsledku oportunistického jednání akcionářů ovlivňujícího její další kroky. Daný 

problém totiž nelze postihnout zpětnou analýzou účetních údajů za minulá období. Odlišná 

situace by mohla nastat například v důsledku zveřejňování údajů o provedení testu insolvence 

                                                
46  V případě řádné účetní závěrky, výjimku v tomto směru představuje mimořádná účetní závěrka. 

47  K české judikatuře zmiňující rovněž otázku aktuálnosti údajů uváděných v účetních závěrkách společností viz 

kapitola 3.4, bod 3.4.6. 

48  Mülbert, P.O. A Synthetic View of Different Concepts of Creditor Protection - or a High-Level Framework for 

Corporate Creditor Protection, European Business Organization Law Review, roč. 2006, č. 7, s. 383. 

49  Můžeme také říci, že jde o případy prohibitivní výše transakčních nákladů spojených se zpracováním daných 

informací. 
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(declaration of solvency) před provedením výplaty prostředků akcionářům společnosti, jak 

vyžaduje právní úprava v některých státech
50

.  

 

Samostatnou problematickou otázkou je také reálná úroveň vymahatelnosti ustanovení 

upravujících povinnost publikovat předepsané účetní údaje v českém právním prostředí. Přestože 

je toto porušení spojeno s možností uložení pořádkové pokuty ze strany předsedy senátu 

příslušného rejstříkového soudu (ustanovení § 104 ZVŘ), případně dokonce i možností zahájit 

řízení o zrušení takové společnosti s likvidací, pokud se tak děje opakovaně nebo může mít 

porušení závažné důsledky pro třetí osoby (ustanovení § 105 ZVŘ), dostupné statistické údaje
51

 i 

praktická zkušenost nevyznívají ohledně reálného vymáhání plnění této povinnosti příliš 

pozitivně.  

 

Celkově je tak možné zhodnotit, že důsledky zakotvení informační povinnosti vztahující 

se k účetním údajům společnosti ve prospěch jejich věřitelů nelze přeceňovat. Pro některé 

skupiny věřitelů mohou bezpochyby sloužit jako prvotní screening celkové hospodářské situace 

společnosti, respektive jejího průběžného vývoje. Samotný požadavek na zveřejnění (za 

předpokladu reálného vymahání plnění dané povinnosti) může být zároveň signálem vůči širší 

veřejnosti, nikoliv pouze vůči věřitelům. Roli tohoto nástroje v systému ochrany věřitelů tedy 

považuji především za doplňkovou či podpůrnou vůči ostatním nástrojům, jak konečně vyplývá i 

z možnosti publikování prohlášení o provedení testu insolvence. 

 

2.2 Sankční ručení členů orgánů společnosti 

 

K nástrojům, jejichž využití je obecné pro všechny druhy obchodních korporací a v tomto 

případě také podle současné právní úpravy pro veškeré právnické osoby, patří úprava ručení 

členů volených orgánů dle ustanovení § 159 odst. 3 ObčZ. Jedná se o typický nástroj ochrany 

věřitelů v užším smyslu a zároveň o příklad regulace chování členů orgánů. Vznik ručení je 

tímto ustanovením vázán na splnění následujících tří podmínek. 

 

                                                
50  Viz níže v kapitole 4.3. 

51  Účetní závěrku za rok 2017 do sbírky listin podle údajů k lednu 2019 neuložilo 68 % obchodních korporací, 

viz https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/statisice-firem-nezverejnily-ucetni-zaverku-bude-jim-hrozit-zruseni-

117794.html 
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Prvním předpokladem pro uplatnění nároku z tohoto titulu je vznik škody způsobené 

společnosti porušením povinnosti členem jejího voleného orgánu při výkonu funkce. U této 

podmínky tak musí být postaveno na jisto, že byla společnosti způsobena škoda, a to v příčinné 

souvislosti s porušením povinnosti členem voleného orgánu při výkonu jeho funkce
52

. Vzhledem 

k tomu, že zákonná formulace hovoří o porušení povinnosti při výkonu funkce, nabízí se otázka, 

jaký je vztah tohoto pojmu k porušení povinnosti člena orgánu jednat s péčí řádného hospodáře 

vyplývající z bezprostředně předcházejícího ustanovení § 159 odst. 1 ObčZ a zda je tím pádem 

postihován odlišný (širší) okruh případů. Jinými slovy - můžeme nalézt takové porušení 

povinnosti při výkonu funkce, které zároveň nebude porušením povinnosti jednat s péčí řádného 

hospodáře?  

 

Podle Štenglové tomu tak není vzhledem k tomu, že péče řádného hospodáře představuje 

obecný korektiv, který se váže k celému charakteru výkonu funkce člena orgánu, tzn. vše, co 

člen orgánu při výkonu funkce činí, musí činit s péčí řádného hospodáře, ať už se jedná o otázky 

vztahující se k obchodnímu vedení nebo o další povinnosti jako je tomu u člena statutárního 

orgánu například při vedení účetnictví či svolávání valných hromad společnosti
53

. S tímto 

názorem se lze ztotožnit a za situace, kdy člen orgánu způsobí při výkonu funkce společnosti 

škodu, bude nezbytné posuzovat, zda při jeho jednání došlo k naplnění obecného standardu 

jednání s péčí řádného hospodáře, a to s přihlédnutím k ustanovení o pravidlu podnikatelského 

úsudku ve smyslu ustanovení § 51 a násl. ZOK ve věcech podnikatelského rozhodování. 

Zvolenou formulaci lze spíše vnímat tím způsobem, že od sebe odlišuje škodu způsobenou při 

samotném výkonu funkce od ostatních případů, kdy by člen orgánu mohl společnosti rovněž 

způsobit škodu (například v důsledku dopravní nehody, při které člen orgánu způsobí škodu 

právě společnosti
54

).  

 

                                                
52  Předmětem úpravy tak nejsou pouze členové statutárního orgánu (členové představenstva společnosti, 

respektive statutární ředitel při stávajícím pojetí monistického systému), ale v poměrech akciové společnosti 

také členové dozorčí rady jako orgánu kontrolního při využití dualistického systému vnitřního uspořádání 

společnosti, případně členové správní rady v případě využití systému monistického. Pojem „člen voleného 

orgánu“ je definován v ustanovení § 152 odst. 2 ZOK a tito členové orgánu jsou podle něj do funkce voleni, 

jmenováni či jinak povoláni - nejsou zde tak samozřejmě zahrnuti samotní akcionáři uplatňující svá práva 

především prostřednictvím nejvyššího orgánu, kterým je valná hromada společnosti. 

53  Štenglová, I. Zákonné ručení člena orgánu kapitálové obchodní společnosti za její dluhy Právní rádce, roč. 

2018, č. 17, s. 592 a násl. 

54  Ibid 
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Druhou podmínkou pro vznik zákonného ručení je, že člen voleného orgánu společnosti dosud 

nesplnil svou povinnost vzniklou škodu nahradit. Vychází se zde zřetelně z preference náhrady 

způsobené škody samotné společnosti. Má tudíž dojít k reparaci a doplnění majetkové masy 

společnosti v rozsahu způsobené škody, která tak může následně sloužit k uspokojení nároků 

věřitelů. Ručení člena voleného orgánu okamžikem úhrady vzniklé škody zaniká a ten tak má 

možnost ovlivnit vznik či další trvání ručení. Rozsah případného ručení je zároveň tímto 

způsobem vůči členovi orgánu zastropován právě na výši dosud neuhrazené škody. Naproti tomu 

provedení úhrady věřiteli z titulu ručení nevede k zániku povinnosti nahradit škodu způsobenou 

společnosti. Z toho je patrný sankční charakter vzniklé ručební povinnosti, která samotnou 

odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinnosti doplňuje a prohlubuje tím eventuální 

důsledky pro člena voleného orgánu. 

  

K naplnění této podmínky dojde jak tehdy, pokud společnost vzniklý nárok aktivně, 

ovšem dosud neúspěšně, vymáhá, případně i za situace, pokud k tomu vůbec nepřistoupila. 

Tehdy se ovšem bude podle všeho jednat o samostatné nové porušení povinnosti jednat s péčí 

řádného hospodáře ze strany členů statutárního orgánu společnosti. V případě, kdy společnost 

tento nárok sama nevymáhá, tak je vznik ručení zpravidla reakcí na oportunistické jednání 

spojené se společnými zájmy mezi společností a příslušným členem orgánu. Ostatně původní 

znění ustanovení § 194 odst. 6 ObchZ v období od 1. 7. 1996 do 31. 12. 2000 počítalo právě 

pouze se situací, kdy společnost vzniklý nárok sama nijak neuplatnila
55

. Následnou novelizací 

zákonem č. 370/2000 Sb. byla zvolena obecnější formulace, která odstranila riziko jednání, kdy 

by společnost svůj nárok uplatnila záměrně neúspěšně s cílem vyloučit možnost vzniku ručení 

členů jejich orgánů vůči věřitelům
56

. Na druhou stranu je zjevné, že pokud sama společnost není 

při řádném vymáhání nároku úspěšná, ztrácí zároveň založení ručení ve prospěch věřitelů svůj 

praktický význam. Typickým důvodem totiž bude nedostatek majetku také přímo na straně 

příslušného člena orgánu. Reálně tak může právní úprava reagovat právě na dvě podoby 

oportunistického jednání spočívajícího v neuplatnění či nedostatečném uplatnění nároku ze 

strany společnosti. 

 

                                                
55  Konkrétně: „Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti 

společně a nerozdílně, pokud společnost proti členovi představenstva právo na náhradu škody neuplatnila 

nebo nevymáhala (…)“ 

56  Rada, I. Jednatelé s.r.o., představenstvo a.s. - práva, povinnosti, odpovědnost Praha: Linde, 2003, s. 145. 
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Třetí složkou je pak nemožnost věřitele získat plnění přímo od společnosti jako dlužníka. 

Doktrína v tomto směru zastává názor, že tato podmínka bude naplněna v případě, kdy 

společnost není schopná dluh vůči svému věřiteli plnit, a to z objektivních důvodů
57

. Společnost 

tak není s ohledem na aktuální ekonomickou situaci a množství disponibilních prostředků 

schopna splnit dluh, i když by k tomu měla subjektivní vůli. Dá se usoudit, že ze strany věřitele 

bude za běžných okolností nutné učinit aktivní kroky k vymáhání nároku. V případě je-li již 

ovšem zjištěn úpadek společnosti, bude zpravidla objektivní podmínka nemožnosti domoci se 

plnění naplněna
58

. Pro vznik ručení zároveň není nijak vyžadována existence příčinné souvislosti 

mezi porušením povinnosti členem orgánu společnosti vedoucím ke vzniku škody a vznikem 

konkrétní pohledávky věřitele. Může se tedy jednat o na sobě zcela nezávislé skutečnosti a 

ručení se může vztahovat k jakémukoliv dluhu společnosti
59

. Teprve kumulativním naplněním 

všech výše uvedených podmínek se věřiteli nabízí možnost uspokojení z náhradní majetkové 

sféry. 

 

Současná právní úprava navazuje na ustanovení § 194 odst. 6 ObchZ, které bylo 

aplikovatelné na členy statutárního i kontrolního orgánu akciové společnosti, nikoliv však 

obecně mimo kapitálové společnosti. Konkrétní důvod, kvůli kterému se věřitelé nemohli 

domoci plnění na samotné společnosti byl v tomto ustanovení specifikován za použití 

terminologie insolvenčního práva, a to jako platební neschopnost, respektive zastavení plateb ze 

strany společnosti. Jakkoliv je výčet možných forem aktuálně otevřený, jeví se být zřejmé, že 

právě tento důvod bude dominantní také v současnosti. 

 

V tomto směru je možné poukázat také na vymezení vztahu konkurence mezi nárokem 

z titulu ručení a nárokem z titulu opožděného podání dlužnického insolvenčního návrhu 

statutárním orgánem společnosti, kterým se zabývalo jedno z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a 

dospělo ve svém odůvodnění k následujícímu závěru: „Domáhá-li se věřitel společnosti vůči 

členovi statutárního orgánu společnosti zaplacení určité částky, jež svojí výší odpovídá výši 

pohledávky věřitele za společností, musí být z jeho skutkových tvrzení patrné, zda se této částky 

                                                
57  Lasák, J. In: Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I Komentář. Obecná část (§ 1-654) 1. vydání Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 826. 

58  Srov. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 29 Cdo 134/2011, dostupné 

online z: www.nsoud.cz  

59  Černá, S. Ručení členů statutárních orgánů českých obchodních korporací po rekodifikaci soukromého práva 

(vybrané otázky) In: Suchoža, J., Husár, J. (eds) Právo, obchod, ekonomika II, Praha: Leges, 2012, s. 41. 
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domáhá proto, že člen statutárního orgánu nepodal včas insolvenční návrh a věřiteli se dostalo 

nižšího uspokojení v insolvenčním řízení, než kolik by získal, kdyby byl insolvenční návrh podán 

včas, anebo proto, že žalovaný člen statutárního orgánu způsobil společnosti škodu (porušením 

svých povinností při výkonu funkce člena statutárního orgánu), věřitel nemůže dosáhnout 

uspokojení své pohledávky za společností z důvodů vymezených v § 194 odst. 6 ObchZ, a proto 

se domáhá jejího uspokojení vůči členu statutárního orgánu, a to do výše škody, již člen 

statutárního orgánu způsobil společnosti.“
60

 

 

Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR ve vztahu k ustanovení § 194 odst. 6 ObchZ 

zároveň nelze dojít k závěru, že způsobená škoda spočívá v neuhrazení samotné pohledávky vůči 

věřiteli (např. smluvní odměny za poskytnuté plnění)
61

. Na druhou stranu může způsobená škoda 

spočívat v povinnosti společnosti uhradit věřiteli úrok z prodlení, smluvní pokutu či náhradu 

nákladů řízení, aniž by příslušná částka byla společností skutečně zaplacena. Pokud jde totiž o 

samotný okamžik vzniku škody, vychází současná právní úprava z koncepce, kdy je za škodu 

považován i vznik dluhu společnosti a není tak vázána až na okamžik úbytku v její majetkové 

sféře. Nutno podotknout, že k těmto závěrům dospěla i judikatura Nejvyššího soudu ČR za 

poměrů ObchZ
62

. Více odpovědných členů statutárního orgánu pak ručí společně a nerozdílně. 

 

Rozšíření okruhu osob s možností uplatnění nároku o věřitele společnosti reaguje na již 

zmiňovanou sníženou motivaci samotné společnosti vymáhat náhradu způsobené škody vůči 

členovi svého voleného orgánu, a to obzvláště v případech koncentrovaného vlastnictví či 

personálního propojení mezi osobami akcionářů a členů volených orgánů
63

. Rezignace na 

efektivní uplatňování takového nároku přitom bezpochyby oslabuje majetkovou sféru 

společnosti. Vznik přímého nároku věřitelů vůči členovi voleného orgánu je následně právní 

úpravou umožněn teprve k okamžiku, kdy se tento majetkový deficit projeví vůči věřitelům 

                                                
60  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 6. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5291/2015, uveřejněný pod číslem 

153/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupný online 

z: www.nsoud.cz  

61  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 9. 2014, sp. zn. 29 Cdo 662/2013, dostupné online z: www.nsoud.cz 

62  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 10. 2007, sp. zn. 29 Odo 1310/2005, uveřejněný pod č. 65/2008 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupný online z: www.nsoud.cz 

63  Obdobně uvádí Rozehnal: „(l)ze očekávat, že ručení členů představenstva bude nejužitečnější tam, kde jsou 

zájmy akcionářů a manažerů propojeny.“ Viz Rozehnal, A. Teorie korporátního práva Plzeň: Aleš Čeněk, 

2018, s. 142. 
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navenek. Ručení je konstruováno jako sankční důsledek porušení povinnosti člena voleného 

orgánu vedoucí ke vzniku škody, která není tímto členem voleného orgánu dobrovolně sanována. 

Vrba tak z tohoto úhlu pohledu konstatuje, že posílení postavení věřitelů je jistým vedlejším 

efektem posílení ochrany samotné společnosti, kdy je primárním významem zajištění řádného 

výkonu funkce členy volených orgánů společnosti
64

. Ručení tak má při tomto vnímání podpůrný 

disciplinující vliv, jehož účelem je posílit vymahatelnost příslušné povinnosti zakotvením 

možnosti, aby věřitel fakticky suploval nečinnou společnost jako takovou. Konečně, stanovení 

okamžiku zániku ručení na náhradu způsobené škody tomuto vnímání podle všeho rovněž 

nasvědčuje.  

 

Na druhou stranu je zřejmé, že reálné posílení preventivního působení nutně souvisí 

s tím, do jaké míry je možné efektivně příslušný nárok uplatňovat. Tím se dostáváme k otázce 

problematických prvků a praktických obtíží, které před věřiteli při úvaze o využití tohoto 

nástroje stojí. 

 

Hlavním limitem efektivního využití institutu sankčního ručení podle ustanovení § 159 

odst. 3 ObčZ ze strany věřitelů společnosti je stejně jako u předchozí právní úpravy podle ObchZ 

informační bariéra či deficit ohledně existence pohledávky na náhradu škody vůči členovi 

voleného orgánu a o její konkrétní výši. Pro věřitele nebude problém prokázat splnění podmínky 

objektivní nemožnosti obdržet od společnosti jako dlužníka splnění dluhu. Hlavní problém 

ovšem vzniká u prvních dvou podmínek, které vyžadují interní znalosti o situaci ve společnosti. 

Věřitel se zde navíc nemůže spolehnout na možnost využití nástrojů usnadňujících jeho procesní 

postavení typu obrácení důkazního břemene, případně presumpce porušení povinnosti. Do určité 

míry může v tomto směru pomoci tzv. vysvětlovací povinnost protistrany zmiňovaná Vrbou
65

, 

kdy je ovšem nadále vyžadováno, aby věřitel z pozice žalobce uvedl alespoň základní „opěrné 

body“, na základě kterých může být žalovaný člen orgánu povinen při dokazování k aktivní 

obraně. Je ovšem zřejmé, že problematickým faktorem nadále zůstává především břemeno 

tvrzení, které budou moci naplnit především věřitelé dobře obeznámení se situací ve společnosti.   

 

                                                
64  Vrba, M. Sankční ručení členů orgánů při způsobení škody obchodní společnosti In: Vrba, M. (ed.) 

Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2013, s. 108. 

65  Ibid, s. 115-116. 
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Překonání informační bariéry dále může samozřejmě vyplynout ze zahájeného 

insolvenčního řízení a činnosti insolvenčního správce. Ten ale bude oprávněn nárok z titulu 

odpovědnosti za škodu vůči členovi voleného orgánu společnosti vymáhat ve prospěch 

majetkové podstaty. Nedá se tudíž očekávat, že nárok věřitele z titulu ručení bude úspěšně 

vymáhán dříve před zánikem ručení v důsledku náhrady škody. Další případ odstranění absence 

dostatečně konkrétních informací může představovat situace, kdy je věřitel dostatečně seznámen 

s interním fungováním společnosti, a to zejména v případě silných věřitelů, typicky v důsledku 

smluvně sjednaných pravidelných informačních povinností dlužníka. Jejich postavení je ovšem 

obvykle spojeno s odlišnými způsoby zajištění dluhu, takže pro ně nebude sankční ručení členů 

volených orgánů představovat preferovanou variantu řešení. Obecně tedy bude pro většinu 

věřitelů institut sankčního ručení narážet na prohibitivní výši transakčních nákladů spojených 

s obstaráním nutných informací a při jeho současné podobě nelze nadále očekávat jeho aplikaci 

v podstatném množství případů, jakkoliv směřuje správně na situaci spojenou s rizikem 

oportunistického jednání ohrožujícího zájmy věřitelů společnosti. Skutečné preventivní účinky 

vůči členům volených orgánů společnosti jsou z tohoto pohledu diskutabilní a obtížná 

aplikovatelnost tohoto nástroje bezpochyby snižuje jeho celkovou relevanci v porovnání 

s ostatními dostupnými nástroji. 

 

2.3 Odhlédnutí od majetkové samostatnosti společnosti 

 

Jako jeden z prvních významných praktických testů fungování principu majetkové 

samostatnosti společnosti bývá tradičně uváděno britské rozhodnutí ve věci Salomon
66

, které je 

vhodné na úvod stručně představit. Pan Salomon podnikající dosud jako fyzická osoba založil 

novou samostatnou kapitálovou společnost, kde se stal majoritním společníkem, přičemž 

ostatními společníky vlastnícími po jednom podílu byli členové jeho rodiny. Následně převedl 

svůj dosavadní závod na tuto novou společnost a ve vztahu k úhradě kupní ceny za převod 

závodu se stal zajištěným věřitelem. Společnost se ovšem po určité době dostala do 

hospodářských potíží, které ji přivedly k úpadku a bylo zahájeno insolvenční řízení. V jeho 

průběhu měl pan Salomon jako zajištěný věřitel obdržet celý zbytek majetkové podstaty, zatímco 

ostatní nezajištění věřitelé, jejichž pohledávky vznikly v rámci běžného obchodního styku, by 

neobdrželi žádné plnění. Insolvenční správce tak inicioval soudní řízení, jehož podstatou byla 

otázka přípustnosti využití majetkové samostatnosti a vyloučeného ručení za dluhy společnosti 

                                                
66  Salomon v. Salomon  Company Ltd. (1897) AC 22. 



 

 

 

28 

v situaci, kdy takto dochází k poškození zájmů věřitelů. Odvolací soud (Court of Appeal) dospěl 

k závěru, že jakkoliv byly naplněny všechny formální předpoklady pro založení a vznik 

společnosti, povaha podnikání zůstala stále nezměněna v porovnání se stavem, kdy pan Salomon 

podnikal jako fyzická osoba a celá transakce s převodem závodu tak byla pouhou zástěrkou, 

která měla v případě potíží poškodit věřitele společnosti. Majetková samostatnost společnosti 

SalomonCompany Ltd. byla tedy v tomto případě popřena s tím, že odůvodnění obsahovalo 

hned několik názorů jednotlivých soudců co do právního základu pro tento závěr. 

 

Zcela opačný pohled na věc měla ale Sněmovna lordů (House of Lords) jako další 

instance. Podle jejího názoru je zásadním kritériem pouze to, zda byly skutečně naplněny 

formální zákonné požadavky pro založení společnosti, a to bez ohledu na případnou motivaci 

zakladatelů. I když bylo pro Odvolací soud zjevně obtížné akceptovat právní účinky spojené se 

vznikem majetkově oddělené společnosti, nelze opomenout, že osoby, které využily možnosti 

nabízené legislativou pro právní formu společnosti, neudělaly nic špatného, a to ani v případě, 

kdy se změnilo právní postavení třetích osob
67

. Ty se navíc měly možnost seznámit se změnou 

právní povahy výkonu podnikání a mohly tak přizpůsobit podmínky, za jakých vstupovaly do 

smluvních vztahů. V daném rozhodnutí tak byla majetková samostatnost společnosti 

SalomonCompany Ltd. potvrzena, čímž vznikl důležitý precedent pro právní jistotu při 

využívání společnosti za účelem podnikání.  

 

S představeným principem majetkové samostatnosti společnosti je na druhé straně 

neoddělitelně spojena také koncepce jejího prolomení v podobě doktríny tzv. „propíchnutí“ či 

„zvednutí korporátního závoje“, v originále „piercing“ nebo „lifting the corporate veil“
68

. 

Vzhledem k tomu, že se svou povahou jedná o ultimátní nástroj ochrany věřitelů využívaný 

z pohledu mezinárodního srovnání v některých právních řádech, je vhodné jej alespoň stručně 

zmínit, přestože se jedná o téma, jehož rozsah je značně širší než záběr této práce. Základní 

ideový rozpor je možné najít v představených protichůdných soudních rozhodnutích ve věci 

Salomon. Odvolací soud ve své podstatě vycházel z toho, že trvání na doktríně majetkové 

samostatnosti generuje nespravedlivý důsledek pro věřitele a dochází k určité formě zneužití 

tohoto institutu, a to obzvlášť za situace, kdy je akcionář zároveň zajištěným věřitelem zcela 

                                                
67  Kershaw, D. Company Law in Context, Text and Materials, Second Edition Oxford: Oxford University Press, 

2012, s. 39. 

68  Německá doktrína používá pro tento institut označení „Durchgriffshaftung“. 



 

 

 

29 

zjevně zvýhodněným v probíhajícím insolvenčním řízení. Podle jeho pohledu je nutné v takovém 

případě majetkovou samostatnost společnosti ignorovat. Právě myšlenka spravedlivého 

uspořádání vztahů mezi věřiteli a společností stojí fakticky v základu soudních rozhodnutí 

umožňujících odhlédnout od principu majetkové samostatnosti společnosti, respektive je možné 

říci, že tato rozhodnutí reagují na extrémní formy oportunistického jednání akcionářů společnosti 

spočívající v určitém zneužití této právní formy na úkor věřitelů.  

 

Z hlediska uplatnění je doktrína piercing the corporate veil častým předmětem 

rozhodovací praxe u soudů v USA
69

 a dále je kromě zmíněné Velké Británie možné nalézt její 

využití také v judikatuře německých soudů. Vzhledem k blízkosti uplatnění v podmínkách 

kontinentálního právního systému je možné blíže popsat německý pohled, který vedl k aplikaci 

„propíchnutí korporátního závoje“. Jedním z využívaných principů v judikatuře německých 

soudů je aplikace této koncepce v případě tzv. „zničujícího zásahu“ (existenzvernichtender 

Eingriff), kdy ze strany společníka dochází k takovému snižování majetkové hodnoty kapitálové 

společnosti bez odpovídajícího protiplnění, které je v příčinné souvislosti se vznikem jejího 

úpadku nebo jeho prohloubením
70

. Tímto způsobem je umožněna reakce na aktivní zásahy 

společníků do majetkové sféry kapitálové společnosti, které fakticky nerespektují její 

majetkovou samostatnost, což může být zároveň argumentem pro odhlédnutí od této zásady 

v opačném směru vůči majetku společníků. V daném případě tak došlo zejména v návaznosti na 

rozhodnutí ve věci Bremer Vulkan
71

 k založení jejich přímé odpovědnosti navenek vůči 

věřitelům (Außenhaftung).  

 

Tento konkrétní typ jednání byl následně rozhodovací činností Spolkového soudního 

dvora zasazen do odlišného a obecnějšího rámce v rámci rozhodnutí Trihotel
72

, které 

argumentačně vychází z obecného ustanovení deliktního práva v podobě ustanovení § 826 BGB 

ukládajícího povinnost k náhradě škody způsobené jinému úmyslným porušením dobrých mravů. 

V českých poměrech je obsahově obdobná norma obsažena v ustanovení § 2909 ObčZ. Přesun 

argumentace výlučně do deliktní roviny s sebou přinesl také odklon od koncepce přímého nároku 

                                                
69  Dokonce se jedná o nejčastější předmět sporných řízení ve věcech práva obchodních korporací, viz Lokajíček, 

J. Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností Praha: C. H. Beck, 2016, s. 90.  

70  Kostohryz, M. Piercing the corporate veil překonávání právní samostatnosti kapitálových společností ve 

srovnávacím pohledu Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 82. 

71  Rozhodnutí Spolkového soudního dvora (BGH) ze dne 17. 9. 2001, sp. zn. II ZR 178/99. 

72  Rozhodnutí Spolkového soudního dvora (BGH) ze dne 16. 7. 2007, sp. zn. II ZR 3/04. 
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věřitelů vůči společníkům kapitálové společnosti, kdy je na základě tohoto rozhodnutí možný 

pouze tzv. nepřímý postih ze strany společnosti (v praxi uplatňovaný zejména jejím 

insolvenčním správcem) vůči příslušnému společníkovi
73

. Z tohoto důvodu se nejedná o 

klasickou situaci odhlédnutí od principu majetkové samostatnosti tak, jak je uplatňována 

v angloamerickém právním prostředí.  

 

Praktické využití koncepce piercing the corporate veil souvisí úzce také s akcionářskou 

strukturou konkrétní společnosti. U společností s rozptýleným vlastnictvím je skutečná možnost 

jednotlivých akcionářů ovlivnit její kroky obvykle značně omezena. Tento nástroj se tak pro 

dané případy nejeví být příliš vhodný a není tímto způsobem prakticky využíván ani na základě 

zkušeností s jeho uplatňováním v USA
74

.  

 

Při hodnocení principu piercing the corporate veil lze uvést, že se typově jedná o 

případy, kdy se úprava sloužící k účelu limitace rizika při podnikatelské činnosti obrací proti 

tomuto původnímu smyslu. Je zřejmé, že tento nástroj vždy představuje postup, který reaguje na 

výjimečné situace. Jejich výčet vyplývající z rozhodovací praxe soudů Velké Británie a USA je 

velmi různorodý, obecně je ale možné za typické označit případy, kdy dochází k faktickému 

smísení majetku společnosti a jejího akcionáře, k zásadní materiální podkapitalizaci společnosti, 

případně, pokud byla společnost zneužita k vyhnutí se stávající povinnosti nebo i očekávané 

povinnosti budoucí, zejména na úkor nedobrovolných věřitelů
75

. Společným jmenovatelem 

jednotlivých situací je hrubě nemorální jednání akcionáře, který princip majetkové samostatnosti 

vlastním jednáním popírá (viz případ smísení majetku), eventuálně jedná s úmyslem poškodit 

věřitele společnosti.  

 

Za základní zásadu je možné nadále považovat především důsledné setrvání na majetkové 

samostatnosti společnosti, respektive to, že akcionář jako osoba v právním smyslu odlišná od 

společnosti za její dluhy zásadně neručí. Piercing the corporate veil vnímám jako extrémní 

řešení, které může být reakcí na extrémní případy, kdy akcionář jedná zjevně v rozporu 

s dobrými mravy. Jeho uplatňování by ovšem skutečně mělo být posledním prostředkem (ultima 

ratio) za situace, kdy neexistuje žádný alternativní a účinný nástroj ochrany. Jde zároveň o 

                                                
73  Lokajíček, J. Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností Praha: C. H. Beck, 2016, s. 106. 

74  Borkovec, A. Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví Praha: Leges, 2013, s. 117. 

75  Kostohryz, M. Piercing the corporate veil překonávání právní samostatnosti kapitálových společností ve 

srovnávacím pohledu Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 103. 
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případ regulace ex post, která ovšem není bezprostředně navázána na standardní rizikové situace 

ohrožující věřitele společnosti, jako je především distribuce prostředků společnosti jejím 

akcionářům. Z tohoto důvodu se tato práce věnuje danému fenoménu pouze okrajově.  

 

Na rozdíl od případů v systému common law, kde je koncepce produktem judikatury 

soudů, musí úvahy o možnosti aplikace v kontinentálním právním prostředí najít odpovídající 

zákonný základ. Jako nejschůdnější se přitom v českých podmínkách jeví obdobné využití 

deliktní odpovědnosti za úmyslné jednání v rozporu s dobrými mravy podle německého vzoru, i 

když samo o sobě nepředstavuje pravé „proniknutí“ majetkovou samostatností společnosti 

k akcionářům. Nadužívání tohoto přístupu je možné považovat za nežádoucí i s ohledem na 

zachování nezbytné míry právní jistoty. Jak v této souvislosti uvádí Černá: „Střetávají se tak dva 

právní principy, derogační důsledek zneužití práva a princip právní jistoty.
76

“ Přesto je nutné 

uznat, že v důsledku vyvážení těchto principů může být aplikace této koncepce ve výjimečných 

případech jediným alespoň minimálně efektivním způsobem ochrany věřitelů tak, aby byla 

naplněna obecně vnímaná idea spravedlnosti. Ve své podstatě se zároveň jedná o provedení 

soukromoprávního principu, podle kterého zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany (viz 

ustanovení § 8 ObčZ), respektive, že nikdo nesmí těžit z vlastního nepoctivého jednání (nemo 

turpitudinem suam allegare potest, viz ustanovení § 6 odst. 2 ObčZ). 

 

 

  

                                                
76  Černá, S. Lze prolomit hranice majetkové samostatnosti obchodní společnosti? In: Pauknerová, M., Tomášek, 

M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV Proměny soukromého práva Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, 2009, s. 41. 
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3 Základní kapitál 

 

Institut základního kapitálu patří mezi tradičně využívané nástroje práva obchodních 

korporací, za jehož primární účel je v současnosti deklarováno především zajištění ochrany 

věřitelů kapitálových společností obecně a akciové společnosti jako jejich základní formy zvlášť. 

Plnění tohoto deklarovaného účelu se ovšem setkává s kritickými ohlasy ohledně funkčnosti a 

reálné úrovně ochrany, kterou může věřitelům základní kapitál skutečně poskytnout. Zatímco 

právní úprava v evropských státech tak nadále ze základního kapitálu vychází, a to zejména 

s ohledem na harmonizaci v rámci práva Evropské unie, právní úprava v USA a dalších zemích 

common law postupně přešla k preferenci alternativních nástrojů, jejichž působení je vnímáno 

jako efektivnější.  

 

Tato kapitola má za cíl představit základní kapitál jak z pohledu jeho aktuálního právního 

vyjádření, tak z pohledu ekonomicko-účetního, popsat jeho možné funkce uváděné v doktríně, 

zanalyzovat jednotlivé prvky chránící tvorbu a udržení základního kapitálu a konečně zhodnotit 

argumenty vznášené ve prospěch i proti využívání tohoto institutu s ohledem na efektivitu 

naplňování stanovených účelů. 

 

3.1 Právní vyjádření pojmu základní kapitál 

 

Legální definici pojmu základní kapitál nalezneme aktuálně v ustanovení § 30 ZOK, 

podle kterého: „Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů.“ Ustanovení § 15 

odst. 1 ZOK pak uvádí, že: „Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do 

základního kapitálu obchodní korporace. U akciové společnosti se vklad označuje jako 

jmenovitá nebo účetní hodnota akcie.“ Základní kapitál je tedy souhrnným peněžním vyjádřením 

hodnoty předmětů vkladů jednotlivých akcionářů, respektive souhrnem jmenovitých nebo 

účetních hodnot akcií emitovaných akciovou společností. Základní kapitál tudíž nevyjadřuje 

vlastnictví jednotlivých předmětů vkladu jako takových, ale jedná se pouze o účetní vyjádření 

jejich hodnoty. 

 

Akciová společnost je definována v ustanovení § 243 odst. 1 ZOK tak, že: „Akciovou 

společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií.“ Vzhledem ke 

vkladové povinnosti akcionářů představuje akciová společnost typickou formou obchodní 
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korporace, která základní kapitál povinně vytváří
77

. Specificky pro akciové společnosti dále 

z ustanovení § 250 odst. 2 písm. b) ZOK vyplývá požadavek na uvedení výše základního 

kapitálu ve stanovách akciové společnosti. Ustanovení § 246 odst. 2 ZOK následně zakotvuje 

požadavek na jednotnou minimální výši základního kapitálu, která je stanovena na 2 000 000 

Kč
78

, respektive na 80 000 EUR, pokud akciová společnost za podmínek dle ÚčtZ vede své 

účetnictví v měně Euro - právě možnost vyjádření základního kapitálu akciové společnosti 

v odlišné měně než v českých korunách byla do právní úpravy doplněna s účinností ZOK.
79

 

Základní kapitál přitom nesmí klesnout pod tuto hranici ani v důsledku procesu jeho snížení. 

Pokud by se tak stalo, je to důvodem pro zrušení společnosti soudem s nařízením její likvidace 

dle ustanovení § 172 odst. 1 písm. b) ObčZ, a to s ohledem na nesplňování zákonných 

předpokladů pro její vznik. 

 

Právní úprava stanovící minimální výši vytvářeného základního kapitálu je kogentní
80

 a 

ve stanovách akciové společnosti proto není možné určit její úroveň v nižším rozsahu. Výše 

základního kapitálu vytvořeného konkrétní akciovou společností zároveň patří k povinně 

zapisovaným údajům do obchodního rejstříku
81

, čímž má být zdůrazněna informační role tohoto 

údaje. 

 

Zvláštní právní úprava může tuto hranici pro společnosti působící v určitých oborech 

podnikání zvýšit. Zejména jde v této souvislosti o zvláštní úpravu bank, pro které je stanovena 

minimální výše základního kapitálu na částku 500 000 000 Kč, přičemž minimálně v této výši 

                                                
77  Obdobně je tomu u společnosti s ručením omezeným a u komanditních společností s ohledem na vkladovou 

povinnost u komanditistů (srov. rovněž výslovnou úpravu v ustanovení § 58 odst. 2 ObchZ). Jakkoliv u veřejné 

obchodní společnosti jako prototypu společnosti osobní není vkladová povinnost právní úpravou předepsána, 

nic společníkům nebrání v tom, aby se k ní zavázali v rámci společenské smlouvy - i v takovém případě 

veřejná obchodní společnost vytvoří základní kapitál ve smyslu ustanovení § 30 ZOK. 

78  ZOK opustil úpravu možnosti založení akciové společnosti s veřejnou nabídkou akcií (tvz. sukcesivní 

založení), pro které byla v ustanovení § 162 odst. 3 ObchZ předepsána minimální výše základního kapitálu 

20 000 000 Kč. 

79  Srov. ustanovení § 58 odst. 1 ObchZ, které výslovně vyžadovalo vyjádření základního kapitálu v jednotkách 

české měny. Ostatní typy obchodních korporací dle ZOK možností vyjádření základního kapitálu v jiné měně 

nedisponují. 

80  Jedná se o úpravu právního postavení osob ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 ObčZ. 

81  Ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) ZVR 
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musí být základní kapitál tvořen peněžitými vklady
82

. Tato výše stanovená národní legislativou 

přitom výrazně přesahuje požadavky kladené na minimální počáteční kapitálovou vybavenost 

bank právem EU
83

. Speciální úprava se vztahuje také na výši základního kapitálu tuzemských 

pojišťoven, kde je hodnota diferencována podle jednotlivých odvětví při provozování 

pojišťovací činnosti
84

 a v případě tuzemských zajišťoven může minimální výše základního 

kapitálu dosáhnout až částky 1 000 000 000 Kč. Poněkud odlišná koncepce je v současnosti 

zvolena pro úpravu u penzijních společností, která vyjadřuje podmínky adekvátní kapitalizace 

stanovením minimální výše tzv. počátečního kapitálu na částku 50 000 000 Kč. Počáteční kapitál 

je přitom definován jako součet splaceného základního kapitálu a splaceného emisního ážia.
85

 

Z této úpravy lze dovodit, že vzhledem k ekonomickému významu, jaký tyto finanční instituce 

zastávají, má podmínka stanovení vysoké minimální výše základního kapitálu vytvářet zjevně 

určitou bariéru bránící zahájení podnikání v daném odvětví subjektům, které nedisponují 

dostatečnou počáteční kapitalizací. 

 

Speciální úpravu nalezneme také v ZISIF, který za jednu z přípustných právních forem 

pro investiční fondy uvádí také akciovou společnost s proměnným základním kapitálem
86

. 

Specifikum této akciové společnosti spočívá v emisi dvou druhů akcií - investičních a 

zakladatelských. Zatímco s investičními akciemi je spojeno právo na jejich odkoupení na účet 

společnosti a tímto odkoupením zanikají
87

, s akciemi zakladatelskými toto právo ani jiné zvláštní 

právo být spojeno nemůže a jedná se pouze o ty akcie, které byly upsány přímo zakladateli 

takovéto akciové společnosti
88

. Pokud se jedná o základní kapitál, v obchodním rejstříku těchto 

akciových společností se uvádí částka odpovídající úpisu zakladatelských akcií jako tzv. 

                                                
82  Viz ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Banky jako takové 

pak mohou mít výhradně formu akciové společnosti, jak vyplývá z ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 

Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

83  Požadavky stanovené pro výši tzv. počátečního kapitálu vyplývají z čl. 12 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu 

nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 

2006/48/ES a 2006/49/ES. Podrobněji dále Pihera, V., Smutný, A. In: Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P. 

Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání Praha: C. H. Beck, 2011, s. 43 a násl. 

84  Ustanovení § 18 zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů 

85  Ustanovení § 37 odst. 1 zákona 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření v platném znění 

86  Neboli také SICAV z francouzského société d'investissement à capital variable 

87  Ustanovení § 162 ZISIF. 

88  Ustanovení § 159 ZISIF. 



 

 

 

35 

zapisovaný základní kapitál, jehož výše přitom může činit pouze 1 Kč, resp. 1 EUR. ZISIF tedy 

v tomto směru obsahuje výslovnou výjimku z obecného ustanovení § 246 odst. 2 ZOK 

ohledně povinné minimální výše základního kapitálu vytvářeného akciovou společností
89

. 

Pravidla uvedená v ZOK pro změnu výše základního kapitálu akciové společnosti se zde pak 

použijí pouze ve vztahu k zapisovanému základnímu kapitálu a zakladatelským akciím.   

 

3.2 Ekonomický a účetní pohled na základní kapitál 

 

Kromě právního vyjádření pojmu základní kapitál představeného v předchozí kapitole je 

nezbytné zasadit tento institut také do obecného ekonomického kontextu financování akciových 

společností a jimi vedeného účetnictví. Z pohledu podvojného účetnictví patří ve smyslu 

ustanovení § 18 odst. 1 ÚčtZ k základním dokumentům tvořícícm tzv. účetní závěrku rozvaha 

(bilance), výkaz zisku a ztrát (tzv. výsledovka) a příloha vysvětlující a doplňující informace 

k oběma těmto dokumentům.    

 

Rozvaha (neboli bilance) představuje ve své podstatě dvojí pohled na majetek konkrétní 

společnosti. Aktiva zobrazují, jaké je konkrétní složení tohoto majetku vyjádřeného v penězích. 

Tato strana rozvahy tak zahrnuje následující položky, které majetek společnosti podrobněji třídí: 

 

 Dlouhodobý nehmotný majetek (průmyslová práva, patenty, goodwill a licence 

s dobou použitelnosti delší než jeden rok) 

 Dlouhodobý hmotný majetek (budovy, pozemky a jiné movité věci s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok) 

 Dlouhodobý finanční majetek (zejména dluhové cenné papíry s cílem uložení 

volných peněžních prostředků po dobu delší než jeden rok) 

 Krátkodobý finanční majetek (likvidní cenné papíry s cílem uložení volných 

peněžních prostředků po dobu kratší než jeden rok) 

 Zásoby (materiál, zboží a nedokončené výrobky) 

                                                
89  Ustanovení § 155 odst. 2 ZISIF. Je nutné podotknout, že je zde zároveň stanovena povinnost vytvářet tzv. 

počáteční kapitál ve výši alespoň 125 000 EUR, který ovšem může být tvořen kromě zapisovaného základního 

kapitálu také některými jinými položkami (viz ustanovení § 29 ZISIF). 
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 Peněžní prostředky (hotovost v pokladně, případně peněžní prostředky uložené 

na bankovních účtech) 

 

Druhý pohled na majetkovou strukturu společnosti zobrazuje složení zdrojů, ze kterých byl 

konkrétní majetek pořízen, tedy tzv. pasiva. Tyto zdroje pak mohou mít jednu ze dvou podob: 

 

 Vlastní kapitál, který zahrnuje zdroje vytvořené samotnou činností společnosti ve 

formě jejího hospodářského výsledku (včetně nerozděleného zisku či neuhrazené 

ztráty z předchozích let) nebo rezervních fondů, případně zdroje, které jsou 

poskytovány jejími akcionáři ve formě ostatních kapitálových fondů, ážia nebo 

právě základního kapitálu 

 Cizí zdroje v podobě dluhu vůči věřitelům společnosti (bankám, dodavatelům, 

vlastníkům dluhových cenných papírů emitovaných společností atd.). Dle své 

splatnosti rozlišují dále účetní předpisy dlouhodobé závazky, u kterých splatnost 

přesahuje období jednoho roku, a krátkodobé závazky se splatností do jednoho 

roku. 

 

Každou majetkovou složku společnosti je tak možné zařadit pod konkrétní druhové členění 

na straně aktiv, zároveň je ovšem možné určit ve vztahu k majetku společnosti zdroj, ze kterého 

byl pořízen dle strany pasiv rozvahy. Jak již bylo zmíněno výše, strana aktiv i strana pasiv jsou 

pouze dvojím zobrazením stejného majetku společnosti. Z tohoto faktu proto vyplývá základní 

zásada podvojného účetnictví označovaná jako bilanční princip, kdy v rámci rozvahy celková 

hodnota aktiv vždy odpovídá celkové hodnotě pasiv
90

. Zároveň je nutné zdůraznit, že rozvaha 

zobrazuje stav majetku společnosti vždy pouze k určitému konkrétnímu, tzv. rozvahovému dni 
91

 

a jde tudíž ze své podstaty o stavovou veličinu. Naproti tomu výkaz zisku a ztráty je veličinou 

tokovou, která zobrazuje hospodářský výsledek společnosti, kterého bylo dosaženo během 

určitého konkrétního období. 

 

                                                
90  Skálová, J. a kol. Podvojné účetnictví 2019, Praha: Grada Publishing, 2019, s. 20. 

91  Viz ustanovení § 19 ÚčtZ. 
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Samotná položka základního kapitálu se v rámci rozvahy sestavené v plném rozsahu dále 

člení na tyto skupiny
92

: 

 

 Základní kapitál jako údaj uvedený k rozvahovému dni v obchodním rejstříku dané 

společnosti 

 Vlastní akcie (podíly) - vlastní akcie jsou z pohledu aktiv účtovány jako 

krátkodobý majetek společnosti, z pohledu strany pasiv se jedná o údaj snižující 

celkovou hodnotu položky základního kapitálu (má tedy zápornou hodnotu) 

 Změny základního kapitálu, což je položka zahrnující zvýšení či snížení 

základního kapitálu, které k rozvahovému dni doposud není zapsáno v obchodním 

rejstříku společnosti. 

 

Z hlediska tématu této práce je klíčové zařazení základního kapitálu do položky vlastního 

kapitálu na straně pasiv rozvahy. Podle účetního vyjádření se jedná pouze o jeden ze zdrojů, 

který může společnost využít pro financování své podnikatelské činnosti. Konkrétní majetek 

pořízený za tyto zdroje je ovšem zachycen na straně aktiv rozvahy. Jak bude podrobněji 

rozvedeno dále, tento fakt má poměrně významné implikace pro úvahy o vlivu základního 

kapitálu na postavení věřitelů.  

 

Ze strany pasiv rozvahy tedy vyplývají dva možné způsoby, kterými může společnost 

financovat svou podnikatelskou činnost. Jde o volbu, v jakém poměru a výši získat na straně 

jedné prostředky od svých akcionářů (pomineme-li hospodářský výsledek, který navíc při 

zahájení samotné činnosti nemá k dipozici) a na straně druhé využít externí zdroje pocházející 

v různé formě od věřitelů. Právě otázka podílu cizích zdrojů na struktuře financování společnosti 

získává svůj význam zejména pro potenciální nové dobrovolné věřitele a je tudíž předmětem 

některých významných ekonomických indikátorů obecně označovaných jako ukazatele 

                                                
92  Příloha č. 1 k Vyhlášce Ministerstva financí č. 500/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 

v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Podrobněji dále viz Šteker, K., Otrusinová, M. 

Jak číst účetní výkazy. Základy českého účetnictví a výkaznictví, 2. aktualizované a rozšířené vydání Praha: 

Grada Publishing, 2016, s. 124. 
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zadluženosti
93

. Tyto indikátory zároveň mohou sloužit novým dobrovolným věřitelům jako jedno 

z kritérií pro stanovení výše úrokové sazby v závislosti na odhadované rizikovosti transakce.  

 

Jedním z nich je ukazatel celkové zadluženosti (debt ratio) vyjadřující poměr mezi cizími 

zdroji a celkovou hodnotou aktiv dle rozvahy společnosti.  Vhodná velikost poměru samozřejmě 

závisí na konkrétním typu podnikatelské činnosti a v průběhu existence společnosti bývá 

proměnlivá. Extrémním případem je ovšem situace, kdy suma cizích zdrojů převýší hodnotu 

aktiv společnosti. Tato situace je zároveň navázána na fakt, že celková hodnota vlastního 

kapitálu je sama o sobě variabilní veličinou. Ta osciluje s ohledem na skutečnost, že její součástí 

je také hospodářský výsledek vygenerovaný společností k rozvahovému dni, který přitom může 

být v ideálním případě kladný (tj. zisk), ovšem i záporný (tj. ztráta). Hodnota základního kapitálu 

pak představuje statickou součást vlastního kapitálu. Může tedy dojít i na stiuaci, kdy hodnota 

vlastního kapitálu v důsledku hospodářské ztráty nebo kumulace hospodářských ztrát za 

předchozí léta dosáhne záporné hodnoty. 

 

Tento stav signalizuje vážnou ekonomickou situaci společnosti, kdy může dojít k naplnění 

definice úpadku ve formě předlužení dle ustanovení § 3 odst. 4 InsZ použitelného pro 

podnikající fyzické osoby a právnické osoby, podle nějž: „O předlužení jde tehdy, má-li dlužník 

více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.
94

“  

 

Analogicky je možné použít poměr mezi vlastním kapitálem a celkovou hodnotou aktiv dle 

rozvahy společnosti označovaný jako ukazatel míry samofinancování (equity ratio), ze kterého 

naopak vyplývá, v jakém poměru společnost financuje svá aktiva prostředky pocházejícími od 

akcionářů, respektive vytvořených vlastní činností. 

 

Posledním z ukazatelů je ukazatel celkové zadluženosti (debt-to-equity ratio). Jde o 

jednoduchý poměr sumy cizích zdrojů vůči hodnotě vlastního kapitálu dle rozvahy, tzn. Cizí 

zdroje / Vlastní kapitál. Vysoká hodnota tohoto ukazatele signalizuje možné budoucí problémy 

                                                
93  Rejnuš, O. Finanční trhy, 4. aktualizované a rozšířené vydání Praha: Grada Publishing, 2014, s. 273. 

94  Zde je ovšem nutné zohlednit také následující větu tohoto ustanovení, podle které: „Při stanovení hodnoty 

dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, 

lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v 

provozu podniku pokračovat.“ Z hlediska závěru o předlužení se z tohoto důvodu zohledňuje také hledisko 

předpokládané pokračující podnikatelské činnosti, neboli going concern. 
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s hrazením dluhů společnosti. To souvisí s faktem, že věřitelé mají obecně větší averzi vůči 

riziku a obecně oproti akcionářům preferují nižší hodnotu tohoto ukazatele, což je ještě více 

zdůrazněno v situaci, kdy společnost čelí hrozícímu úpadku
95

. Na první pohled možná paradoxně 

ale může být vnímána negativně také nízká hodnota tohoto ukazatele, kdy společnost závisí na 

financování ze strany akcionářů, což může být samo o sobě málo efektivní a nákladný způsob 

financování. Zároveň může jít o signál, že společnost má probém při získávání cizích zdrojů 

v rámci finančního trhu a nezbývá jí tedy jiná možnost než svou činnost financovat ze zdrojů 

svých akcionářů. Vhodným zapojením cizích zdrojů je možné dosáhnout tzv. pákového efektu 

(leverage) a lépe tudíž vložené prostředky využít pro realizaci své činnosti.  

 

Je zjevné, že financování čistě z cizích zdrojů je u akciové společnosti fakticky vyloučeno 

právě s ohledem na povinné zapojení vlastních prostředků akcionářů odpovídajících alespoň 

minimální výši základního kapitálu. Jak přitom uvádí Richter: „Pokud korporační právo 

předepisuje v kapitálové struktuře minimální podíl akciového financování, činí tak nikoli proto, 

že by tento legislativní záměr sledoval nějaké vyšší dobro samo o sobě, ale proto, že společnosti 

již využívají dluhového financování, s čímž jsou spojeny problémy zmocnění, jimž se 

zákonodárce snaží prostřednictvím pravidel o minimálním povinném základním kapitálu čelit.
96

“ 

Jistá úroveň dluhového financování je proto z praktického pohledu pro podnikání společnosti 

inherentní, přičemž bude bezpochyby záviset také na struktuře dluhu z hlediska dlouhodobosti 

jeho poskytnutí. Faktorů pro využití dluhového financování ovšem může být více. Jedním z nich 

je kromě výše uvedeného efektu finanční páky také daňové zvýhodnění dluhového financování 

oproti vlastním zdrojům, kdy jsou úroky z dluhu pro společnost daňově odečitatelnou 

položkou
97

.   

 

Jak je vidět, při nastavení vhodné kombinace mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji hraje 

svou roli celá řada faktorů, které mohou zároveň ovlivnit rozhodování akcionářů ohledně 

stanovení výše své vlastní finanční účasti ve společnosti, což se zprostředkovaně může týkat také 

stanovení adekvátní výše základního kapitálu. Nelze ovšem zároveň opomenout skutečnost, že 

základní kapitál není jedinou položkou vytvářenou v rámci vlastního kapitálu samotnými 

akcionáři. Další složkou jsou tzv. ostatní kapitálové fondy, které zahrnují také příplatky 

                                                
95  Mülbert, P.O. A Synthetic View of Different Concepts of Creditor Protection - or a High-Level Framework for 

Corporate Creditor Protection. European Business Organization Law Review, roč. 2006, č. 7, s. 373. 

96  Richter, T. Insolvenční právo, 2. doplněné a upravené vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 67. 

97  Ibid, s. 68. 
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poskytnuté ze strany akcionářů mimo základní kapitál. Tato forma financování je přitom běžně 

využívána v řadě transakcí jako méně nákladná a administrativně méně náročná forma 

dobrovolného poskytnutí prostředků ve prospěch společnosti jejími akcionáři oproti zvyšování 

základního kapitálu. Zároveň při této formě financování ze své podstaty nedochází ke změně 

poměru podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti.  

 

Jakkoliv se právní úprava zabývá pouze poskytnutím příplatků mimo základní kapitál u 

společnosti s ručením omezeným,
98

 přesto je jeho dobrovolné poskytnutí považováno za 

dovolené i u akciové společnosti s ohledem na to, že není zákonem zakázáno a obecně není 

v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy. V této souvislosti je možné ostatně odkázat 

také na výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, 

podle kterého: „Příplatek akcionáře do vlastního kapitálu akciové společnosti mimo základní 

kapitál není zákonem o obchodních korporacích upraven; obdobně nebyl upraven ani 

obchodním zákoníkem. Na povaze příplatku se změnou právní úpravy nic nemění a nadále je 

jeho poskytnutí možné a dovolené.
99

“ Jako jeden z argumentů pro přípustnost poskytnutí 

příplatků je konečně v rámci tohoto stanoviska uváděno také zvýšení dobytnosti pohledávek 

věřitelů a úvěruschopnosti společnosti. Poskytnutí dobrovolného příplatku bude zároveň 

podléhat udělení souhlasu ze strany statutárního orgánu akciové společnosti analogicky podle 

zákonné úpravy pro společnost s ručením omezeným. 

 

3.3 Obecné funkce základního kapitálu 

 

Po úvodním představení pojmu základního kapitálu v jeho právním vyjádření a 

ekonomicko-účetním kontextu se bude následující kapitola zabývat zcela zásadní otázkou, a to 

jaké účely a funkce mohou být základnímu kapitálu přikládány a do jaké míry je reálné, aby jím 

byly také ve skutečnosti naplňovány. 

 

                                                
98  Ustanovení § 162 ZOK pro příplatkovou povinnost a § 163 ZOK pro dobrovolný (peněžitý i nepeněžitý) 

příplatek. 

99  Výkladové stanovisko č. 26 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 

spravedlnosti ze dne 25. 6. 2014 dostupné online z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko_c._26__resp._30_k_priplatku_akcionare_do_vlastnih

o_kapitalu_mimo_zakladni_kapital.pdf 
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Tradičně jsou v odborné literatuře rozlišovány následující funkce základního kapitálu
100

: 

 

1.  Funkce garanční 

2.  Měřítko zisku a ztráty 

3.  Vlastní zdroj financování majetku 

4.  Základ pro určení velikosti podílu 

 

Specificky z pohledu ochrany věřitelů společnosti je pak možné za využití německé 

doktríny rozlišovat tyto funkce, které může základní kapitál plnit
101

: 

 

1. Základní kapitál jako minimální „ručící masa“ (Mindesthaftungsfond) 

2. Základní kapitál jako „polštář proti ztrátám“ (Mindestverlustpolster) 

3. Základní kapitál jako indicie o hospodářské stabilitě (Soliditätsindiz) 

4. Základní kapitál jako nástroj pro rozložení rizika (Risikobeteiligung) 

5. Základní kapitál jako „práh serióznosti záměru“ (Seriositätsschwelle) 

6. Základní kapitál jako „cena“ za omezené ručení 

 

Je zjevné, že některé kategorie dělení se v určitém ohledu mohou vzájemně překrývat. 

Vzhledem k obdobnému charakteru garanční funkce a funkce minimální „ručící masy“ tak 

budou obě zahrnuty v části vztahující se k funkci garanční. S ohledem na své tématické zaměření 

se bude práce dále podrobně zabývat funkcemi, které se vztahují právě k možné ochraně věřitelů. 

Přesto je vhodné pro doplnění kontextu alespoň stručně popsat také zbývající obecné funkce, 

jejichž případné naplnění může praktické používání základního kapitálu podporovat.  

  

 

 

    

                                                
100   Černá, S. In: Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 123 a násl. 

101  Krüger, M.E. Mindestkapital und Gläubigerschutz. Deutsches, Europäisches und Vergleichendes 

Wirtschaftsrecht, Band 46 Baden-Baden: Nomos, 2005, s. 46 a násl. 

 Pentz, A., Priester, H.J., Schwanna, A. Raising Cash and Contributions in Kind when forming a Company and 

for Capital Increases In: Lutter, M. Legal Capital in Europe, European Company and Financial Law Review, 

Special Volume 1, Berlin: De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, 2006, s. 44 a násl. 
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3.3.1 Základní kapitál jako měřítko zisku a ztráty 

 

Jak bylo popsáno výše v kapitole 3.2., základní kapitál je jednou ze složek vlastního 

kapitálu na straně pasiv rozvahy, přičemž celková hodnota vlastního kapitálu je ovlivňována také 

výsledkem hospodaření společnosti v podobě vytvořeného zisku nebo ztráty. Funkce měřítka 

zisku a ztráty ve své podstatě vychází z logiky, že proměnlivou položkou vlastního kapitálu je 

právě výsledek hospodaření, který může nabývat kladných i záporných hodnot. Naproti tomu 

základní kapitál je položkou fixní, která tak může podle této úvahy sloužit jako jednoduché 

referenční kritérium pro porovnání s celkovou hodnotou vlastního kapitálu. Podle této funkce 

tudíž vlastní kapitál převyšující hodnotu základního kapitálu signalizuje hospodářský zisk 

společnosti, zatímco vlastní kapitál pod hodnotou základního kapitálu poukazuje na ztrátu. 

 

K tomuto je zapotřebí uvést, že hospodářský výsledek (tzn. zisk, nebo ztráta) je sám o sobě 

součástí vlastního kapitálu, přičemž se zjišťuje porovnáním nákladů a výnosů v rámci výkazu 

zisku a ztráty (výsledovky), který tvoří jeden ze základních dokumentů účetní závěrky
102

. 

Hospodářský výsledek jako takový proto vyplývá z jiných ekonomických kritérií a vystupuje 

následně jako jedna z položek rozvahy na stejné straně jako základní kapitál, a to na straně pasiv. 

Vlastní kapitál navíc zahrnuje také další položky, které mají vliv na jeho celkovou velikost. Jde 

zejména o ostatní kapitálové fondy, kdy např. jejich navýšením v důsledku dobrovolných 

příplatků akcionářů mimo základní kapitál nebo plněním do rezervního fondu dojde ke zvýšení 

vlastního kapitálu oproti hodnotě základního kapitálu bez jakékoliv souvislosti s hospodářským 

výsledkem vytvořeným činností společnosti
103

. 

 

Kriticky se k této funkci základního kapitálu staví také Dvořák, podle nějž je: „naprosto 

iluzorní
104

“ a poukazuje na možnou absurdnost závěrů vyplývajících z posuzování rentability 

investice právě ve vztahu k základnímu kapitálu. Společnost by totiž při stejné výši 

generovaného zisku mohla vykázat zásadně lepší poměr rentability investice, pokud bude 

poměřován s nižší úrovní základního kapitálu. Tento poměr přitom nemusí mít žádnou vazbu na 

aktuální hospodářský stav společnosti. 

  

                                                
102  Skálová, J. a kol. Podvojné účetnictví 2019, Praha: Grada Publishing, 2019, s. 23. 

103  Obdobně viz Dědič, J., Štenglová, I., Kříž, R., Čech, P. Akciové společnosti. 7., přepracované vydání Praha: C. 

H. Beck, 2012, s. 15. 

104  Dvořák, T. Akciová společnost 1. vydání Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 748 - 749. 
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Poměr vlastního kapitálu vůči základnímu kapitálu z těchto důvodů sice může za jistých 

okolností signalizovat celkový výsledek hospodaření společnosti. Do tohoto porovnání ovšem 

vstupují i další odlišné faktory a zisk nebo ztrátu tak ve skutečnosti reálně zobrazuje odlišný 

účetní dokument, kterým je výkaz zisku a ztráty (výsledovka).  

 

 

3.3.2 Základní kapitál jako základ pro určení velikosti podílu 

 

Podle následující funkce slouží základní kapitál jako hodnota, ze které je odvozeno 

stanovení míry účasti akcionáře ve společnosti, a to porovnáním velikosti jeho vkladu 

připadajícího na podíl vůči celkové hodnotě základního kapitálu. Zásadně se tedy podle tohoto 

poměru určuje například velikost podílu akcionáře na zisku. Případně jsou dle ustanovení § 348 

odst. 1 ZOK poměrem počtu akcií vůči základnímu kapitálu stanoveny jednotlivé prahy určující 

postavení kvalifikovaného akcionáře disponujícího dalšími doplňujícími právy, jak vyplývá 

z ustanovení § 365 odst. 1 ZOK. 

 

Funkce stanovení míry účasti akcionáře ve společnosti nabývá na významu zejména 

v průběhu procesu zvyšování základního kapitálu. Patrné je to zejména na konstrukci 

přednostního práva akcionářů na upsání nově emitovaných akcií, jehož účelem je právě umožnit 

stávajícím akcionářům zachovat si současný podíl ve společnosti. Zvýšení základního kapitálu 

z tohoto pohledu nesouvisí pouze se získáním dodatečných vlastních zdrojů pro financování 

společnosti, ale je začasté součástí transakcí spojených se vstupem nového investora a 

souvisejícím ředěním podílu dosavadních akcionářů společnosti
105

.   

 

 Je tedy nepochybné, že tuto funkci základní kapitál v souladu s příslušnou právní úpravou 

reálně plní. Zároveň je ovšem nutné podotknout, že je zákonem připuštěno odlišné stanovení 

rozsahu jednotlivých práv vytvořením zvláštních druhů akcií, které nemusí zásadně vycházet 

z míry kapitálové účasti akcionáře ve společnosti. Lze proto uzavřít, že při absenci odchylky od 

zákonného dispozitivního pravidla základní kapitál plní funkci kritéria pro stanovení rozsahu 

účasti akcionáře ve společnosti. 

 

                                                
105  Rozsah změny v rozložení sil mezi akcionáři souvisí zároveň s využitím institutu emisního ážia, případně 

s využitím možnosti dobrovolných peněžitých příplatků mimo základní kapitál společnosti. 
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3.3.3 Základní kapitál jako vlastní zdroj financování majetku 

 

Pokud se opět vrátíme ke kapitole o ekonomických a účetních souvislostech pojmu 

základní kapitál, není sporu o tom, že základní kapitál je jedním z vlastních zdrojů, který slouží 

společnosti pro financování jejího podnikání. Zároveň se jedná o prostředky, které společnost na 

rozdíl od cizích zdrojů nemusí, a to ani při případném zhoršení celkové hospodářské situace, 

vracet a rovněž nepodléhá úrokovému zatížení. Obecně se tím pádem jedná o dlouhodobý nástroj 

pro financování.  

 

Určitou kombinací formy financování vlastními a cizími zdroji je poté emise 

vyměnitelných dluhopisů
106

. Jedná se o dluhopisy, se kterými je spojeno právo na jejich výměnu 

za akcie a s jejich vydáním je zásadně spojeno rozhodnutí valné hromady o podmíněném zvýšení 

základního kapitálu v rozsahu, ve kterém mohou být uplatněna výměnná práva
107

. Vlastník 

vyměnitelného dluhopisu má tedy možnost volby mezi splacením poskytnuté zápůjčky a 

konverzí do akcionářské účasti ve společnosti. Prostředky poskytnuté původně jako cizí zdroj se 

v důsledku volby vlastníka vyměnitelného dluhopisu konvertují do akcií společnosti, a to 

v poměru daném standardně emisními podmínkami těchto dluhopisů. 

 

Je tak možné konstatovat, že základní kapitál ze své podstaty je vlastním zdrojem 

financování majetku pořízovaného společností, přičemž jeho význam závisí zejména na celkové 

zvolené struktuře korporátního financování, kapitálové náročnosti zvoleného oboru činnosti, 

konkrétní fázi vývoje společnosti, případně na dalších faktorech. Úvahy o vhodnosti nastavení 

minimální výše vytvářeného základního kapitálu jsou pak předmětem následující kapitoly o jeho 

garanční funkci. 

 

3.4 Garanční funkce základního kapitálu 

 

Právě garanční funkce základního kapitálu ve smyslu zajištění určité úrovně ochrany 

věřitelů je v současnosti vnímána v kontinentálním právu jako dominantní. K tomuto je ovšem 

                                                
106  Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl Praha: ASPI, 2006, s. 86. 

107  Ustanovení § 286 odst. 1 ZOK, respektive ustanovení § 505 ZOK ve vztahu k podmíněnému zvýšení 

základního kapitálu, přičemž výjimkou je zde situace, kdy budou při uplatnění výměnných práv použity již 

vydané akcie společnosti.  
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nutné uvést, že původním účelem vytvoření institutu základního kapitálu nebylo zajištění 

ochrany věřitelů, ale ochrana minoritních akcionářů společnosti. Každý z akcionářů měl stejný 

proporční poměr akcií vůči jejich celkovému souhrnu (tvořícímu právě základní kapitál) a každý 

z akcionářů měl zároveň stejnou možnost podílet se na jejich dalším úpisu, čímž se mohl 

vyhnout ředění svého podílu ve společnosti. Teprve od 30. let 20. století začíná být za hlavní 

funkci základního kapitálu považována právě ochrana věřitelů
108

. 

 

Právní úprava v USA od používání konceptu základního kapitálu ustoupila již před 

značnou dobou
109

, byť v počátcích vycházela ze stejných tradic importovaných z evropského 

právního prostředí. Ochrana věřitelů je zde zajišťována kombinací některých alternativních 

mechanismů, které budou dále analyzovány. Nepochybně větší význam je ovšem přikládán také 

vlastní iniciativě dobrovolných věřitelů při sjednání adekvátních podmínek konkrétní transakce. 

 

Kontinentální právo naproti tomu nadále z koncepce základního kapitálu ve velké míře 

vychází, a to zejména s ohledem na harmonizaci právem Evropské unie. Základ pro jednotné 

uplatňování pravidel vztahujících se k základnímu kapitálu akciových společností v Evropské 

Unii byl položen tzv. druhou („kapitálovou“) směrnicí z roku 1976
110

 inspirovanou především 

pojetím základního kapitálu v zemích germánského právního okruhu. V současné době jsou 

platná a účinná pravidla aplikovatelná v rámci práva Evropské unie obsažena ve Směrnici o 

některých aspektech práva obchodních společností, konkrétně v její kapitole čtvrté.  

 

Ochrana věřitelů je přitom jako jeden z cílů uváděna v její samotné preambuli, viz znění 

odst. 3: „Pro zajištění minimální míry rovnocennosti ochrany akcionářů a věřitelů akciových 

společností je zvláště důležitá koordinace vnitrostátních předpisů týkajících se zakládání těchto 

společností a zachování, zvyšování či snižování jejich základního kapitálu.“ Role základního 

kapitálu včetně některých mechanismů jeho ochrany je následně zdůrazněna také v odst. 40 

                                                
108  Lutter, M. Legal Capital of Public Companies in Europe In: Lutter, M. Legal Capital in Europe, European 

Company and Financial Law Review, Special Volume 1, Berlin: De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-

GmbH, 2006, s. 2 a násl. 

109  Černá, S. Přehodnotí Evropa přístup k základnímu kapitálu? Právní rozhledy, roč. 2005, č. 22, s. 816 a násl. 

110  Celým názvem Druhá směrnice Rady ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na 

ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 

druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního 

kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření. 
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preambule: „Pro zachování základního kapitálu, který představuje záruku pro věřitele, jsou 

nezbytné předpisy Unie, na jejichž základě bude zejména zakázáno neoprávněné rozdělování 

základního kapitálu akcionářům, kteří k tomu nejsou oprávněni, a omezena možnost akciové 

společnosti nabývat vlastní akcie.“  

  

Zatímco na jedné straně tak zaznívají v rámci evropské doktríny slova o základním 

kapitálu jako: „kulturním úspěchu nejvyšší úrovně
111

“, ve zdrojích z oblasti práva common law 

můžeme najít hodnocení základního kapitálu jako: „poněkud bizarní přežitek 19. století
112

“, 

případně tvrzení, podle kterého je: „základní kapitál jednoduše náhodně vygenerované číslo, 

které mohlo být stejně tak dobře vybráno z telefonního seznamu jako z řady nesouvisejících a 

irelevantních historických událostí
113

“. Poněkud méně ostrým, přesto ale kritickým tónem je pak 

základní kapitál vnímán také jako: „objektivní a mechanická, ovšem triviální pravidla
114

“ nebo 

jako: „rozsáhlý a tajuplný soubor pravidel (…), z nichž je většina již zastaralá.
115

“ Nabízejí se 

tak logicky otázky, zda má koncepce základního kapitálu z pohledu ochrany věřitelů nadále své 

opodstatnění, v jaké formě, případně, zda je možné nahradit ji určitými alternativními 

ochrannými mechanismy. 

 

Evropská koncepce vychází z principu označovaného jako reálná tvorba a udržení 

základního kapitálu. Nejedná se přitom o požadavek, aby společnost zajistila zachování, 

respektive průběžné udržování a doplňování hodnoty svých aktiv alespoň ve výši upsaného a 

splaceného základního kapitálu. Takový požadavek by byl konečně velmi obtížně realizovatelný, 

                                                
111  Wiedemann, H. Gesellschaftsrecht: ein Lehrbuch des Unternehmens- und Verbandsrecht: 1: Grundlagen. 

München: Beck, 1980, s. 588. 

112  Mannings. B., Hanks, J. Legal Capital, 2nd Edition, Westbury, N.Y.: Foundation Press, 1990, s. 92. Citováno z: 

Engert, A. Life Without Legal Capital: Lessons from American Law, Working Paper, 2006, dostupné online z: 

https://ssrn.com/abstract=882842, s. 11. 

113  Ibid 

114  Clark, R.C. Corporate Law, Boston: Little, Brown, 1986, s. 610. Citováno z: Engert, A. Life Without Legal 

Capital: Lessons from American Law, Working Paper, 2006, dostupné online z: 

https://ssrn.com/abstract=882842, s. 11. 

115  Bainbridge, S.N. Corporation Law and Economics, New York: Foundation Press, 2002, s. 78. Citováno z: 

Engert, A. Life Without Legal Capital: Lessons from American Law, Working Paper, 2006, dostupné online z: 

https://ssrn.com/abstract=882842, s. 11. 
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a to nejen s ohledem na mimořádné situace, ale i na běžná rizika vyplývající z jakékoliv 

podnikatelské činnosti
116

.  

 

Je tedy mylné domnívat se, že zde existují určitá konkrétní oddělená aktiva, která svou 

hodnotou odpovídají sumě základního kapitálu a jsou pro společnost „nedotknutelná“. 

Společnost je oprávněna využít veškeré zdroje, ať už vlastní, nebo poskytnuté třetími osobami, 

ke své činnosti a veškerá za tyto zdroje pořízená aktiva jsou jí plně k dispozici tak, aby mohla 

naplňovat svůj účel. Pokud se proto v německé doktríně hovoří o funkci základního kapitálu jako 

minimální ručící masy (Mindesthaftungsfonds), není toto označení přiléhavé, když společnost 

odpovídá vůči svým věřitelům celým svým majetkem
117

. Základnímu kapitálu z tohoto důvodu 

nelze přiřadit konkrétní majetkové hodnoty vyplývající z aktiv. 

 

Velmi zřetelně celou základní myšlenku vyjádřil také Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku 

ze dne 13. srpna 2014, sp. zn. 29 Cdo 2790/2012
118

, ve kterém uvedl: „Základní kapitál 

představuje peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků a jako 

součást vlastního kapitálu se v rozvaze vykazuje na straně pasiv. Při vzniku společnosti má 

zobrazovat, jak velké jsou vnitřní zdroje společnosti, popř. jakou hodnotu má majetek, který 

společníci do společnosti vnesli (otázku tzv. emisního ážia Nejvyšší soud v této souvislosti 

ponechává stranou). Základní kapitál není (jak mylně usuzuje odvolací soud) představován 

penězi ocenitelnými hodnotami (v projednávané věci spornými nemovitostmi), které byly (jakožto 

nepeněžitý vklad) vloženy do společnosti; jeho součástí je pouhé číselné vyjádření hodnoty takto 

vložených nepeněžitých vkladů. Nakládání s majetkem společnosti, bez ohledu na to, zda jde o 

majetek, který představoval nepeněžitý vklad, nemá žádný vliv na výši základního kapitálu 

společnosti (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. dubna 2010, sp. zn. 29 Cdo 

5485/2007, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2000, sp. zn. 33 Cdo 2657/99, 

uveřejněný pod číslem 22/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).“ Jakkoliv se 

projednávaná věc vztahovala ke společnosti s ručením omezeným, uvedené závěry týkající se 

pojmu základního kapitálu jsou plně použitelné i pro společnost akciovou. 

 

                                                
116  Černá, S. Přehodnotí Evropa přístup k základnímu kapitálu? Právní rozhledy, roč. 2005, č. 22, s. 816 a násl. 

117  Krüger, M.E. Mindestkapital und Gläubigerschutz. Deutsches, Europäisches und Vergleichendes 

Wirtschaftsrecht, Band 46 Baden-Baden: Nomos, 2005, s. 212. 

118  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 8. 2014, sp. zn. 29 Cdo 2790/2012, dostupný online z: 

www.nsoud.cz 
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Právní úprava regulující základní kapitál se zaměřuje předně na to, aby jednotliví akcionáři 

vybavili společnost reálnou a věrohodnou sumou vlastních zdrojů v důsledku úpisu akcií 

společnosti a splacení jejich emisního kurzu,
119

 čímž bude vytvořen základní kapitál v určité 

minimální stanovené výši (princip reálné tvorby základního kapitálu). Následně se právní úprava 

zaměřuje na konkrétní typy rizikových transakcí v průběhu existence společnosti, které vedou 

k úbytku jejich vlastních zdrojů ohrožujících reálné krytí základního kapitálu majetekem, což 

zprostředkovaně vede k potenciálnímu ohrožení dobytnosti pohledávek věřitelů společnosti 

(princip reálného udržení základního kapitálu). V principu tedy má právní úprava základního 

kapitálu vést k preventivnímu působení s cílem zajistit hospodářskou stabilitu a solventnost 

společnosti, čímž má být snižováno riziko pro její věřitele. Jednotlivá pravidla vycházející 

z principu reálné tvorby a udržení základního kapitálu budou v následující části textu podrobněji 

rozebrána. 

 

3.4.1 Minimální výše základního kapitálu 

  

O současných legislativních požadavcích na stanovení minimální výše základního kapitálu 

v českém právním řádu již bylo pojednáno v předchozí části této práce
120

. Tato otázka zároveň 

podléhá harmonizaci právem Evropské unie, kdy Směrnice o některých aspektech práva 

obchodních společností vyžaduje pro akciové společnosti členských států upsání základního 

kapitálu alespoň ve výši 25 000 EUR
121

. Právní úprava ovšem v daném ohledu počítá 

s periodickým přehodnocováním této výše po pěti letech reflektujícím jednak hospodářský a 

měnový vývoj v Evropské Unii, ale také tendenci, aby byla forma akciové společnosti vyhrazena 

především velkým a středním podnikům
122

. S ohledem na zdůraznění tohoto aspektu tudíž nelze 

předpokládat, že by měla být stanovená minimální výše základního kapitálu snižována, spíše 

naopak. 

 

Touto optikou je možné hodnotit aktuální českou právní úpravu stanovící minimální výši 

základního kapitálu vyjádřenou na 80 000 EUR jako poměrně přísnou, a to nejen v porovnání 

                                                
119  Svou povahou se tedy jedná o jistou formu „směny“ jejich vkladu za podíl ve společnosti inkorporovaný do 

akcií. 

120 Viz kapitola 3.1. výše 

121  Čl. 45 odst. 1 Směrnice o některých aspketech práva obchodních společností. Dle aktuálního kurzu 

stanoveného ČNB ke dni 6. 3. 2020 tedy jde o částku 636 500 Kč. 

122  Čl. 45 odst. 2 Směrnice o některých aspketech práva obchodních společností 
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s požadavky práva Evropské unie, ale také ve vztahu k jiným národním úpravám. Pokud se 

podrobněji podíváme na úpravu ve státech tradičně zdůrazňujících roli základního kapitálu, 

německá legislativa v současnosti vyžaduje vytvoření základního kapitálu ve výši alespoň 

50 000 EUR,
123

 rakouská úprava pak stanoví hranici na částce 70 000 EUR
124

. U ostatních zemí 

sousedících s Českou republikou je to následně 25 000 EUR v případě Slovenska,
125

 respektive 

částka 100 000 PLN v Polsku,
126

 tedy rovněž odpovídající nejnižší přípustné hodnotě 25 000 

EUR.  

 

Je vhodné připomenout, že i česká právní úprava v tomto ohledu prodělala určitý vývoj, 

kdy byla minimální výše základního kapitálu (respektive základního jmění dle tehdejší zákonné 

terminologie) u akciových společností vzniklých do 31. 12. 2000 určena na 1 000 000 Kč. Tyto 

akciové společnosti si přitom mohou tehdejší minimální výši základního kapitálu i nadále 

ponechat bez nutnosti jeho navýšení na aktuální minimum v souladu s ustanovením § 3080 bodu 

87 ObčZ,
127

 které ponechalo v platnosti příslušné přechodné ustanovení novelizačního zákona. 

Důvodová zpráva k této novelizaci ovšem konkrétní důvody pro zdvojnásobení částky blíže 

nerozvádí
128

. 

 

                                                
123  Ustanovení § 7 AktG 

124  Ustanovení § 7 öAktG 

125  Ustanovení § 162 odst. 3 Slov. ObchZ. 

126  Ustanovení čl. 308 odst. 1 KSH. 

127  Viz také Výkladové stanovisko č. 31 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při 

Ministerstvu spravedlnosti ze dne 25. 6. 2014 dostupné online z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko_c._32__resp._31_-

_k_akciovym_spolecnostem_se_zakladnim_kapitalem_ve_vysi_1_mil._Kc.pdf 

128  Viz důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění 

zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve 

znění pozdějších předpisů (370/2000 Sb.). Konkrétně u bodu 177 je pouze odkázáno na analogii se zvýšením 

limitu u společnosti s ručením omezeným. Zde je pak obecně argumentováno navýšením cenové hladiny. 
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V evropském kontextu je dále možné poukázat rovněž na úpravu evropské akciové 

společnosti (Societas Europaea), pro kterou je stanovena hranice podstatně vyšší než minimum u 

běžných národních akciových společností, konkrétně na částku 120 000 EUR
129

. 

 

Stanovení minimální výše základního kapitálu s sebou z praktického pohledu přináší jako 

důsledek vytvoření určitého prahu tak, aby byla tato forma obchodní korporace využívána 

především pro větší podnikatelské záměry. Tato funkce je předmětem samostatné analýzy v další 

kapitole této práce, včetně zhodnocení adekvátnosti nastavení výše tohoto prahu. Souhrnně je 

možné uvést, že právě od požadavku na minimální výši základního kapitálu se dále odvíjí 

následující pravidla regulace reálné tvorby základního kapitálu, která mají zajistit, aby takto 

stanovená částka nezůstala pouze fiktivní hodnotou, ale aby společnost skutečně nabyla majetek, 

jehož peněžní vyjádření bude částce základního kapitálu odpovídat. Je ovšem zároveň 

notorietou, že skutečná kapitálová náročnost v mnoha odvětvích bude zároveň vyžadovat také 

zásadně vyšší úroveň vlastních zdrojů, a to včetně základního kapitálu. Nastavení této výše je 

tedy značně arbitrární a spíše než z pohledu ochrany věřitelů má význam v politickém stanovení 

vstupních kritérií pro využití formy akciové společnosti. Svou povahou tak představuje pro 

společníky určitou formu transakčního nákladu při rozhodování, jakou formu pro svůj 

podnikatelský záměr zvolit. 

 

Ve vztahu k reálné ochraně věřitelů je ovšem samotná jednotná výše minimálního 

základního kapitálu disproporční a spíše zavádějící, a to i za situace, kdy jsou beze zbytku 

dodržena veškerá pravidla pro jeho reálnou tvorbu. Jak uvádí Rickford: „Velikost základního 

kapitálu společnosti nemá žádnou vazbu na potřeby společnosti udržovat majetkovou rezervu 

nebo pracovní kapitál tak, aby byla rizika pro věřitele snížena na akceptovatelnou úroveň. (…) 

Různé společnosti s identickou úrovní základní kapitálu mohou mít (ve skutečnosti vždy budou 

mít) rozdílné, mnohdy velmi rozdílné, rizikové profily ve vztahu k věřitelům. Společnosti v 

                                                
129  Ustanovení čl. 4 odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti 

(SE). Zároveň je možné poukázat na úpravu v ustanovení § 66 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, 

ve znění pozdějších předpisů, podle které je základní kapitál evropské společnosti až do přijetí jednotné 

evropské měny v ČR uváděn v korunách českých. Stejné ustanovení ovšem zároveň umožňuje paralelní 

uvádění údaje také v měně euro. 
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naprosto rozdílných oborech činnosti, na různých trzích a s naprosto rozdílnou kapitálovou 

strukturou a volatilitou majetku a dluhů mohou mít identickou úroveň základního kapitálu.
130

“   

 

3.4.2 Zákaz upisování akcií pod jejich jmenovitou hodnotou 

 

Jedním z prvků, který má zajistit, aby částka základního kapitálu uvedená ve stanovách 

společnosti a zveřejněná v obchodním rejstříku skutečně odpovídala vkladům akcionářů do 

společnosti, je zákaz stanovení emisního kurzu upisovaných akcií pod jejich jmenovitou 

hodnotou (tedy tzv. sub pari) vyplývající z ustanovení § 247 odst. 1 ZOK
131

. Výjimkou ze 

zásady zákazu emise akcií s tzv. disážiem je možnost určit ve stanovách společnosti, případně 

v příslušném rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zvýhodnění při nabývání akcií 

zaměstnanci společnosti spočívající právě v absenci povinnosti splatit celý emisní kurz akcií
132

. 

Zajištění krytí základního kapitálu je v takovém případě podle citovaného ustanovení zajištěno 

povinností, aby společnost pokryla vzniklý rozdíl ze svých vlastních zdrojů. 

 

Obdobné omezení platí i pro tzv. kusové akcie, tedy akcie, které neobsahují údaj o své 

jmenovité hodnotě a reprezentují stejný podíl na základním kapitálu společnosti
133

. U těchto 

akcií je možné určit jejich tzv. účetní hodnotu, a to vydělením celkové sumy základního kapitálu 

počtem vydaných kusových akcií. Vydání akcií se jmenovitou hodnotou a akcií kusových přitom 

nelze v rámci jedné akciové společnosti kombinovat. Ochrana vytvářeného základního kapitálu 

je pak zajišťována pravidlem, podle kterého hodnota emisního kurzu nesmí být stanovena níže, 

než je právě tato účetní hodnota, jak vyplývá z ustanovení § 247 odst. 2 ZOK. Jak uvádí Černá: 

„Nelze proto dost dobře říci, že kusové akcie jmenovitou hodnotu nemají. Spíše platí, že není 

                                                
130  Rickford, J. Legal Approaches to Restricting Distributions to Shareholders: Balance Sheet Tests and Solvency 

Test In: Eidenmüller, H., Schön, W. (eds). The Law and Economics of Creditor Protection, Hague: T.M.C. 

Asser Press, 2008, s. 141. 

131  Toto ustanovení reflektuje požadavek vyplývající z čl. 47 Směrnice o některých aspektech práva obchodních 

společností. 

132  Viz rovněž ustanovení čl. 47 Směrnice o některých aspektech práva obchodních společností, které zavedení 

této výjimky členským státům výslovně povoluje. 

133  Úprava kusových akcií byla do českého právního řádu zavedena s nabytím účinnosti ZOK jako nástroj, který 

umožňuje ulehčit případnou nutnost vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií, např. v důsledku změny 

základního kapitálu nebo v souvislosti se vstupem České republiky do eurozóny a související změnou uváděné 

měny. Viz Štenglová, I. In: Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních 

korporacích. Komentář. 2. vydání Praha: C. H. Beck, 2017, s. 515.  
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deklarována, není ve stanovách ani na akcii zaznamenána. Někdy se proto hovoří o fiktivní 

jmenovité hodnotě. I kusové akcie tudíž reprezentují část fixního základního kapitálu. Zahraniční 

doktrína označuje takové akcie vázané na základní kapitál jako „nepravé“ kusové akcie.
134

“ 

 

Naproti tomu tzv. pravé kusové akcie (genuine no par stock) tuto vazbu mezi výší 

základního kapitálu a hodnotou akcií zcela postrádají. Hodnota těchto akcií tak vyjadřuje podíl 

na vlastním kapitálu dané společnosti. Vydání pravých kusových akcií je spojeno s právní 

úpravou v USA, kde se začalo postupně prosazovat od počátku 20. století a aktuálně je 

umožněno ve většině států USA
135

. Jejich vydání je plně v kompetenci správní rady (board of 

directors), která tak není omezena při stanovení emisního kurzu žádnou minimální částkou a 

může se volně rozhodnout, zda společnost emituje pravé kusové akcie, akcie se jmenovitou 

hodnotou, případně kombinaci obou možností.  

 

Případná praktická užitečnost konceptu pravých kusových akcií bývá ilustrována na 

situaci, kdy se společnost nachází v hospodářských potížích, přičemž tržní hodnota jejich akcií je 

nižší než hodnota jmenovitá (respektive účetní u nepravých kusových akcií). Emise nových 

akcií, která by dodržela minimální hranici emisního kurzu ve výši jejich jmenovité či účetní 

hodnoty, by tak pro potenciální zájemce zjevně postrádala ekonomický smysl. Upuštění od 

zákazu vydávání akcií sub pari by tak společnosti v této situaci umožnilo překonat kritickou 

situaci úpisem nových akcií ze strany investorů
136

. K tomu je ovšem možné uvést, že přesně na 

tuto situaci v současnosti míří speciální úprava v ustanovení § 548 ZOK, která umožňuje 

souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu. Tato transakce spočívá v tom, že se jmenovitá 

hodnota veřejně obchodovaných akcií sníží tak, aby odpovídala aktuální tržní hodnotě akcií, 

které budou následně nově upsány. Jakkoliv je zjevné, že je tento postup vzhledem k nutnosti 

měnit hodnotu povinně vytvářeného základního kapitálu procesně náročnější, dokáže na danou 

specifickou situaci reagovat. 

 

                                                
134  Černá, S. O nepravých a pravých kusových akciích, Obchodněprávní revue, roč. 2015, č. 5, s. 129 a násl. 

135  Hamilton, R.W., Freer, R.D. The Law of Corporations in a Nutshell, Sixth Edition St. Paul, Minn: West 

Publishing, 2011, s. 280. 

136  Pentz, A., Priester, H.J., Schwanna, A. Raising Cash and Contributions in Kind when forming a Company and 

for Capital Increases In: Lutter, M. Legal Capital in Europe, European Company and Financial Law Review, 

Special Volume 1 Berlin: De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, 2006, s. 57. 
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Zároveň lze podotknout, že pokud právní úprava umožňuje emisi akcií s nízkou 

jmenovitou hodnotou
137

, není zde v tomto ohledu příliš velký praktický rozdíl oproti pravým 

kusovým akcím bez jmenovité hodnoty
138

. Ostatně, většina akciových společností v USA nadále 

emituje akcie se jmenovitou hodnotou, byť nastavenou v nízké výši
139

. 

 

V současné době není pro obecné akciové společnosti vydání tzv. pravých kusových akcií 

přípustné s ohledem na požadavky vyplývající z práva Evropské unie transponované do 

jednotlivých národních právních řádů. Výslovnou výjimkou je existence akciové společnosti 

s proměnným základním kapitálem, která je jednou z možných právních forem pro investiční 

fondy dle ZISIF
140

. Její konstrukce naopak vychází z existence investičních akcií, které nemají 

vazbu na zapisovaný základní kapitál, ale na tzv. fondový kapitál společnosti. Jedná se tedy o 

pravé kusové akcie, které tato forma obchodní společnosti obligatorně vydává. Ani druhá forma 

akcií emitovaných touto společností, tedy akcie zakladatelské, pak neobsahuje uvedení 

jmenovité hodnoty. Vzhledem k tomu, že zakladatelské akcie představují stejný podíl na 

zapisovaném základním kapitálu, jde ovšem o kusové akcie nepravé.  

 

Je možné konstatovat, že umožnění existence tzv. pravých kusových akcií je jedním 

z možných průvodních jevů opuštění ideje ochranné funkce základního kapitálu v právním řádu 

USA. Pokud příslušné předpisy nevyžadují vytvoření položky základního kapitálu ze strany 

akcionářů v minimální konkrétní výši, není zároveň nezbytné, aby právní řád stanovoval 

minimální výši emisního kurzu odpovídající jmenovité (respektive účetní) hodnotě akcií. 

Z pohledu kontinentálního práva by tak umožnění emise pravých kusových akcií bylo důsledkem 

                                                
137  Aktuální česká právní úprava minimální výši jmenovité hodnoty akcie neomezuje, viz Štenglová, I. In: 

Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání 

Praha: C. H. Beck, 2017, s. 519. 

138  Merkt, H. US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, 3. neu bearbeitete Auflage Frankfurt am Main: Deutscher 

Fachverlag, 2013, s. 273. 

139  Pentz, A., Priester, H.J., Schwanna, A. Raising Cash and Contributions in Kind when forming a Company and 

for Capital Increases In: Lutter, M. Legal Capital in Europe, European Company and Financial Law Review, 

Special Volume 1, Berlin: De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, 2006, s. 58. Určitým důvodem 

ovšem mohou být také daňové podmínky v některých státech, které určují výši daňového zatížení podle 

jmenovité hodnoty akcií. U pravých kusových akcií je přitom presumována relativně vysoká fiktivní 

„jmenovitá hodnota“. 

140  Viz kapitola 3.1. výše 
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zcela zásadního odklonu od paradigmatu ochrany reálné tvorby základního kapitálu
141

. 

Z pohledu praktické využitelnosti lze ovšem uzavřít, že obdobných důsledků je možné dosáhnout 

i emisí akcií s nízkou jmenovitou hodnotou. 

 

3.4.3 Rozsah a doba splacení emisního kurzu akcií 

 

Dalším z požadavků regulujících reálnou tvorbu základního kapitálu akciové společnosti je 

stanovení minimálního rozsahu splacení emisního kurzu emitovaných akcií. Právo Evropské unie 

v této souvislosti nevyžaduje, aby byla vkladová povinnost akcionáře splněna v celém rozsahu 

ihned. K okamžiku vzniku společnosti ovšem musí být splaceno alespoň 25 % jmenovité či 

účetní hodnoty akcií
142

. Národní úprava tuto podmínku v ustanovení § 253 odst. 1 ZOK dále 

zpřísňuje, kdy je nutné k okamžiku podání návrhu na zápis příslušné společnosti do obchodního 

rejstříku nutné splatit nejméně 30 % souhrnné jmenovité či účetní hodnoty vydávaných akcií 

společně s celým případným emisním ážiem. Naplnění těchto podmínek je předmětem 

prohlášení správce vkladů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 ZOK, přičemž absence splnění 

vkladové povinnosti v minimálním rozsahu je překážkou pro provedení zápisu do obchodního 

rejstříku. 

 

Pokud právní úprava umožňuje počáteční splacení emisního kurzu pouze v určitém 

minimálním rozsahu, je dalším logickým krokem stanovení časového rámce pro doplacení zbylé 

hodnoty. Tato hranice zásadně vychází z údaje uvedeného ve stanovách společnosti, případně 

v příslušném rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, nesmí ovšem překročit lhůtu 1 roku 

počítanou ode dne vzniku společnosti, případně ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu. 

Případné prodlení akcionáře se splacením emisního kurzu je sankcionováno povinností k úhradě 

úroku z prodlení, stanovené pro tento případ specificky na dvojnásobek sazby úroku z prodlení 

dle Nařízení vlády, neobsahují-li stanovy odlišnou úpravu. Společnost je tedy oprávněna 

vymáhat vůči prodlévajícímu akcionáři pohledávku na splacení emisního kurzu společně se 

sankčním úrokem z prodlení. Toto právo přitom může být za společnost uplatněno také ze strany 

                                                
141  Srov. Schön, W. The Future of Legal Capital European Business Organization Law Review roč. 2004, č. 5, s. 

448. Autor zde v souvislosti se zavedením pravých kusových akcií hovoří o transformaci systému ochrany 

základního kapitálu do podoby dobrovolné garance. 

142  Čl. 48 Směrnice o některých aspektech práva obchcodních společností. Nepeněžité vklady ovšem musí být 

vneseny před vznikem společnosti dle ustanovení § 23 odst. 2 ZOK. 
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kvalifikovaného akcionáře cestou akcionářské žaloby. Projevuje se zde určitým způsobem fakt, 

že úplné splacení emisního kurzu je jednak v zájmu samotné společnosti (potažmo jejich 

věřitelů) z pohledu odpovídající tvorby vlastních zdrojů, zároveň je ovšem také v zájmu 

ostatních akcionářů společnosti, aby s nimi bylo zacházeno rovným způsobem a jejich podíl ve 

společnosti odpovídal skutečně splacenému emisnímu kurzu.  

 

Uplatnění akcionářské žaloby v tomto případě zřejmě procesně podléhá předchozímu 

neúspěšnému informování statutárního orgánu společnosti, jakkoliv je formulace obsažená v 

ustanovení § 374 odst. 2 ZOK legislativně nedůsledná. Jak upozorňuje komentářová literatura
143

, 

tento odstavec sice výslovně podmiňuje možnost podání žaloby nečinností informovaného 

orgánu, na rozdíl od žaloby na náhradu újmy proti členovi statutárního orgánu ovšem neobsahuje 

výslovnou notifikační povinnost a zároveň nespecifikuje, který orgán společnosti by měl být 

v tomto případě informován. Teleologickým výkladem je ovšem možné dojít k závěru, že je 

předchozí upozornění nutné. Uplatnění práva za společnost kvalifikovaným akcionářem by mělo 

být obdobně jako v případě náhrady újmy až subsidiární možností. Lze pak také souhlasit, že 

příslušným informovaným orgánem by měl být statutární orgán společnosti, který by k podání 

žaloby byl jinak samostatně oprávněn
144

.   

  

Význam splacení emisního kurzu jako základní majetkové povinnosti akcionáře je ovšem 

zdůrazněn také dalšími možnými důsledky spojenými s prodlením. Jedním z nich je sistace 

hlasovacího práva při trvajícím prodlení, a to obecně bez ohledu na konkrétní otázky 

projednávané valnou hromadou společnosti. Hlasovací právo je podle tohoto ustanovení 

pozastaveno v rozsahu prodlení, tedy ve vztahu k hlasům spojeným s částí emisního kurzu akcií, 

se kterou je akcionář v prodlení
145

.  

 

Ultimátním důsledkem prodlení akcionáře se splněním povinnosti ke splacení emisního 

kurzu je možnost společnosti iniciovat vyloučení akcionáře ze společnosti, tedy tzv. kaduční 

řízení ve smyslu ustanovení § 345 ZOK. Předpokladem pro vyloučení akcionáře je zde předchozí 

výzva statutárního orgánu společnosti k dodatečnému splacení emisního kurzu ve lhůtě určené 

                                                
143  Viz Štenglová, I. In: Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 2. vydání Praha: C. H. Beck, 2017, s. 635. 

144  Ibid 

145  Viz Šuk, P. In: Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 2. vydání Praha: C. H. Beck, 2017, s. 750 a násl.  
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stanovami společnosti, případně v zákonné délce 60 dnů ode dne doručení výzvy. Nedojde-li ke 

splnění povinnosti ani na základě výzvy, dochází k vyloučení akcionáře, který je zároveň 

povinen k odevzdání případného zatímního listu. Dalším sankčním důsledkem je pak také 

konstrukce zákonného ručení vyloučeného akcionáře za splacení emisního kurzu ze strany 

nového nabyvatele příslušných akcií. 

 

Alternativní možností ke kadučnímu řízení je také snížení základního kapitálu spočívající 

v upuštění od vydání akcií v rozsahu prodlení se splacením emisního kurzu v souladu 

s ustanovením § 536 ZOK, které ze své podstaty vyžaduje na rozdíl od vyloučení akcionáře ze 

společnosti příslušné rozhodnutí valné hromady. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě 

nesplnění vkladové povinnosti v plném rozsahu promítne odpovídajícím způsobem do výše 

základního kapitálu společnosti, jde o jedinou zákonnou výjimku, kdy může být akcionář své 

vkladové povinnosti zproštěn
146

. Tato úprava je zároveň promítnutím požadavku kladeného 

právem Evropské unie
147

. 

     

3.4.4 Nepeněžité vklady akcionáře 

 

Princip reálné tvorby základního kapitálu se dále odráží v poměrně obsáhlé regulaci otázky 

vnášení nepeněžitých vkladů akcionáře do společnosti. Vychází se zde z úvahy, že pokud má 

základní kapitál skutečně odrážet majetkovou hodnotu, kterou společnost od svých akcionářů 

obdrží, může být určitým rizikem splnění vkladové povinnosti v odlišné formě než splacením 

emisního kurzu akcií v penězích. Cílem je zabránit situaci, kdy společnost obdrží předmět 

vkladu, jehož hodnota bude zjevně nadhodnocená, čímž by se zároveň relativizovala vypovídací 

schopnost ukazatele základního kapitálu. Tato úprava ovšem sleduje také rovné zacházení 

s jednotlivými akcionáři
148

 v tom smyslu, aby někteří akcionáři nenabyli svou účast ve 

společnosti za výhodnějších podmínek oproti ostatním.  

 

Klíčovým požadavkem právní úpravy vyplývajícím ze Směrnice o některých aspektech 

práva obchodních společností
149

 je nutnost zajistit ocenění nepeněžitých vkladů nezávislým 

                                                
146  Ustanovení § 344 odst. 3 ZOK. 

147  Ustanovení čl. 53 Směrnice o některých aspektech práva obchodních společností. 

148  Srov. ustanovení § 244 odst. 1 ZOK. 

149  Články 49 až 51 Směrnice o některých aspektech práva obchodních společností. 
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soudním znalcem. Účelem znaleckého ocenění přitom může být nejen zprostředkovaná ochrana 

věřitelů společnosti reálnou tvorbou základního kapitálu, ale také ochrana samotného upisovatele 

před podhodnocením předmětu vkladu a v konečném důsledku také jako určitá forma ochrany 

správce vkladů, respektive statutárního orgánu společnosti, ve vztahu k odpovědnosti za náležitý 

postup při jeho vnášení.  

 

Na druhou stranu je možné zaznamenat i kritické hlasy, podle kterých zde není žádný 

praktický rozdíl, pokud společnost nabývá jakýkoliv jiný majetek během své činnosti (tj. mimo 

situaci při úpisu akcií) za nadhodnocenou cenu. Efekt, kdy dochází k neadekvátnímu 

majetkovému úbytku ve sféře společnosti, je tak pro akcionáře i věřitele v konečném důsledku 

obdobný
150

. Například právní úprava ve Spojeném království vycházela před implementací 

Druhé směrnice výhradně z fiduciárních povinností členů statutárního orgánu společnosti, pod 

které spadá také zajištění úpisu akcií v nejlepším zájmu společnosti, a tudíž také za odpovídající 

protihodnotu. Touto formou tak měli být chráněni jak současní akcionáři, tak zprostředkovaně 

také věřitele společnosti. Rozhodování statutárního orgánu o hodnotě nepeněžitých vkladů bylo 

v tomto směru zároveň předmětem pravidla podnikatelského úsudku (business judgment rule). 

 

Obsah samotného znaleckého posudku je přitom nad rámec obecných náležitostí dále 

specifikován a je vyžadováno jeho zveřejnění formou uložení do sbírky listin obchodního 

rejstříku. ZOK přitom na rozdíl od ObchZ využil možnost určitého zjednodušení procesu 

oceňování tím, že znalce jmenují zakladatelé, respektive statutární orgán, ze seznamu vedeného 

dle zákona o znalcích a tlumočnících.
151

 Není tak nadále vyžadováno jmenování znalce ze strany 

příslušného soudu
152

. Tato změna znamená alespoň časové urychlení procesu vnášení 

nepeněžitých vkladů, přesto požadavek znaleckého ocenění znamená zvýšení nákladnosti a 

časové náročnosti tohoto způsobu tvorby základního kapitálu. Již Druhá směrnice ve své 

novelizované podobě
153

 tak umožnila existenci výjimek pro situace, kdy je hodnota nepeněžitého 

                                                
150  Rickford, J. Reforming Capital: Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance European 

Business Law Review, roč. 2004, č. 15, s. 935. 

151  Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. 

152  Viz ustanovení § 251 ZOK a důvodová zpráva k tomuto ustanovení, která argumentuje dostatečným 

zachováním standardu ochrany věřitelů a akcionářů společnosti za situace, kdy je činnost znalců regulována 

zvláštním zákonem a změna se týká pouze procesu určení konkrétní osoby. 

153  Provedeno Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2006/68/ES ze dne 6. září 2006, kterou se mění 

směrnice Rady 77/91/EHS, pokud jde o zakládání akciových společností a udržování a změnu jejich 



 

 

 

58 

vkladu prokazatelně určena jiným důvěryhodným způsobem. Tyto výjimky byly následně 

zapracovány do textu ObchZ
154

 pro případy zvýšení základního kapitálu a úprava v ZOK z nich 

nadále vychází. 

 

Prvním případem jsou investiční cenné papíry, eventuálně jiné nástroje peněžního trhu dle 

ZPKT, u kterých může být rozhodnuto o využití váženého průměru cen za posledních 6 měsíců 

před vnesením vkladu dosažených na evropském regulovaném trhu. Cena je zde objektivně 

určena trhem a další oceňování ze strany soudního znalce by tak v tomto případě bylo zjevně 

nadbytečné. Druhým případem je situace, kdy již byl předmět vkladu (odlišný od těch uvedených 

v prvním případě) v posledních 6 měsících předmětem ocenění ze strany nezávislého odborníka 

podle obecně uznávaných standardů. Může se tím pádem jednat i o nezávislé odborné vyjádření 

bez nutnosti angažování soudního znalce. Poslední výjimkou je situace, kdy je předmět vkladu 

vykázán v účetní závěrce upisovatele za předchozí účetní období. Podmínkou je účtování 

v reálných hodnotách (tj. reálná hodnota slouží pro stanovení ceny) a účetní závěrka byla 

zároveň auditována s výrokem bez výhrad.  

 

Další složkou právní úpravy nepeněžitých vkladů je vymezení předmětů, které takovýto 

vklad mohou tvořit. ObchZ omezoval nepeněžité vklady na takový majetek, u něhož je možné 

zjistit jeho hospodářskou hodnotu a který zároveň může společnost hospodářsky využít ve 

vztahu ke svému předmětu podnikání
155

. ZOK již naproti tomu omezení ohledně hospodářské 

využitelnosti předmětu vkladu neobsahuje. Předmětem vkladu tedy může být ve své podstatě 

jakákoliv věc, o které tak zakladatelé, respektive akcionáři, rozhodnou. Tuto změnu lze označit 

za pozitivní vzhledem k tomu, že hlavním kritériem by mělo být zajištění adekvátního 

majetkového přínosu akcionáře bez ohledu na to, jestli předmět vkladu společnost bude moci 

využít pro své vlastní podnikání, nebo jej následně bude moci například zpeněžit. 

                                                                                                                                                       
základního kapitálu. Viz čl. 3 Preambule této směrnice, podle kterého: „Členské státy by měly mít možnost 

povolit akciovým společnostem přidělovat akcie za nepeněžité vklady, aniž by musely obdržet zvláštní ocenění 

odborníkem v případech, kdy existuje jednoznačná referenční hodnota pro ocenění takového vkladu. Mělo by 

však být zaručeno právo menšinových akcionářů toto ocenění požadovat.“ 

154  Zákon č. 215/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o 

bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

155  Srov. ustanovení § 59 odst. 2 ObchZ. 
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 Na akciové společnosti se dále v plném rozsahu uplatní zákaz poskytnutí nepeněžitého 

vkladu ve výkonech, tedy ve formě poskytování práce nebo určitých služeb ve prospěch 

společnosti
156

. Z pohledu reálné tvorby základního kapitálu je tato forma vkladu vnímána jako 

riziková, a to zejména z důvodu komplikovanosti při jejím náležitém ocenění a zajištění toho, že 

budou sjednané výkony ve prospěch společnosti skutečně poskytnuty. Nelze ovšem přehlédnout, 

že poskytnutí konkrétních výkonů může být pro společnost zcela zásadní, například v případě 

vysoce specializovaných odborných činností (typicky se může jednat o IT služby), které mohou 

být základem existence celé společnosti jako takové
157

.  

 

Zajímavé je v tomto ohledu srovnání s právní úpravou v USA. Zde jsou obecně 

rozlišovány státy tzv. tradičního a moderního systému, přičemž státy moderního systému se 

vyznačují odklonem od koncepce akcií se jmenovitou hodnotou, zjednodušením postupu při 

emisi nových akcií a dále také celkovou liberalizací pravidel pro rozdělování podílu na zisku
158

. 

Většina států tradičního systému vychází z principu úplného výčtu možných forem nepeněžitých 

vkladů (zásada numerus clausus), přičemž jako předmět vkladu jsou zásadně připuštěny pouze 

výkony, které již byly ve prospěch společnosti poskytnuty, nikoliv však výkony budoucí
159

. 

Moderní systém vycházející z RMBCA naopak vklady ve formě budoucích výkonů výslovně 

připouští
160

 a zároveň upravuje možnost umístit do úschovy akcie, ke kterým se váže vklad 

v budoucích výkonech, nebo učinit jiná opatření k omezení převoditelnosti takových akcií do té 

doby, než jsou výkony společnosti skutečně poskytnuty. Do té doby je společnost oprávněna 

                                                
156  Výjimka je dle ustanovení § 17 odst. 3 ZOK výslovně připuštěna pouze pro veřejnou obchodní společnost 

(ustanovení § 103 ZOK), komanditní společnost (ustanovení § 119 ZOK ve spojení s ustanovneím § 103 ZOK 

pro komplementáře, respektive ustanovení § 121 odst. 2 ZOK pro komanditisty) a družstvo (ustanovení § 574 

ZOK). 

157  Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl Praha: ASPI, 2006, s. 88 - 89. 

158  Za státy tradičního systému je označována zhruba dvacítka států, mezi kterými jsou např. Delaware a New 

York, naproti tomu země moderního systému zahrnují např. Kalifonii a státy vycházející z RMBCA, viz 

Merkt, H. US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, 3. neu bearbeitete Auflage Frankfurt am Main: Deutscher 

Fachverlag, 2013, s. 270. 

159  Ibid, s. 278. 

160  Viz ustanovení § 6.21 (b) RMBCA: „Správní rada může rozhodnout o vydání akcií za protihodnotu spočívající 

v jakékoliv movité či nemovité věci nebo plnění ve prospěch společnosti, včetně peněz, směnek, poskytnutých 

služeb, smluv o poskytnutí budoucích služeb nebo jiných cenných papírů společnosti.“ 
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k zápočtu dividend oproti emisnímu kurzu těchto akcií a v případě neposkytnutí výkonů mohou 

být akcie ze strany společnosti zrušeny (všechny, případně poměrná část z nich)
161

. 

 

Jak uvádí Černá, umožnění vkladů ve výkonech s sebou přináší také potřebu řešit situaci, 

kdy by akcionář přestal být objektivně schopen výkon, který má být předmětem vkladu, dále 

plnit (např. v důsledku smrti, zániku právnické osoby, ztráty oprávnění k výkonu určité činnosti 

apod.)
162

. V případě, pokud již byla alespoň část výkonu poskytnuta, může být tento případ 

řešitelný vydáním části akcií odpovídající hodnotě dosud poskytnutých výkonů s tím, že zbylá 

část akcií by byla zrušena, jak předvídá výše představená úprava v RMBCA.  

 

Je tedy patrné, že oproti úplnému zákazu existují možnosti, jak prakticky upravit také 

otázku nepeněžitých vkladů ve výkonech, a to tak, aby byla zohledněna jejich specifika ve 

vztahu ke skutečné hodnotě poskytnuté ze strany akcionáře ve prospěch společnosti. Hodnota 

takových vkladů přitom nemusí být zdaleka bezvýznamná a zájmy věřitelů (ani ostatních 

akcionářů) tak v dané situaci bez dalšího ohroženy nejsou.  

  

3.4.5 Kapitalizace pohledávky akcionáře vůči společnosti 

 

S principem reálné tvorby základního kapitálu je spojena také otázka, jakým způsobem 

přistupuje právní úprava k regulaci možnosti kapitalizace pohledávky akcionáře vůči společnosti. 

Pod pojmem kapitalizace rozumíme transakci, kdy věřitel transformuje svou pohledávku vůči 

společnosti v nabytí jejich akcií. Z účetního pohledu tak dochází k operaci, kdy se na straně 

pasiv položka odpovídající cizím zdrojům (původní dluh společnosti) přesune do vlastního 

kapitálu (konkrétně do kapitálu základního). Z pohledu reálné tvorby základního kapitálu stojí 

tato situace za pozornost, jelikož společnost v tomto případě reálně neobdrží ke krytí základního 

kapitálu žádnou novou majetkovou hodnotu. Je ovšem nepochybné, že transakce má pro ni svůj 

hospodářský význam v podobě snížení dluhové zátěže a současně také navýšením hodnoty 

vlastního kapitálu společnosti
163

. 

 

                                                
161  Ustanovení § 6.21 (e) RMBCA. 

162  Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl Praha: ASPI, 2006, s. 89. 

163  Svou podstatou je ovlivněna také úroveň některých ekonomických indikátorů zmíněných v kapitole 3.2. 
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Procesně je možné kapitalizaci pohledávky provést dvěma způsoby. Prvním z nich je 

vnesení pohledávky vůči společnosti jako nepeněžitého vkladu, druhým je pak provedení 

zápočtu oproti pohledávce na splacení vkladu. Česká právní úprava v této souvislosti 

zaznamenala vývoj, kdy ObchZ umožňoval až do 1. 1. 2001 kapitalizaci pohledávky prvním 

z uvedených způsobů. Následná novelizace se přiklonila k druhému způsobu kapitalizace 

provedením zápočtu, který je od této doby umožněn až do současnosti. Důvodová zpráva 

k příslušnému novelizačnímu zákonu přitom odůvodňovala opuštění tehdejšího řešení jednak 

rozporem s požadavkem Druhé směrnice na ocenění nepeněžitých vkladů a zároveň také rizikem 

legálního vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis nově emitovaných akcií, které nebylo 

možné využít právě při vnesení nepeněžitých vkladů
164

.  

 

Oproti ObchZ
165

 již ZOK neobsahuje výslovné omezení možnosti započtení pohledávky 

oproti emisnímu kurzu na případ zvýšení základního kapitálu. Je zjevné, že při samotném 

založení společnosti nemůže mít zakladatel pohledávku vůči dosud neexistující společnost i. Lze 

se ovšem ztotožnit s tím, že v případě splacení pouhé části emisního kurzu před vznikem 

společnosti může být následné splacení rozdílu předmětem započtení
166

 (např. pokud společnost 

převezme po svém vzniku určitý dluh vůči akcionáři). 

 

3.4.6 Rozvahový test  

 

Druhým z projevů garanční funkce základního kapitálu je princip reálného udržení 

základního kapitálu. Jakkoliv se hovoří o principu reálného „udržení“ základního kapitálu, již 

bylo uvedeno výše, že společnost nemá jakoukoliv povinnost „udržovat“ oddělený majetek, 

který by svou výší odpovídal právě hodnotě základního kapitálu a společnost by s ním nemohla 

volně disponovat. Cílem je zde tedy přesněji „udržení“ reálného krytí základního kapitálu 

                                                
164  Viz důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění 

zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve 

znění pozdějších předpisů (370/2000 Sb.), bod 50. 

165  Srov. ustanovení § 163 odst. 3 ObchZ. 

166  Viz Štenglová, I. In: Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 2. vydání Praha: C. H. Beck, 2017, s. 63. 
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majetkem po dobu trvání společnosti, a to stanovením určitých omezení pro transakce, které 

mohou hospodářskou situaci společnosti ohrozit oslabením jejich majetkových zdrojů na úkor 

věřitelů společnosti.  

 

Pravidla provádějící princip reálného udržení základního kapitálu se proto primárně 

zaměřují na situace, kdy dochází k distribuci určitých finančních prostředků ze strany společnosti 

jejím akcionářům. Konkrétní formy pak zahrnují především výplatu podílů na zisku či jiných 

vlastních zdrojích společnosti, ale zároveň také proces tzv. efektivního snížení základního 

kapitálu nebo zpětný odkup akcií od akcionářů ze strany společnosti (tj. nabývání vlastních 

akcií). Všechny tyto transakce slouží stejnému účelu a měly by tak z pohledu garanční funkce 

základního kapitálu podléhat obdobným podmínkám zohledňujícím postavení věřitelů 

společnosti.  

 

Je zjevné, že z pohledu věřitelů může představovat potenciální riziko v podstatě jakákoliv 

distribuce prostředků oslabující majetkovou sféru společnosti. Účelem pravidel pro distribuci 

zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti je nastavit vhodnou rovnováhu mezi takto 

vytvořeným rizikem vůči věřitelům na straně jedné a reálným umožněním výplaty prostředků 

akcionářům ze strany společnosti na straně druhé, a to tak, aby byly eliminovány případy, kdy je 

postavení akcionářů majících svou povahou reziduální nároky neodůvodněně zvýhodňováno 

oproti věřitelům s nároky fixními. Příliš striktní omezení pro distribuce prostředků ze společnosti 

přitom na druhou stranu snižují ekonomickou smysluplnost jejího využití pro jakoukoliv 

podnikatelskou činnost. Otázka vybalancování těchto dvou protichůdných zájmů je z těchto 

důvodů vždy spojena s mírou rizika, která pro věřitele z konkrétní transakce vyplývá
167

.  

 

Není přitom bez zajímavosti, že z historického pohledu byla pozice věřitelů společnosti 

před výplatou prostředků chráněna velmi důsledně. V rámci římského práva můžeme nalézt 

takový přístup, kdy bylo rozdělení zisku umožněno pouze po dokončení předchozího procesu 

likvidace, v rámci které věřitelé obdrželi své prostředky v plné výši zpět. Vycházelo se tedy z 

principu, že jediný skutečný zisk je možné zjistit teprve po ukončení činnosti určité právnické 

osoby. I v průběhu 19. století přitom zaznívaly názory, že odchýlení se od tohoto principu 

                                                
167  Rickford, J. Legal Approaches to Restricting Distributions to Shareholders: Balance Sheet Tests and Solvency 

Test In: Eidenmüller, H., Schön, W. (eds). The Law and Economics of Creditor Protection Hague: T.M.C. 

Asser Press, 2008, s. 139. 
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znamená ohrožení pozice věřitelů
168

. Takto přísné pojetí ovšem logicky omezovalo využití 

příslušné formy právnické osoby zejména na jednorázové podnikatelské aktivity a fakticky 

znemožňovalo dlouhodobou činnost, která by dávala ekonomický smysl z pohledu potenciálních 

společníků a dávala tak impuls k využití pro rozsáhlejší projekty. Z důvodu praktických potřeb 

byla tudíž postupně umožněna průběžná výplata zisku vygenerovaného společností, aniž by bylo 

nutné přistupovat ke komplikovanému řešení v podobě likvidace a opětovného založení nové 

společnosti. 

 

Zcela zásadním prvkem reálného udržení základního kapitálu je tzv. rozvahový test, jehož 

základní parametry jsou upraveny v části třetí Směrnice o některých aspektech práva obchodních 

společností. Tento nástroj je do českého právního řádu v současnosti implementován ve vztahu 

k akciovým společnostem ustanovením § 350 ZOK. Samotný test spočívá ve stanovení dvou 

podmínek, které je nutné naplnit při rozhodování valné hromady o rozdělení zisku či vlastních 

zdrojů společnosti akcionářům. Obě podmínky rozvahového testu přitom zahrnují také položku 

rezervních fondů, jejichž krytí tak má být chráněno obdobným způsobem jako je tomu u 

základního kapitálu. Je proto vhodné doplnit, na jaké případy se tato část rozvahového testu 

vztahuje. Právní úprava obchodních korporací od povinné tvorby rezervních fondů do značné 

míry ustoupila
169

. Jeho povinná tvorba je v současnosti omezena na případ nabývání vlastních 

akcií na základě ustanovení § 316 ZOK a dále je rezervní fond ze zákona povinně vytvářen dle 

ustanovení § 311 písm. f) ZOK při finanční asistenci, a to v rozsahu jejího poskytnutí. K 

vytvoření rezervního fondu je přitom možné použít nerozdělený zisk či jiné fondy, se kterými 

může společnost volně disponovat. Společnost se však může rozhodnout vytvářet rezervní či jiné 

fondy dobrovolně v souladu s podmínkami ve svých stanovách, přičemž i na takto vytvářené 

fondy se budou vztahovat ustanovení o rozvahovém testu. 

 

                                                
168  Schön, W. Balance Sheet Tests or Solvency Tests - or Both? European Business Organization Law Review, 

roč. 2006, č. 7, s. 184. 

169  Podle ustanovení § 217 ObchZ akciová společnost povinně vytvářela rezervní fond z čistého zisku vykázaného 

v účetní závěrce za rok, kdy společnost zisku poprvé dosáhla, a to minimálně ve výši 20 % z čistého zisku, 

avšak ne více než 10 % základního kapitálu. Tento fond byl přitom dále ročně doplňován ve výši dle stanov, 

nejméně však o 5 % z čistého zisku až do dosažení minimální hranice 20 % základního kapitálu. Výjimkou pak 

bylo vytvoření rezervního fondu formou příplatků nad emisní kurz při založení společnosti nebo při zvýšení 

základního kapitálu. Tuto úpravu ZOK nepřevzal. 
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První část rozvahového testu dle ustanovení § 350 odst. 1 ZOK se zabývá strukturou pasiv 

řádné či mimořádné účetní závěrky sestavené společností. Distribuce zisku nebo jiných vlastních 

zdrojů tak není dovolena, pokud se hodnota vlastního kapitálu ke dni skončení posledního 

účetního období snížila, nebo by v důsledku plánovaného rozdělení došlo k jejímu snížení, pod 

upsaný základní kapitál navýšený o případně vytvářené rezervní fondy. Z předchozího výkladu o 

ekonomických a účetních souvislostech pojmu základního kapitálu vyplynulo, že hodnota 

vlastního kapitálu může kolísat, a to vzhledem k položce hospodářského výsledku společnosti 

dosaženého k rozvahovému dni, respektive neuhrazené ztráty či nerozděleného zisku z let 

minulých. Toto pravidlo tak vyžaduje, aby byl základní kapitál společně s případnými 

rezervními fondy kryt ostatními složkami vlastního kapitálu. Pokud má například společnost 

základní kapitál ve výši 2 miliony Kč a zároveň vykáže hospodářskou ztrátu za poslední účetní 

období ve výši 3 miliony Kč, bude moci na základě tohoto ustanovení rozdělit vlastní zdroje 

odpovídající emisnímu ážiu ve výši 5 milionů Kč pouze co do částky 2 milionů Kč. Při vyšší 

vyplacené částce by totiž došlo k poklesu vlastního kapitálu pod hodnotu základního kapitálu po 

této transakci
170

. 

 

Druhá složka testu vyplývající z ustanovení § 350 odst. 2 ZOK se vztahuje ke stanovení 

maximální možné výše prostředků, které mohou být společností akcionářům vyplaceny. Ta 

přitom zásadně reflektuje zisk vygenerovaný společností za příslušné účetní období, který je 

upraven navýšením o případný nerozdělený zisk z minulých období, respektive naopak snížením 

o eventuální nerozdělenou ztrátu z minulých let spolu s příděly do rezervních fondů vytvářených 

společností. Jakkoliv to ze samotného textu ustanovení neplyne, je možné teleologickým 

výkladem dovodit, že se tato podmínka vztahuje pouze na výplatu podílů na zisku, nikoliv však 

na výplatu jiných vlastních zdrojů společnosti na rozdíl od podmínky první
171

. Vzhledem k tomu, 

že je dovolená distribuovatelná částka dle daného ustanovení vztažena ke zdrojům pocházejícím 

ze zisku dané společnosti, byla by výplata jiných vlastních zdrojů fakticky znemožněna, a to a 

contrario ustanovení § 350 odst. 1 ZOK, které s možností takovéto výplaty výslovně počítá.  

 

                                                
170  Vlastní kapitál před rozdělením činí 4 miliony Kč (5 milionů Kč emisní ážio + 2 miliony Kč základní kapitál - 

3 miliony Kč hospodářský výsledek). Jeho hodnota pak nesmí klesnout pod 2 miliony Kč, což je upsaný 

základní kapitál. 

171  Viz Výkladové stanovisko č. 25 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 

spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014 dostupné online z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko_25.pdf 
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Výkladem stejné části rozvahového testu je zároveň dovozováno, že distribuovatelná 

částka nezahrnuje pouze nerozdělený zisk z minulých období, ale zároveň také ostatní fondy 

generované ze zisku
172

. Je zde možné vyjít z argumentace a minori ad maius při srovnání 

s podmínkami pro výplatu záloh na zisku dle ustanovení § 40 odst. 2 ZOK, které právě ostatní 

fondy ze zisku zahrnuje. Článek 56 odst. 3 Směrnice o některých aspektech práva obchodních 

společností v tomto směru hovoří o: „zisku z předchozích účetních období a o platbách z rezerv 

určených k tomuto účelu.“ Úprava vyplývající z práva Evropské unie tedy omezení výhradně na 

nerozdělený zisk neobsahuje, naopak výslovně zmiňuje rezervy (tj. fondy) určené k rozdělení 

akcionářům. Argumentace vycházející z porovnání s podmínkami pro výplatu zálohy na podíl na 

zisku je proto relevantní, de lege ferenda je ovšem bezpochyby vhodné tuto otázku řešit přímo 

v textaci ustanovení výslovně s ohledem na nepřesnou transpozici práva Evropské unie. V tomto 

duchu je ostatně formulována také přijatá novelizace ZOK,
173

 respektive jím nově navrhované 

znění ustanovení § 34 odst. 2 ZOK, které by bylo obecně použitelné pro kapitálové společnosti a 

položku ostatních fondů vytvářených ze zisku výslovně zahrnuje.     

 

Pravidla rozvahového testu musí být naplněna ve fázi rozhodování valné hromady o 

rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů. Důsledkem jejich případného porušení je pak fikce 

nepřijetí tohoto rozhodnutí. Pozornost se v takovém případě dále obrací ke členům statutárního 

orgánu, kteří následně obecně rozhodnutí valné hromady o naložení s hospodářským výsledkem 

provádí a rozhodují proto také o výplatě podílů na zisku jednotlivým akcionářům.  Statutárnímu 

orgánu společnosti je tak na základě výslovného ustanovení § 34 odst. 3 ZOK zakázáno výplatu 

podílů na zisku v takovéto situaci provést. Tímto způsobem zákonná úprava ve svém důsledku 

přikazuje statutárnímu orgánu společnosti upřednostnit zájem na ochraně věřitelů společnosti 

před zájmem akcionářů. Případné umožnění výplaty dividendy by pro členy statutárního orgánu 

znamenalo porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Na základě zákonem 

konstruované zdánlivosti příslušného rozhodnutí valné hromady zde totiž ve skutečnosti schází 

právní podklad pro realizaci jakékoliv výplaty. Ochrana věřitelů společnosti je tímto způsobem 

promítnuta do možnosti statutárního orgánu posoudit závaznost rozhodnutí valné hromady jako 

                                                
172  Ibid 

173  Zákon č. 33/2020 Sb., 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. 
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nejvyššího orgánu společnosti, k čemuž je v jiných případech zásadně oprávněn pouze soud 

v rámci řízení o určení neplatnosti rozhodnutí valné hromady
174

. 

 

Důležitým faktorem při úvahách o nastavení limitace pro distribuci zisku společnosti je 

zároveň fakt, že jednou vyplacené podíly na zisku akcionáři zásadně nemají povinnost vracet. 

Zákonná konstrukce podle ustanovení § 35 odst. 1 ZOK vychází z presumpce dobré víry 

akcionáře. Případnou skutečnou nebo potenciální vědomost o porušení zákonných ustanovení při 

výplatě tak musí prokazovat společnost. Naplnění zákonných podmínek vede k nevratnému 

odlivu prostředků ze společnosti k akcionářům, které z tohoto důvodu již dále fakticky 

k dispozici věřitelům nejsou. Toto pravidlo ovšem současně vytváří určitou asymetrii ve vztahu 

k akcionářům. Pokud si vezmeme modelový příklad, kdy společnost po svém vzniku bude 

vykazovat vysoké zisky a po jisté době se propadne do ztráty, akcionáři si již dříve vyplacené 

dividendy z hospodářsky úspěšnějšího období ponechávají. Naproti tomu v zrcadlově obráceném 

případě jsou akcionáři výrazně limitováni v možnosti získat jakoukoliv výplatu prostředků s 

ohledem na předchozí nakumulovanou ztrátu
175

. Řešením tohoto rozdílu může být umožnění 

výplaty tzv. nimble dividends, jak bude popsáno dále.   

 

Pokud jde o efektivitu používání rozvahového testu pro ochranu věřitelů společnosti, je 

možné vznést řadu kritických argumentů. Omezené účinky rozvahového testu vyplývají 

především z jeho statického a retrospektivního charakteru, kdy je hospodářská situace 

společnosti posuzována optikou účetní závěrky zobrazující stav ke konkrétnímu rozvahovému 

dni. Ten přitom může být datu skutečné výplaty prostředků ze strany společnosti poměrně 

značně vzdálen a obvykle tak vůbec nebude reflektovat její aktuální hospodářskou situaci.  

 

Judikatura Nejvyššího soudu ČR dospěla v poměrech ObchZ na základě této logiky k 

závěru, že účetní závěrka již po uplynutí šesti měsíců nemůže sloužit jako podklad pro 

rozhodnutí o rozdělení zisku ve společnosti. Jak vyplývá z odůvodnění příslušného rozhodnutí: 

„Lhůta ke svolání řádné valné hromady určená (počítaná) od posledního dne účetního období je 

logicky nejen lhůtou určující, dokdy by měla valná hromada (při řádném a obvyklém chodu věcí) 

odsouhlasit výsledky onoho účetního období, ale též nejzazší lhůtou, ve které lze výsledky účetní 

                                                
174  Černá, S. Majetkoprávní samostatnost kapitálové obchodní společnosti a vybrané aspekty ochrany jejich 

věřitelů, Právny obzor, roč. 97, 2014, č. 4, s. 338-339. 

175  Schön, W. Balance Sheet Tests or Solvency Tests - or Both? European Business Organization Law Review roč. 

2006, č. 7, s. 185. 
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závěrky sloužící pro jednání řádné valné hromady pokládat za ty, jež mohou akcionářům sloužit 

jako reálný obraz účetnictví akciové společnosti, na jehož základě mohou kvalifikované 

rozhodovat o rozdělení zisku. Mimořádná valná hromada konaná v listopadu 2002 o rozdělení 

zisku na základě řádné účetní závěrky zobrazující účetnictví akciové společnosti k 31. prosinci 

2001 rozhodnout nemůže. 

 

Uvedenému závěru nasvědčuje i teleologický výklad ustanovení § 178 odst. 2 obch. zák. 

Účelem tohoto ustanovení je (jak vyplývá i z preambule Druhé směrnice) zajistit udržení 

základního kapitálu akciové společnosti, které představuje záruku pro věřitele společnosti, a to 

zejména zákazem neoprávněného rozdělování zisku akcionářům. K zajištění tohoto účelu je 

nezbytné, aby splnění podmínek pro rozdělení zisku akcionářům, stanovených článkem 15 Druhé 

směrnice a ustanovením § 178 odst. 2 obch. zák. bylo podloženo účetní závěrkou, jejíž údaje 

splnění těchto podmínek dokládají. Takovou účetní závěrkou nemůže být účetní závěrka 

obsahující údaje o stavu majetku společnosti před deseti měsíci.
176

“ Nejvyšší soud zde poukázal 

na tuto zjevnou slabinu rozvahového testu, kterou se rozhodl vyvážit stanovením časové hranice 

pro využitelnost řádné účetní závěrky jako podkladu pro distribuci zisku, a to prostřednictvím 

zákonné lhůty uložené k jejímu nejpozdějšímu projednání valnou hromadou.  

 

Samotné stanovení lhůty, ve které má být řádná účetní závěrka nejpozději projednána, lze 

ovšem vnímat spíše jako nástroj corporate governance, jehož účelem je zajištění včasného 

plnění povinností ze strany statutárního orgánu společnosti, který má zajištění řádného vedení 

účetnictví ve své působnosti. Zákonná lhůta má tedy především zajistit zájem akcionářů 

(prostřednictvím nejvyššího orgánu společnosti, tj. valné hromady) na včasné přípravě a 

předložení řádné účetní závěrky jako základního ekonomického dokumentu o stavu společnosti. 

Tento časový údaj ovšem nemá žádnou objektivní vazbu na „aktuálnost“ údajů uvedených 

v účetní závěrce a dovozovat z něj tyto důsledky reálnou ochranu věřitelů samo o sobě nepřináší. 

Délka této lhůty je ostatně z komparativního pohledu různorodá, kdy například v Německu musí 

dle ustanovení § 175 odst. 1 AktG řádná valná hromada proběhnout do osmi měsíců 

následujícího účetního období. Stejně je tomu i v Rakousku dle ustanovení § 104 öAktG. Jen na 

základě tohoto faktu přitom nelze považovat úroveň ochrany věřitelů v daných zemích za nižší 

na základě závěrů uvedených v daném rozhodnutí. 

                                                
176  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007, uveřejněné pod č. 80/2010 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné online z: www.nsoud.cz 
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Jak v této souvislosti zdůrazňuje Rickford
177

, účetní záznamy ze své povahy neslouží ke 

stanovení odpovídající úrovně prostředků určených k distribuci akcionářům společnosti. 

Samotné účetní záznamy jsou pouze jednou z informací o stavu společnosti a dle jejich 

původního účelu měly sloužit ke čtení společně se zprávou statutárního orgánu o stavu 

společnosti. Jednotlivé účetní dokumenty je tak nutné zasadit do mnohem komplexnějšího rámce 

informací o hospodaření společnosti. Obraz jejího stavu k určitému historickému okamžiku 

neposkytuje a nemůže poskytnout pro věřitele dostatečně spolehlivý indikátor ekonomické 

životaschopnosti společnosti.  

 

V poměrech aktuálně platné a účinné právní úpravy ovšem došlo k odklonu od výše 

uvedené judikatury, přičemž argumentace vychází z rozšíření existujících nástrojů ochrany 

věřitelů o test insolvence podle ustanovení § 40 ZOK. Nejvyšší soud proto došel k závěru, podle 

kterého: „Ačkoliv i zákon o obchodních korporacích určuje, že podíl na zisku se stanoví na 

základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní 

korporace (§ 34 odst. 1 z. o. k.), a současně upravuje lhůtu pro projednání řádné účetní závěrky 

akciové společnosti (§ 403 odst. 1 z. o. k.), uvedené závěry se nadále neprosadí. Je tomu tak 

proto, že zákon o obchodních korporacích – na rozdíl od obchodního zákoníku – výslovně 

upravuje tzv. insolvenční test (§ 40 odst. 1 z. o. k.), jenž by měl dostačovat pro dosažení cíle 

sledovaného výkladem přijatým ve shora citovaných rozhodnutích (tj. zabránit vyplacení podílů 

na zisku „na úkor“ věřitelů společnosti).
178

“ Tento závěr byl přitom již dříve prezentován také v 

rámci odborné literatury
179

. Kombinace rozvahového testu a testu insolvence má zcela odlišný 

charakter oproti předchozí koncepci vycházející z judikatury Nejvyššího soudu ČR a její 

zhodnocení bude předmětem následující části této práce.  

 

                                                
177  Rickford, J. Legal Approaches to Restricting Distributions to Shareholders: Balance Sheet Tests and Solvency 

Test In: Eidenmüller, H., Schön, W. (eds). The Law and Economics of Creditor Protection Hague: T.M.C. 

Asser Press, 2008, s. 166. 

178  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, dostupné online z: 

www.nsoud.cz 

179  Kuhn, P. In: Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 2. vydání Praha: C. H. Beck, 2017, s. 83. Na druhou stranu je nutné upozornit na ustanovení § 497 

odst. 2 ZOK, které se šestiměsíční lhůtou nadále výslovně pracuje v rámci podmínek pro tzv. nominální 

zvýšení základního kapitálu. 
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Další výhradou vůči rozvahovému testu může být fakt, že zde není žádným způsobem 

zohledněna struktura majetku společnosti vzhledem k jeho likviditě. Jinými slovy, celý test se 

zabývá výhradně stranou pasiv rozvahy společnosti, tedy strukturou zdrojů, ze kterých 

společnost pořídila svůj majetek. Nijak se ovšem nezabývá stranou aktiv, ačkoliv má přitom pro 

věřitele zcela zásadní význam, pokud bude mít společnost po rozdělení zisku většinu svých 

zdrojů v málo likvidních aktivech
180

. V takovém případě budou zájmy věřitelů ohroženy 

zhoršením hospodářské pozice společnosti jako jejich dlužníka, přestože bude distribuce zisku 

společnosti umožněna, a to zcela v souladu s podmínkami rozvahového testu dle příslušných 

zákonných ustanovení. 

 

Rozvahový test ovšem zároveň nerozlišuje strukturu dluhů společnosti vzhledem k jejich 

splatnosti. Na jeho základě tak bude společnosti umožněno vyplatit akcionářům podíl na zisku i 

v situaci, kdy během krátké doby nastane splatnost dluhů ve významné výši, přičemž společnost 

nebude schopna vygenerovat v daném čase dostatek prostředků k jejich včasné úhradě. „Polštář“ 

v podobě základního kapitálu může být v dané situaci zcela nedostatečný, a to nejenom 

s ohledem na jeho celkovou výši, ale také na strukturu majetku, která této výši odpovídá.  

Zároveň je ale z tohoto přístupu zřejmá slabina rozvahového testu jako prvku ochrany věřitelů 

spočívající v absenci prognózy budoucího stavu společnosti po výplatě prostředků. 

 

Výhodou rozvahového testu je na druhou stranu bezpochyby jeho objektivní povaha. 

Vzhledem k tomu, že vychází z povinně vyhotovovaných účetních dokumentů, je možné 

precizně určit, zda byly příslušné podmínky skutečně naplněny. Pravidla pro výplatu prostředků 

akcionářům založená na účetní závěrce tudíž poskytují zároveň určitou formu ochrany členům 

statutárního orgánu společnosti. Dodržení pravidel určených na zachování základního kapitálu 

pro ně znamená, že se nemusí obávat odpovědnosti z titulu porušení povinnosti jednat s péčí 

řádného hospodáře a z toho vyplývajícím nárokům vzneseným ať už ze strany společnosti, či 

zprostředkovaně věřiteli společnosti z titulu případného ručení
181

. Princip ochrany právní jistoty 

má svou nezpochybnitelnou váhu při hodnocení právní regulace v soukromoprávních poměrech. 

Pouze na jeho základě ovšem po mém soudu nelze obhajovat existenci institutu, který vykazuje 

zjevné deficity při plnění své úlohy. S ohledem na výše uvedené argumenty tedy hodnotím 

                                                
180  Např. nemovité věci, licence apod. 

181  Wagner, G. Distributions to Shareholders and Fraudulent Transfer Law In: Eidenmüller, H., Schön, W. (eds). 

The Law and Economics of Creditor Protection Hague: T.M.C. Asser Press, 2008, s. 223. 



 

 

 

70 

celkové účinky používání současné podoby rozvahového testu založeného na koncepci 

základního kapitálu z pohledu efektivní ochrany věřitelů jako nedostatečné a spíše marginální. 

 

Z komparativního pohledu je možné blíže představit přístup k problematice distribuce 

prostředků společnosti akcionářům v USA. Stejně, jak již bylo popsáno výše
182

, zde můžeme 

rozlišit dvě skupiny států, a to vycházející z tzv. tradičního a moderního systému. Státy 

tradičního systému vychází obdobně jako u kontinentálního evropského systému z určité formy 

rozvahového testu. Typickým reprezentantem této skupiny je stát Delaware, který podmiňuje 

výplatu podílu na zisku tím, že vlastní kapitál společnosti neklesne pod hodnotu „kapitálu“. 

Pojem „kapitál“ přitom zahrnuje v případě akcií se jmenovitou hodnotou součet těchto 

jmenovitých hodnot společně s případným emisním ážiem, pokud o jeho zahrnutí rozhodne 

správní rada. U kusových akcií se jedná zásadně o částku, kterou společnost obdrží při jejich 

úpisu jako protihodnotu. Určení konkrétní výše této částky je ovšem v rozhodovací pravomoci 

správní rady
183

. Rozvahový test v této okleštěné podobě nemá žádný zřejmý efekt pro ochranu 

věřitelů a zůstává na půli cesty mezi podrobně formulovanými pravidly kontinentálního právního 

systému a úplným opuštěním vazby na koncept základního kapitálu
184

. 

 

Právní úprava státu Delaware ovšem na základě ustanovení § 170 (a) DGCL zároveň 

umožňuje výplatu dividendy z čistého zisku společnosti v aktuálním účetním období, případně 

společně v součtu s čistým ziskem za bezprostředně předcházející účetní období, a to i v případě, 

pokud hodnota vlastního kapitálu nepřevyšuje hodnotu základního kapitálu. Jedná se o koncepci 

označovanou jako tzv. nimble dividends
185

. Fakticky tedy umožnění výplaty takového podílu na 

zisku znamená odhlédnutí od první části rozvahového testu, která je zároveň konkrétně ve státě 

Delaware jeho jedinou složkou. Jedná se tak o situaci, kdy by za normálních okolností 

společnost nemohla vyplatit akcionářům podíl na zisku z důvodu kumulace ztrát z předchozích 

účetních období. Společnost při aplikaci tohoto pravidla nemusí použít zisk vytvořený 

                                                
182  Viz kapitola 3.4., bod 3.4.4. 

183  Konkrétně ustanovení § 154 DGCL. Blíže také Gevurtz, F.A. Corporation Law, Second Edition St. Paul, 

Minn.: West, 2010, s. 158. 

184  Srov. Engert, A. Life Without Legal Capital: Lessons from American Law Working Paper, 2006, dostupné 

online z: https://ssrn.com/abstract=882842, s. 19 a násl. 

185  Tedy v překladu „rychlé“ dividendy. Název odkazuje na fakt, že členové správní rady musí o jejím případném 

vyplacení rozhodnout pouze ve vztahu k poslednímu účetnímu období. 
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v posledním účetním období prioritně k úhradě předchozích ztrát, ale může jej vyplatit svým 

akcionářům.  

 

Upřednostnění výplaty dividendy akcionářům oproti pokrytí předchozích ztrát je 

obhajováno argumentem, že společnost se po distribuci těchto prostředků nebude nacházet 

z pohledu věřitelů v horší situaci, než tomu bylo před provedením výplaty
186

. Jako další 

argument pro umožnění této formy výplaty prostředků bývá uváděno usnadnění řešení situace 

společnosti zatížené předchozími ztrátami formou emise nově vydávaných akcií
187

, případně 

výše uváděné řešení asymetrie související s absencí povinnosti akcionářů vracet již vyplacené 

dividendy. Obdobný argument poukazující na jednu z nevýhod rozvahového testu uvádí také 

Wagner, podle kterého: „princip reálného udržení základního kapitálu zabraňuje distribucím 

zdrojů také v případech, kdy zůstává tržní hodnota společnosti pozitivní
188

“. Rozvahový test 

může z tohoto pohledu zároveň blokovat distribuci zdrojů akcionářům a v konečném důsledku 

může působit jak příliš benevolentně, tak příliš striktně. Umožnění výplaty podílu na zisku za 

popsané situace je ovšem i přes tyto argumenty možné stále vnímat jako poměrně rizikové 

z pohledu obezřetného finančního řízení společnosti. Představená úprava ve státě Delaware 

v tomto ohledu zůstává výjimkou. Podstatným kritériem, které úprava nimble dividends 

dostatečně nezohledňuje, je pak především předpokládaný vliv distribuce prostředků na budoucí 

hospodářskou situaci a solventnost společnosti. 

 

U států tzv. moderního systému došlo k vypuštění položky základního kapitálu z limitace 

pro distribuci zisku akcionářům zcela. Příslušná úprava v RMBCA stanoví celkové omezení pro 

výši vyplácených dividend, a to až do částky, v jaké hodnota aktiv společnosti převyšuje sumu 

cizích zdrojů
189

. „Polštář“ v podobě základního kapitálu v takovém pojetí neexistuje a 

k dispozici pro rozdělení je tak celková hodnota vlastního kapitálu společnosti. Tato koncepce je 

současně doplněna i o test insolvence. 

 

                                                
186  Gevurtz, F.A. Corporation Law, Second Edition St. Paul, Minn.: West, 2010, s. 160-161. 

187  Scholz, A. Kapitalerhaltung durch Solvenztests. Eine ökonomische und experimentelle Analyse Münster: 

Gabler Edition Wissenschaft, 2008, s. 98. 

188  Wagner, G. Distributions to Shareholders and Fraudulent Transfer Law In: Eidenmüller, H., Schön, W. (eds). 

The Law and Economics of Creditor Protection Hague: T.M.C. Asser Press, 2008 s. 225.  

189  Ustanovení § 6.40 (c) (2) RMBCA. 
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Inovativní přístup byl zvolen ve státě Kalifornie, jehož cílem bylo naopak reflektovat 

slabiny rozvahového testu a upravit jej. Ve svém základu jde o aplikaci dvousložkového testu: 1) 

společnost může vyplatit částku odpovídající nerozdělenému zisku, nebo 2) v případě nedostatku 

nerozděleného zisku může společnost vyplatit takovou částku, aby společnost nadále měla 

majetek odpovídající 125 % celkové výše cizích zdrojů a oběžná aktiva převyšující její 

krátkodobé závazky (respektive oběžná aktiva musí činit 125 % krátkodobých závazků, pokud 

společnost v posledních dvou letech neměla vyšší příjmy než úrokové výdaje)
190

. Obdobně jako 

v případě RMBCA byla tato konstrukce doplněna rovněž o test insolvence. 

 

Je zjevné, že takto zvolené řešení používá místo ukazatele základního kapitálu určitý 

poměr mezi majetkem společnosti a cizími zdroji, ze kterých byl financován. Zároveň se jedná o 

doklad toho, že samotné stanovení podmínek pro distribuci prostředků na základě účetních 

dokumentů není striktně vázáno na koncept základního kapitálu. Optimální stanovení tohoto 

poměru je ovšem samozřejmě arbitrární a může být předmětem diskuzí.  

 

Další kreativní úprava rozvahového testu spočívala v částečném zohlednění struktury aktiv 

a pasiv společnosti stanovením podmínky poměru mezi oběžnými aktivy a krátkodobými 

závazky. Z pohledu účinků je možné považovat takto upravený test za reálnější a věrohodnější 

oproti jeho variantě vztažené k základnímu kapitálu. Je ovšem nutné doplnit že s účinností od 1. 

1. 2012 došlo k novelizaci daného ustanovení, kdy byly požadavky pod bodem 2) testu 

nahrazeny liberálnějšími podmínkami
191

. Deklarovaným důvodem novelizace byla přílišná 

přísnost oproti podmínkám v jiných státech USA, která snižovala konkurenceschopnost 

kalifornského právního řádu a znemožňovala například distribuci prostředků akcionářům ve 

společnostech s předchozí kumulovanou ztrátou a hodnotnými aktivy, která je jinak finančně 

                                                
190  Blíže viz Gevurtz, F.A. Corporation Law, Second Edition St. Paul, Minn.: West, 2010, s. 163. Zajímavý je také 

fakt, že totožné podmínky pro distribuci prostředků se uplatní i na zpětný odkup vlastních akcií společnosti, 

což potvrzuje názor, že by měla být tato transakce vnímána obdobně jako výplata podílu na zisku akcionářům. 

191  Viz novelizační návrh, Assembly Bill No. 571, Chapter 203, dostupné online z: 

http://www.leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/asm/ab_0551-0600/ab_571_bill_20110901_chaptered.pdf Nové 

podmínky stanoví, že hodnota majetku bezprostředně po rozdělení prostředků akcionářům musí dosahovat 

alespoň celkových cizích zdrojů společně s případnou výší přednostních práv akcionářů na podíl na 

likvidačním zůstatku. 
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zdravá
192

. Faktem zůstává, že doktrína považovala původní verzi testu za poměrně striktní i 

v porovnání s kontinentálním modelem
193

.  

 

Účinky druhé části původní verze testu byly ovšem předmětem zajímavé empirické studie 

zohledňující údaje z účetních závěrek před tím, než příslušná původní verze úpravy vstoupila 

v Kalifornii v účinnost
194

. V prvním kroku byly posuzovány údaje u jednoho sta společností, 

které se následně dostaly do úpadkové situace. Předmětem výzkumu bylo zjistit, zda by aplikace 

podmínek testu zabránila výplatě prostředků akcionářům v období jednoho, dvou či tří let před 

vznikem úpadku. Z výsledků vyplynulo, že v období jednoho roku před úpadkem by podmínky 

pro výplatu nesplnilo 68 % společností z testovaného vzorku, v období dvou let se jednalo o 40 

% společností a tři roky před úpadkem pak o 24 % společností
195

. Druhým krokem byla aplikace 

testu na vzorek cca 2400 společností, které naopak v úpadku neskončily. Cílem bylo zjistit, 

kolika společnostem by test zabránil v distribuci prostředků, respektive jinými slovy, do jaké 

míry by test naopak omezoval akcionáře zdravých společností. Ze zvoleného vzorku společností 

by podle výsledků test zabránil distribuci v 9,14 % případů
196

.  

 

Ve svém závěru studie poukazuje na skutečnost, že celkové výsledky zaostávají za 

některými variantami teoretických ekonomických testů, které se ovšem primárně zaměřují na 

samotnou předpověď úpadku z ekonomických indikátorů a jejich slabinou je zároveň zaměření 

pouze na určitý konkrétní obor činnosti
197

. Je zřejmé, že účinnost testu se s prodloužením 

časového horizontu významně snižuje, studie tedy uzavírá, že obezřetní věřitelé by nadále měli 

spoléhat především na smluvní prostředky ochrany svého postavení.  

 

                                                
192  Zde je zároveň souvislost s oceňováním aktiv jejich historickou hodnotou, nikoliv aktuální tržní hodnotou. 

193  Engert, A. Life Without Legal Capital: Lessons from American Law, Working Paper, 2006, dostupné online z: 

https://ssrn.com/abstract=882842, s. 22 

194  Ben-Dror, Y. An Empirical Study of Distribution Rules Uner California Corporations Code § 500: Are 

Creditors Adequately Protected? UC Davis Law Review, roč. 1983, č. 16, s. 375 a násl. Dostupné online z: 

https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/16/2/articles/DavisVol16No2_Ben-Dror.pdf 

195  Ibid, s. 395 

196  Ibid, s. 400 

197  Práce citované Ibid na s. 387 a násl. vykazují obvykle mnohem širší škálu posuzovaných ukazatelů. Nemají 

ovšem podobu standardizovaného testu, jehož účelem by bylo stanovení hranice pro distribuci finančních 

zdrojů akcionářům. 
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Jakkoliv může být interpretace výsledků poměrně subjektivní záležitostí, osobně 

nepovažuji představené výsledky za negativní. Minimálně se jedná o poměrně unikátní 

empirické potvrzení, že jistá variace testu založeného na účetních dokumentech skutečně může 

reálně preventivně fungovat ve vztahu k ochraně věřitelů, a to v nezanedbatelném množství 

případů. Určitou daní za tyto pozitivní ochranné účinky je omezení akcionářů hospodářsky 

stabilních společností, byť vykázanou hodnotu nadměrné regulace opět nevnímám jako zásadně 

vysokou. Stejného názoru ovšem zjevně nebyl zákonodárce státu Kalifornie, byť je možné svůj 

podíl přičíst také obecně vyšší preferenci zájmu akcionářů v USA, kde se ideově vychází ze 

zmiňovaného upřednostnění vlastní iniciativy dobrovolných věřitelů při sjednání adekvátních 

podmínek oproti zákonné regulaci. Svou roli hraje bezpochyby také výše akcentovaná soutěž 

mezi atraktivitou právních řádů jednotlivých států pro podnikání mezi sebou navzájem. 

Potvrzuje se tím, že nastavení vhodné rovnováhy mezi zájmy akcionářů a věřitelů je do značné 

míry také otázkou širšího politicko-ekonomického přístupu. 

 

3.4.7 Nabývání vlastních akcií 

 

Jak již bylo uvedeno, jedním z prvků provedení principu reálné ochrany základního 

kapitálu je také stanovení pravidel pro situaci, kdy společnost nabývá své vlastní akcie od 

jednotlivých akcionářů. Obdobně jako u výplaty podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích 

společnosti dochází při této transakci k distribuci majetkových zdrojů ze společnosti jejím 

akcionářům. Pokud bychom vnímali vlastní akcie jako jakýkoliv jiný majetek společnosti, 

neměnila by se z pohledu rozvahy situace společnosti nijak ani po jejich nabytí (prostředky 

vynaložené na jejich nákup by byly „nahrazeny“ akciemi). Dovedeno ad absurdum je ovšem 

zřejmé, že společnost, jejímž jediným majetkem by byly její vlastní akcie, žádnou hodnotu ve 

skutečnosti nemá
198

. V principu se zde vychází z názoru, že společnost takto využila své zdroje 

ve prospěch akcionářů, aniž by obdržela adekvátně využitelnou majetkovou protihodnotu ve 

vztahu k uspokojení pohledávek věřitelů. Navíc je možné o hodnotu těchto akcií následně snížit 

základní kapitál společnosti jejich zrušením
199

.  

 

                                                
198  Gevurtz, F.A. Corporation Law, Second Edition St. Paul, Minn.: West, 2010, s. 174. 

199  Rickford, J. Reforming Capital: Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance European 

Business Law Review, roč. 2004, č. 15, s. 937. 
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Z pohledu věřitelů se tudíž jedná o stejnou míru potenciálního rizika jako u jiné distribuce 

prostředků akcionářům a mohou odůvodněně očekávat zajištění obdobného standardu ochrany. 

Nabytí vlastních akcií je kromě toho vnímáno jako rizikové také s ohledem na možnou 

autokontrolu členů statutárního orgánu společnosti,
200

 případně ve vztahu k rovnému zacházení 

s jednotlivými akcionáři během samotného procesu jejich nabývání.  

 

Na druhou stranu ovšem zákon v určitých situacích společnosti přímo ukládá povinnost své 

vlastní akcie nabýt
201

. Zároveň zde existují i další legitimní ekonomické důvody, které mohou 

společnost k této transakci vést. U společností, jejíž akcie jsou veřejně obchodovány může jít 

především o intervenční nákup za účelem odvrácení propadu ceny akcií
202

. Společnost může dále 

své akcie nabývat za účelem jejich dalšího prodeje, typicky svým zaměstnancům v rámci 

akciových opčních programů
203

. V takovém případě tedy sama mění do určité míry svou 

akcionářskou strukturu. V neposlední řadě společnost na základě této transakce může vytvořit 

určitý blokační balík akcií, které znemožní případné nepřátelské převzetí (treasury shares). Tyto 

důvody vedou k závěru, že nabývání vlastních akcií je i přes výše uvedená rizika v řadě případů 

opodstatněné a účelem právní úpravy je tak opět zajistit vhodné vyvážení zájmů společnosti, 

jejich akcionářů a věřitelů. 

 

Podmínky pro nabývání vlastních akcií vycházejí z transpozice Směrnice o některých 

aspektech práva obchodních společností, konkrétně z jejího Oddílu 4. Výchozí premisou je zákaz 

úpisu akcií, tedy jejich originárního nabytí společností
204

. Derivativní nabytí akcií je dále 

                                                
200  Křetínský, D. Vybrané otázky právní úpravy nabývání vlastních akcií Právní rozhledy, roč. 2003, č. 7, s. 340 a 

násl. Srov. dále ustanovení § 309 ZOK, podle kterého z tohoto důvodu společnost nevykonává hlasovací práva 

spojená s těmito akciemi a případné právo na podíl na zisku zaniká okamžikem jeho splatnosti. 

201  Například při odmítnutí udělení souhlasu s převodem akcií na jméno dle ustanovení § 272 odst. 3 ZOK nebo 

v případě vyřazení akcií z obchodování na kapitálovém trhu dle ustanovení § 333 ZOK. 

202 Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl Praha: ASPI, 2006, s. 99. V případě takového 

intervenčního nákupu by zároveň došlo k typickému naplnění podmínky odvracení značné újmy podle 

ustanovení § 304 ZOK, kdy není vyžadováno vzhledem k flexibilitě předchozí rozhodnutí valné hromady o 

souhlasu s nabýváním vlastních akcií.  

203  Tzv. Employee Stock Option Plan (ESOP). Viz specifické určení podmínek pro nabývání vlastních akcií za 

účelem jejich dalšího prodeje zaměstnancům dle ustanovení § 305 ZOK. 

204  Viz Štenglová, I. In: Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 2. vydání Praha: C. H. Beck, 2017, s. 559. Společnost by se takto stala zároveň oprávněnou i 

povinnou, což je obecně důvod pro zánik závazku splynutím osoby dlužníka a věřitele.  
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zásadně přípustné za splnění příslušných zákonem stanovených podmínek vyplývajících 

z ustanovení § 301 ZOK
205

. S výjimkou některých specifických případů je vyžadováno, aby se 

na této transakci usnesla valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti
206

. Z předchozí kapitoly 

dále vyplynulo, že součástí rozvahového testu je také položka zvláštního rezervního fondu. 

Jedním z případů jeho povinné tvorby je pak právě situace, kdy společnost nabývá své vlastní 

akcie, přičemž je dle ustanovení § 316 ZOK tento fond vytvářen ve stejné výši, v jaké jsou 

vlastní akcie vykázány na straně aktiv rozvahy. Z pohledu ochrany věřitelů je proto po dobu, po 

kterou jsou vlastní akcie součástí aktiv rozvahy společnosti, odpovídající část vlastního kapitálu 

omezena pro distribuci akcionářům obdobně jako u kapitálu základního za účelem zajištění 

minimálního krytí takto pořízených vlastních akcií. 

 

Ochrana reálné tvorby základního kapitálu je akcentována také v souvislosti s nutností 

naplnit při takovémto nabývání akcií první část rozvahového testu v souladu s ustanovením § 

301 odst. 1 písm. b) ZOK
207

. Dle ustanovení § 302 ZOK je analogicky jako v případě ustanovení 

§ 40 ZOK vyžadováno v souvislosti s nabýváním vlastních akcií také provedení testu insolvence. 

Úprava ve Směrnici o některých aspektech práva obchodních společností dále nechává na 

jednotlivých státech aplikaci případných dalších omezení uvedených v jejím čl. 60 odst. 1. 

V současné době tak česká právní úprava například neomezuje obecnou maximální hranici počtu 

vlastních akcií pro nabytí ze strany společnosti
208

. 

 

Spornou otázkou v rámci české právní úpravy je stanovení maximální lhůty, ve které 

společnost musí své vlastní akcie zcizit. Stanovení takovéto lhůty přitom může být vnímáno jako 

jistá forma posílení postavení věřitelů společnosti. Pokud vycházíme z názoru, že je samotné 

nabytí vlastních akcií ze strany společnosti spíše nežádoucím stavem, mělo by být pouze dočasné 

povahy. Podle ustanovení § 301 odst. 2 písm. b) ZOK je součástí usnesení valné hromady také 

určení doby, po kterou může společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat, ne delší než 5 

let. Samotné jazykové znění je tak jednoznačné a klade pouze podmínku pro nejdelší přípustnou 

dobu, po kterou mohou být akcie nabývány, nikoliv ovšem lhůtu, po kterou tyto akcie může 

                                                
205  Právní úprava je přitom rozšířena dle tohoto ustanovení také na nabývání akcií osobou jednající vlastním 

jménem na účet společnosti. 

206  Tato podmínka souvisí se zmiňovanou obavou z případné autokontroly statutárního orgánu společnosti. 

207  Tedy část vyžadující, aby nabytí akcií (včetně již dříve nabytých vlastních akcií) nevedlo ke snížení vlastního 

kapitálu pod upsaný základní kapitál společně s nerozdělitelnými rezervními fondy.  

208  Hranice pro specifické případy vyplývá z ustanovení § 306 odst. 2 ZOK. 
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společnost vlastnit. V odborné literatuře ovšem nalezneme opačné názory
209

, které vychází 

z textu Směrnice o některých aspektech práva obchodních společností. Její článek 60 odst. 1 

písm. a) totiž hovoří v českém znění naopak výslovně o době, na kterou může společnost akcie 

nabýt, přičemž maximální délku určí vnitrostátní právní předpisy, nesmí však být delší než pět 

let. Na první pohled je proto možné tento rozpor řešit eurokonformním výkladem, ze kterého 

naopak vyplývá maximální doba pro vlastnictví těchto akcií ze strany společnosti. 

 

Podíváme-li se na podmínky stanovené pro totožnou situaci v německém právním řádu, 

ustanovení § 71 odst. 1, bod 8 AktG hovoří o tom, že společnost je oprávněna nabývat vlastní 

akcie na základě pověření valné hromady uděleného na období nejvýše pěti let
210

. Komentářová 

literatura přitom odkazuje na liberalizaci podmínek stanovených právem Evropské unie a 

zároveň výslovně uvádí, že se tato lhůta vztahuje pouze na délku pověření. Společnost proto 

může i po jejím uplynutí tyto akcie dále vlastnit
211

. Obdobné řešení obsahuje také příslušná 

rakouská úprava, která v ustanovení § 65 odst. 1a öAktG stanoví jako součást rozhodnutí valné 

hromady délku platnosti pověření
212

. Dle komentáře k danému ustanovení bylo přitom součástí 

liberalizačních tendencí v rámci práva Evropské unie právě také stanovení nejdelší lhůty 

pověření pro nabývání vlastních akcií na pět let, které se následně promítlo také do novelizace 

příslušné rakouské úpravy v roce 2007
213

. Vychází se zde z odlišného znění německé jazykové 

verze Směrnice o některých aspektech práva obchodních společností, které odpovídá německé i 

české implementaci do konkrétního zákonného ustanovení. Stejný závěr ostatně vyplývá 

například z anglického či polského znění totožného ustanovení
214

.  

                                                
209  Štenglová, I. In: Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 2. vydání Praha: C. H. Beck, 2017, s. 561-562.  

210  V originálním znění: „Die Gesellschaft darf eigene Aktien nur erwerben, arufgrund einer höchstens fünf Jahre 

geltenden Ermächtigung der Hauptversammlung (…)“ 

211  Cahn, A. In: Spindler, G., Stilz, E. Kommentar zum Aktiengesetz Band 1 §§ 1 - 149 4.Auflage München: 

C.H.Beck, 2019, s. 945. 

212  V originálním znění: „Der Beschluss der Hauptversammlung nach Abs. 1 Z 4 und Z 8 hat den Anteil der zu 

erwerbenden Aktien am Grundkapital, die Geltungsdauer der Ermächtigung sowie den niedrigsten und den 

höchsten Gegenwert festzulegen.“ 

213  Karollus, M. In: Artmann, E., Karollus, M. Kommentar zum Aktiengesetz 6., bearbeitete Auflage 1. Band: §§ 

1-69 Wien: MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchandlung, 2018, s. 986. 

214  Srov. předmětnou pasáž v anglické verzi: „(…) the duration of the period for which the authorisation is given, 

the maximum length of which shall be determined by national law without, however, exceeding five years (…)“ 
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Souhlasím tedy se závěrem prezentovaným v části odborné literatury
215

, že současná platná 

a účinná právní úprava lhůtu pro zcizení vlastních akcií nabytých společností nestanoví. Tento 

stav přitom není v rozporu s právem Evropské unie a zároveň nesnižuje úroveň ochrany věřitelů 

díky aplikovatelnosti úpravy odpovídající analogicky rozdělování podílu na zisku a jiných 

vlastních zdrojích společnosti. Daný výklad tak plně odpovídá smyslu a účelu příslušné části této 

normy. Na okraj lze poznamenat, že přesvědčivost tohoto závěru podtrhuje totožné řešení 

v německé a rakouské právní úpravě, což jsou přitom státy představující v rámci kontinentálního 

právního systému hlavní proponenty principu reálné tvorby a udržení základního kapitálu. 

 

Zajímavým problémem může být řešení situace, kdy má společnost nabýt vlastní akcie od 

svého akcionáře, přičemž se zaváže k úhradě jejich kupní ceny v jednotlivých splátkách. Vzniká 

zde totiž otázka, k jakému okamžiku je nutné aplikovat rozvahový test a test insolvence. První 

možností je aplikace k okamžiku uzavření kupní smlouvy, na základě které společnost nabývá 

vlastnické právo k akciím a zároveň se zavazuje k úhradě jejich kupní ceny v budoucích 

splátkách. Druhou možností je posuzovat splnění podmínek dle příslušných testů k okamžiku 

úhrady každé jednotlivé splátky. Samozřejmě se také nabízí kombinace obou přístupů, kdy 

budou testy aplikovány v obou případech. Tato otázka byla opakovaně řešena v judikatuře soudů 

USA, přičemž zde můžeme nalézt všechny uvedené přístupy
216

. 

 

První skupinu případů reprezentuje například rozhodnutí Neimark v. Mel Kramer Sales, 

Inc.
217

. V tomto případě uzavřela společnost se svými akcionáři smlouvu, na základě které se 

zavázala v případě úmrtí akcionáře odkoupit příslušné akcie. Argumentace soudu poukazovala 

na praktické potíže přístupu, kdy by byly testy aplikovány v okamžiku úhrady jednotlivých 

splátek. Slabinou tohoto řešení je bezpochyby riziko oportunistického chování společnosti, kdy 

by před splatností splátky došlo k výplatě podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích tak, aby 

splátka nebyla dle rozvahového testu umožněna. Hlavním důvodem pro příklon k opačnému 

způsobu řešení tudíž bylo především akcentování principu právní jistoty, a to zejména z pohledu 

                                                                                                                                                       
a také ve verzi polské: „(…) okres, na który zostaje udzielone upoważnienie, którego maksymalną długość 

określa prawo krajowe, przy czym nie może ona przekraczać 5 lat (…)“ 

215  Arabasz, J., Doležil, T. In: Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T., a kol. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář I. díl Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1499. 

216  Gevurtz, F.A. Corporation Law, Second Edition St. Paul, Minn.: West, 2010, s. 175. 

217  Neimark v. Mel Kramer Sales, Inc., 102 Wis.2d 282, 306 N.W.2d 278 (1981). 
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prodávajícího akcionáře společně s omezenými prostředky pro jeho případnou obranu. Na 

druhou stranu je zřejmé, že důvodem rozložení kupní ceny do splátek bude často právě příliš 

vysoká zátěž pro společnost a provedení testu již v okamžiku nabytí akcií může celou transakci 

v určitých případech fakticky znemožnit. 

 

Naopak druhý přístup ze své povahy zdůrazňuje ochranu věřitelů. Hospodářská situace 

společnosti je samozřejmě proměnlivá a podstatným okamžikem je teprve samotná úhrada 

prostředků provedená společností. Jak je shrnuto v rozhodnutí Robinson v. Wangemann: 

„Transakce, kterou společnost nabývá své vlastní akcie za peněžní protiplnění, není ve 

skutečností koupí. Společnost nenabývá žádnou hodnotu za snížení svých aktiv, pokud akcie dále 

vlastní jako v tomto případě. Jde jednoduše o způsob distribuce části aktiv akcionáři. Aktiva 

společnosti slouží k uspokojení jejich věřitelů a akcionáři nejsou oprávněni obdržet žádnou 

jejich část, pokud nebudou věřitelé plně uspokojeni. Při takovéto transakci je bez ohledu na 

dobrou víru stran pro její platnost s ohledem na ochranu věřitelů zásadní, aby zde byl dostatečný 

přebytek aktiv v okamžiku realizace platby. Ve svém principu byla smlouva mezi akcionářem a 

společností stále ve fázi plnění, dokud nedošlo k úhradě ceny akcií. Je nepodstatné, že byla 

společnost solventní a měla dostatečný přebytek aktiv pro provedení platby při uzavření smlouvy. 

Z pohledu náhrady je nezbytné, aby byla společnost solventní a disponovala dostatečným 

přebytkem aktiv za účelem prevence újmy způsobené věřitelům v okamžiku, kdy skutečně dojde 

k platbě.
 218

“  

 

Konečně, propojení obou možností ilustruje soudní rozhodnutí McConnell v. Estate of 

Butler,
219

 podle kterého je pro platnost příslušné smlouvy vyžadováno splnění testu k okamžiku 

jejího uzavření. K tomu, aby byla smlouva zároveň účinná je ovšem vyžadováno naplňování 

podmínek testu také ke každému okamžiku, kdy má dojít k úhradě jednotlivých splátek. 

 

Z pohledu české právní úpravy je požadavek na provedení rozvahového testu podle 

ustanovení § 301 odst. 1 písm. b) ZOK formulován tak, že nabytí vlastních akcií nesmí způsobit 

příslušné snížení vlastního kapitálu. Test insolvence podle ustanovení § 302 ZOK pak hovoří o 

tom, že společnost nesmí nabývat vlastní akcie, pokud by si tímto přivodila úpadek. Čistě 

gramatickým výkladem bychom mohli dojít k závěru, že splnění podmínek obou testů bude 

                                                
218  Robinson v. Wangemann, 75 F.2d 756 (5th Cir.1935). 

219  McConnell v. Estate of Butler, 402 F.2d 362 (9thCir.1968). 
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posuzováno čistě k okamžiku, kdy společnosti vznikne vlastnické právo k předmětným akciím. 

Domnívám se ale, že je v tomto případě nezbytné vycházet z teleologického výkladu, kdy je 

smyslem těchto testů funkční ochrana věřitelů před situací, kdy je uspokojení reziduální 

pohledávky určitého akcionáře fakticky upřednostněno oproti fixním pohledávkám věřitelů. Ve 

své podstatě jde tedy o to, jak široce vykládat pojem nabytí, resp. nabývání vlastních akcií 

v rozporu se stanovenými podmínkami. Pokud zákonné ustanovení zjevně míří na situaci, kdy 

společnost vynakládá prostředky odpovídající ceně akcií, měl by se totožný závěr uplatnit také 

při rozložení úhrady této ceny do jednotlivých splátek, tj. po dobu, kdy dochází k realizaci plnění 

samotné smlouvy. Osobně se tak přikláním k závěru, že je nutné posuzovat naplnění obou testů 

jak v okamžiku uzavření příslušné smlouvy, tak při případné následné úhradě jednotlivých 

splátek ceny nabývaných akcií. 

 

3.4.8 Finanční asistence 

 

Právní regulace se ovšem nezaměřuje pouze na situace, kdy společnost sama nabývá své 

vlastní akcie, ale její rozsah je rozšířen také na případy, kdy napomáhá konkrétnímu akcionáři 

při nabývání akcií poskytnutím tzv. finanční asistence. Tou je podle platné a účinné úpravy 

v ustanovení § 41 ZOK myšlen případ, kdy společnost poskytne akcionáři zálohu, půjčku nebo 

úvěr za účelem přímého financování nabytí akcií společnosti, případně také pokud pro toto 

financování poskytne příslušné zajištění.  

 

Souvislost s principem reálné ochrany základního kapitálu můžeme shledávat ve 

skutečnosti, že se tímto způsobem právní úprava snaží předejít situaci, kdy by osoba nabývající 

akcie získala tímto způsobem financování majetkovou výhodu oproti věřitelům společnosti, a to 

zejména oproti nezajištěným věřitelům z běžného obchodního styku
220

. Z tohoto pohledu je 

důvodem regulace otázka adekvátnosti využití majetkových zdrojů společnosti ve prospěch 

jejího (obvykle nastávajícího) akcionáře, přičemž tato transakce může mít samozřejmě svůj 

dopad na celkovou hospodářskou situaci a solventnost společnosti. Můžeme se ovšem setkat i 

s názorem, podle kterého patří regulace finanční asistence k určitým doplňkovým nástrojům 

                                                
220  Rychlý, T. Tzv. zákaz finanční asistence: česká úprava a evropské perspektivy Právní rozhledy, roč. 2004, č. 4, 

s. 141 a násl. 
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ochrany základního kapitálu vzhledem k tomu, že se zabývá kvalitou aktiv společnosti, nikoliv 

zachováním kapitálového fondu
221

.  

 

Počátek právní regulace finanční asistence souvisí se situací ve Velké Británii po 1. 

světové válce, kdy se při akvizicích společností stal populární model spočívající v dluhovém 

financování nákupu akcií s následným splácením dluhu ze zdrojů vygenerovaných samotnou 

budoucí činností cílové společnosti. Finanční oslabenost těchto společností se projevila během 

následující hospodářské krize v letech 1920-1921, která vedla k úpadku mnoha z nich a 

následném zákonném zákazu poskytování finanční asistence v roce 1929
222

. Britská předloha dle 

znění v Companies Act z r. 1948 byla následně promítnuta i do textu Druhé směrnice a finanční 

asistence tak byla s výjimkou dvou případů
223

 v rámci práva Evropské unie zcela zakázána. 

Dlouhotrvající diskuze nad úpravou tohoto režimu nakonec v r. 2008 vyústily v přijetí změny 

Druhé směrnice, která umožnila členským státům tento režim uvolnit a finanční asistenci za 

splnění určitých podmínek společnostem obecně dovolit. Úprava ve Směrnici o některých 

aspektech práva obchodních společností zařazuje úpravu poskytování finanční asistence do již 

zmiňovaného Oddílu 4 zabývajícího se pravidly pro nabytí vlastních akcií ze strany společnosti. 

 

Současná česká právní úprava dané možnosti využívá a v ustanovení § 311 ZOK určuje 

sadu podmínek, za kterých je společnostem poskytnutí finanční asistence umožněno, pokud to 

jejich stanovy připouštějí (tzv. white-wash procedure). Obdobně jako v případě nabývání 

vlastních akcií je tak společností povinně vytvářen zvláštní rezervní fond ve výši poskytnuté 

finanční asistence a mezi další podmínky patří rovněž provedení první části rozvahového testu a 

testu insolvence. Klíčovou složkou jsou ale především nároky kladené na statutární orgán 

společnosti, který je povinen vypracovat podkladovou písemnou zprávu pro schválení transakce 

valnou hromadou společnosti obsahující zhodnocení výhodnosti a rizik pro společnost a 

prošetření finanční způsobilosti osoby, jíž má být finanční asistence poskytnuta. Obecným 

                                                
221  Rickford, J. Reforming Capital: Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance European 

Business Law Review, roč. 2004, č. 15, s. 943. 

222  Hartung, T. Financial Assistance. § 71a AktG unter Berücksichtigung der reformierten Kapitalrichtlinie 

Sipplingen: Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2010, s. 34. 

223  Viz čl. 23 odst. 2 Druhé směrnice. Konkrétně se jednalo o finanční asistenci poskytovanou zaměstnancům 

společnosti k nabývání akcií společnosti a o banky, respektive jiné finanční instituce, které mohly tuto 

transakci v rámci své běžné obchodní činnosti rovněž provádět. 



 

 

 

82 

požadavkem tedy je, aby společnost k tomuto kroku přistoupila pouze za standardních tržních 

podmínek. 

 

Je přitom zjevné, že požadavky kladené na statutární orgán společnosti jsou vlastně určitou 

specifikací obsahu povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře pro daný konkrétní případ. Jak 

přitom uvádí Havel, základ finanční asistence je stále smluvní, přičemž povinnost postupovat 

s péčí řádného hospodáře je zde zcela totožná jako u jakékoliv jiné úvěrové smlouvy
224

. Zákonná 

úprava tak ve své podstatě konkretizuje postup pro prověřování skutečností podstatných pro 

realizaci transakce tak, aby podmínky odpovídaly transakcím sjednávaným v případě třetích 

osob
225

. Úprava se tak fakticky odlišuje od nabývání vlastních akcií, které je svým obsahem 

jistou formou výplaty prostředků akcionářům vedle efektivního snížení základního kapitálu a 

distribuce dividend či jiných vlastních zdrojů akcionářům. V tomto případě je totiž cílem 

eliminace rizik obdobných jako u jiného poskytnutí úvěru či zajištění.  

 

Dalším důvodem pro stanovení bližších podmínek u tohoto typu transakce pak může být 

snaha zamezit obcházení nabývání vlastních akcií, které by společnost realizovala 

prostřednictvím osoby jednající podle jejich pokynů
226

. Specifickým důvodem je také případné 

řešení konfliktu zájmů členů orgánů společnosti, kteří by tímto způsobem hodlali financovat 

nabytí jejich akcií (management buy-out). Zákonná úprava na tuto situaci ale výslovně reaguje 

stanovením zvláštní podmínky přezkumu vypracované zprávy o dopadech finanční asistence 

nezávislým odborníkem. Je ovšem nutné poznamenat, že tento důvod primárně souvisí 

s ochranou zájmů akcionářů (obzvláště minoritních), nikoliv věřitelů
227

. Obdobně jsou specificky 

řešeny také situace, kdy by touto cestou mohlo dojít k manipulaci s cenou akcií při převzetí 

v rámci kapitálového trhu.  

 

Konečně se lze setkat také s argumentací stanovením určitého prahu serióznosti
228

, kdy 

osoba, která nedokáže přesvědčit o svém projektu akvizice finanční instituce na volném 

kapitálovém trhu, nemá mít v principu možnost financovat tuto transakci s využitím zdrojů 

                                                
224  Havel, B. Finanční asistence – vzpomínka na budoucnost českého soukromého práva Právní rozhledy, roč. 

2004, č. 12, s. 464 a násl. 

225  Tj. v rámci tzv. arm’s-length principu. 

226  Chobola, T. K zákazu finanční asistence akciových společností Právní rozhledy, roč. 2005, č. 23, s. 867 a násl. 

227  Ibid 

228  Seriositätsschwelle, viz obdobná funkce základního kapitálu jako takového uvedená v kapitole 3.7. 



 

 

 

83 

samotné společnosti
229

. Zde je ovšem nutno uvést, že tento fakt by měl být zohledněn při 

náležitém posuzování podmínek případného poskytnutí finanční asistence ze strany statutárního 

orgánu společnosti tak, aby její poskytnutí skutečně zohledňovalo spravedlivé tržní podmínky a 

nesloužilo jako tržní substituce. 

 

Finanční asistence je obecně vnímána jako riziková transakce a zejména německá a 

rakouská doktrína k ní přistupují z pohledu dodržení zásady zákazu vrácení vkladů 

akcionářům
230

. Vnímání zvýšené míry rizikovosti také částečně vychází z historické britské 

zkušenosti, kdy může výrazný podíl těchto transakcí zhoršovat dopady hospodářských výkyvů, 

respektive je velmi senzitivní na změnu míry ziskovosti společnosti. Na druhou stranu ovšem 

postupná liberalizace pravidel od úplného zákazu po nastavení určitých mantinelů, ve kterých je 

tento postup přípustný, reaguje na praktickou zkušenost, kdy by bylo takto zabráněno i zcela 

legitimním a ekonomicky opodstatněným transakcím, které přitom věřitele nijak v jejich 

postavení neohrožují. V řadě případů, kdy bude mít společnost dostatečné kapitálové zázemí 

(„polštář likvidity“), není finanční asistence pro společnost a potažmo její věřitele problematická. 

Účelem je proto předcházet využívání tohoto institutu v situacích, kdy by tato dodatečná zátěž 

znamenala podstatné zvýšení rizika hospodářských problémů při změnách externích faktorů, a 

tudíž by také mohla ohrozit postavení věřitelů. 

 

V této souvislosti je regulace poskytování finanční asistence z praktického pohledu velmi 

úzce spojeno s akvizičním financováním ve formě tzv. leveraged buy-out (LBO). Jako leveraged 

buy-out transakce je označováno takové nabytí akcií společnosti, při kterém jsou k financování 

kupní ceny použity převážně cizí zdroje s nízkým podílem vlastních prostředků a k zajištění 

dluhu slouží v určité formě přímo majetek dané společnosti
231

.  

 

Prvním způsobem, kterým může tato transakce proběhnout je přímé poskytnutí finanční 

asistence ze strany společnosti, která splácí a zajišťuje úvěr financující nákup jejich akcií. 

Alternativou je pak vytvoření speciální společnosti,
232

 která úvěrové financování čerpá a nabývá 

z těchto prostředků akcie cílové společnosti, přičemž s ní následně dojde k fúzi sloučením (tzv. 

                                                
229  Hartung, T. Financial Assistance. § 71a AktG unter Berücksichtigung der reformierten Kapitalrichtlinie 

Sipplingen: Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2010, s. 85. 

230  Ibid, s. 84. 

231  Ibid, s. 165. 

232  Tzv. special purpose vehicle, dále jen „SPV“. 
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merger buy-out). Dluh pak následně plní nástupnická společnost vzniklá sloučením. Přípustnost 

této druhé varianty byla předmětem četných diskuzí především v situaci, kdy byla finanční 

asistence jako taková pod vlivem práva Evropské unie zakázána a je nadále jedinou cestou pro 

tento způsob financování v právních řádech zemí, které nadále finanční asistenci jako takovou 

neumožňují ani v současnosti
233

. Otázka stanovení podmínek z pohledu ochrany věřitelů je 

ovšem nadále aktuální, pokud bude tato možnost využita jako alternativa vůči zákonem 

předvídanému postupu při poskytnutí finanční asistence.  

 

U transakcí typu merger buy-out pak dále rozlišujeme dvě její podoby - tzv. upstream 

merger, kdy je nástupnickou společností vznikající fúzí sloučením SPV, a tzv. downstream 

merger, kdy je naopak nástupnickou společností cílová společnost transakce. 

 

Přípustnost a podmínky těchto transakcí byly posuzovány například hned v několika 

rozhodnutích rakouských soudů, jejichž závěry jsou použitelné jak pro společnosti s ručením 

omezeným, tak pro společnosti akciové. Pokud jde o judikaturu k transakcím typu downstream 

merger, základním východiskem je zde obecná použitelnost ustanovení o zákazu vrácení vkladů 

akcionářům společnosti, který musí být dodržen i v případě tohoto typu fúze. Ochrana věřitelů 

tak není vyčerpána tím, že jsou v souladu s ustanovením § 226 öAktG oprávněni požadovat 

poskytnutí dodatečné jistoty, pokud by v důsledku přeměny mělo dojít ke zhoršení dobytnosti 

jejich pohledávek
234

.  

 

Při tomto typu transakce je přitom obvyklá situace, kdy má SPV účetně jako aktiva pouze 

akcie cílové společnosti, přičemž na straně pasiv je kromě základního kapitálu vysoký podíl 

cizích zdrojů v podobě úvěru poskytnutého za účelem nákupu akcií. Pokud tedy dojde 

k transakci typu downstream merger, přejde na nástupnickou (původně dceřinou) společnost ze 

strany SPV především dluhové zatížení. Z celkového pohledu jde z tohoto důvodu o negativní 

hodnotu a potenciální zhoršení hospodářského postavení společnosti jako dlužníka pro její 

věřitele. Primární podmínkou dle rozhodovací činnosti rakouského Nejvyššího soudního dvora 

                                                
233  Viz zejména Novák, T. Zadlužené akviziční struktury (Leveraged buyout - LBO) Právní rádce, 2007, dostupné 

online z: https://pravniradce.ihned.cz/c4-10078240-21466980-F00000_d-zadluzene-akvizicni-struktury-

leveraged-buyout-lbo, respektive Křetínský, D. Vybrané otázky právní úpravy nabývání vlastních akcií Právní 

rozhledy, roč. 2003, č. 7, s. 340 a násl. 

234  Jedná se o obdobu ustanovení § 35 PřemZ. 
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tak je, že na nástupnickou společnost musí ze strany SPV přejít pouze aktiva, která budou 

mít pozitivní hodnotu, a to bez zohlednění nabývaných vlastních akcií
235

.  

 

I v případě negativní hodnoty aktiv bude možné přesto transakci provést, pokud ovšem 

dojde k adekvátnímu vyrovnání, a to zejména formou adekvátního snížení základního kapitálu 

cílové společnosti odpovídajícímu záporné hodnotě aktiv či obdobnému posílení vlastních zdrojů 

formou dobrovolného příplatku mimo základní kapitál. Rakouská literatura zároveň připouští, 

aby byl tento negativní rozdíl kompenzován ze strany cílové společnosti, pokud disponuje 

dostatečným množstvím distribuovatelných prostředků ve formě nerozděleného zisku či volných 

vlastních zdrojů, jakkoliv je sporné, zda postačí pouze existence dostatečného množství 

prostředků, nebo je nutné také rozhodnutí o jejich rozdělení za tímto účelem na základě údajů 

z poslední řádné účetní závěrky
236

. Souhlas věřitelů cílové společnosti naopak dostačující není 

vzhledem k tomu, že zákaz vrácení vkladů představuje abstraktní ochranu věřitelů včetně těch, 

kteří k danému okamžiku nemusí být společnosti známí (zejména věřitelů nedobrovolných)
237

. 

 

V rámci rakouské judikatury zůstává ovšem nadále otevřená otázka, zda se tato pravidla 

uplatní v plném rozsahu také v případě využití opačného směru transakce, tedy při využití 

upstream merger. Literatura zde dospěla k závěru, že je rovněž přípustné, aby v tomto případě 

cílová (tzn. dceřiná) společnost disponovala zápornou hodnotou aktiv, pokud bude nástupnická 

společnost schopná uspokojit veškeré dlužníky obou původních společností
238

.  

 

Také v rámci české literatury byly publikovány názory, podle kterých je transakce formou 

tzv. leveraged buy-out přípustná. Je nutné dodat, že jejich datace spadá do období účinnosti 

zákazu poskytování finanční asistence, kdy šlo zároveň o jedinou možnost, jakým takovouto 

akvizici realizovat. Spornou otázkou tak zároveň bylo, zda se v tomto případě nejedná o 

obcházení zákazu finanční asistence
239

. Argumenty podporující dovolenost leveraged buy-out 

                                                
235  Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora (OGH) ze dne 11. 11. 1999, sp. zn. 6 Ob 4/99b, dostupné online z: 

https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ 

236  Artmann, E. In: Artmann, E., Karollus, M. Kommentar zum Aktiengesetz 6., bearbeitete Auflage 1. Band: §§ 1-

69 Wien: MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchandlung, 2018, s. 721. 

237  Ibid 

238  Ibid, s. 723. 

239  Křetínský, D. Vybrané otázky právní úpravy nabývání vlastních akcií Právní rozhledy, roč. 2003, č. 7, s. 340 a 

násl. 
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vycházely především z toho, že při variantě upstream merger cílová společnost zaniká. 

V takovém případě nelze pravidla finanční asistence vztahovat na jinou právnickou osobu, která 

není adresátem příslušné právní normy. Obdobně při variantě downstream merger dochází 

k zániku SPV, což bezpochyby komplikuje argumentaci rozporem takovéto transakce se 

zákazem vrácení vkladů, pokud již tato společnost nadále akcionářem není. Jako další argument 

je pak možné uvést specifické způsoby zajištění ochrany věřitelů přímo v rámci PřemZ
240

 

(zejména právo na poskytnutí přiměřené jistoty), které je možné uplatnit obecně. 

 

Up-stream merger i down-stream merger znamenají ve svém konečném důsledku 

vytvoření nástupnické společnosti, která bude disponovat stejným jměním obou společností 

původních. Jde tak o určitou formu „hry s nulovým součtem“. Je ovšem pravdou, že rozdíl 

spočívá z právního hlediska v otázce nabývání vlastních akcií společností, které nastává pouze 

v případě down-stream merger. Jak dokládá na konkrétních příkladech Novák, u této varianty 

transakce je zároveň zásadní zachování proporčního výměnného poměru mezi vklady nových 

akcionářů a jejich podílem na základním kapitálu nástupnické společnosti
241

. Vzhledem k tomu, 

že je otázka poskytnutí finanční asistence v současnosti přímo regulována v korporátním právu, 

měl by být dosažen stejný standard ochrany věřitelů i v případě, pokud je použit alternativní 

mechanismus, který vede k obsahově totožným účinkům. Je tak zřejmě nutné vycházet 

z obecného principu, kdy statutární orgán má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Jak už 

přitom bylo zmíněno, pravidla finanční asistence lze vnímat tím způsobem, že tuto povinnost 

určitým způsobem blíže specifikují. I v případě fúze tak bude tento standard naplněn pouze při 

dodržení režimu standardních tržních podmínek, a tudíž i případného výměnného poměru 

odpovídajícího skutečné výši vkladů jednotlivých akcionářů.  

 

3.4.9 Snížení základního kapitálu 

 

Jak již bylo předznamenáno, vedle výplaty podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích a 

nabývání vlastních akcií je třetí možností provedení výplaty prostředků společnosti jejím 

                                                
240  Rychlý, T. Tzv. zákaz finanční asistence: česká úprava a evropské perspektivy Právní rozhledy, roč. 2004, č. 4, 

s. 141 a násl. 

241  Novák, T. Zadlužené akviziční struktury (Leveraged buyout - LBO), Právní rádce, 2007, dostupné online z: 

https://pravniradce.ihned.cz/c4-10078240-21466980-F00000_d-zadluzene-akvizicni-struktury-leveraged-

buyout-lbo 
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akcionářům právě snížení základního kapitálu. Úvodem je nutné uvést, že jsou obecně 

rozlišovány dva způsoby snížení základního kapitálu, a to snížení nominální a efektivní. 

Nominální snížení základního kapitálu je ve své podstatě pouze účetní operací, kdy se buď již 

vzniklá hospodářská ztráta (tzn. negativní položka v rámci vlastního kapitálu společnosti) projeví 

právě snížením kladné položky základního kapitálu v totožném rozsahu, nebo je vytvořen 

zvláštní rezervní fond na pokrytí budoucích hospodářských ztrát
242

. Celková suma vlastního 

kapitálu zůstává v obou případech nadále stejná a tímto postupem tedy nedochází k žádné 

výplatě prostředků společnosti akcionářům. Není tak ani žádným způsobem zhoršeno či 

ohroženo postavení věřitelů společnosti a tato forma snížení základního kapitálu tudíž nebude 

předmětem další analýzy. 

 

Výplata prostředků ze strany společnosti akcionářům je naopak spojena s tzv. efektivním 

snížením základního kapitálu a úprava tohoto postupu proto musí zároveň zohledňovat také 

adekvátní úroveň ochrany věřitelů. Jak výplata podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích, tak 

nabývání vlastních akcií společnosti jsou podmíněny provedením rozvahového testu popsaného 

výše. Nabízí se tedy otázka, zda je vyžadováno jeho provedení i u efektivního snížení základního 

kapitálu, kdy ze své podstaty dochází k obdobné formě distribuce vlastních zdrojů společnosti 

akcionářům. Tuto problematiku posuzoval Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 17. 

července 2018, sp. zn. 27 Cdo 1175/2017
243

. Odvolací soud byl v projednávané věci ohledně 

podmínky provedení rozvahového testu přesvědčen o tom, že je nutné ustanovení § 350 ZOK 

uplatnit i na danou situaci, jinak by jeho aplikace postrádala smysl a efektivní snížení základního 

kapitálu by tak znamenalo možnost, jak se tomuto testu při výplatě vlastních zdrojů akcionářům 

společnosti vyhnout. Nejvyšší soud ČR tento názor odmítl jako nesprávný, přičemž vycházel ze 

dvou argumentů, které bylo možné zaznamenat i v odborné literatuře
244

. 

 

Předně je možné využít eurokonformní výklad, kdy ustanovení čl. 56 Směrnice o 

některých aspektech práva obchodních společností výslovně uvádí, že rozvahový test je 

                                                
242  Podle současné právní úpravy nesmí tento fond převýšit 10 % sníženého základního kapitálu, viz ustanovení § 

544 odst. 1 písm. b) ZOK, respektive článek 76 odst. 1 Směrnice o některých aspektech práva obchodních 

společností. 

243  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 7. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1175/2017, dostupné online z: 

www.nsoud.cz 

244  Lasák, J., Dědič, J. (Efektivní) snižování základního kapitálu akciové společnosti po rekodifikaci: aktuální 

výkladové otazníky Právník, roč. 2018, č. 7, s. 558 a násl. 
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prováděn s výjimkou případů snížení upsaného základního kapitálu. Zásadní je v tomto směru 

ovšem argumentace teleologickým výkladem. Základní kapitál je položkou vlastního kapitálu, 

přičemž v důsledku jeho snížení dojde zároveň ke snížení vlastního kapitálu jako takového a tato 

transakce tak nemůže žádným způsobem změnit poměr mezi hodnotou vlastního kapitálu a 

základního kapitálu společně s nerozdělitelnými fondy, který je jinak předmětem první části 

rozvahového testu dle ustanovení § 350 odst. 1 ZOK. Tato část rozvahového testu se totiž 

zaměřuje právě na změnu hodnoty vlastního kapitálu v porovnání s kapitálem základním
245

.  

 

Nejvyšší soud z tohoto důvodu uzavřel, že ačkoliv se v tomto případě rozvahový test dle 

ustanovení § 350 odst. 1 ZOK neuplatní, věřitelé disponují dostatečnou mírou ochrany díky 

specifickým pravidlům uvedeným v ustanovení § 517 a násl. ZOK a také díky nutnosti provedení 

testu insolvence dle ustanovení § 40 ZOK před samotným provedením výplaty prostředků. Pro 

úplnost je možné uvést, že přijatá novelizace ZOK obsahuje v novém znění ustanovení § 34 odst. 

5 výslovnou úpravu, podle které se ustanovení zákona o rozdělení a výplatě jiných vlastních 

zdrojů nepoužijí právě na proces snižování základního kapitálu
246

, přičemž důvodová zpráva 

odkazuje v tomto směru na speciální ustanovení ZOK a na požadavky vyplývající z práva 

Evropské unie. 

 

Základním východiskem úpravy zaměřené na ochranu věřitelů je zákaz snížení základního 

kapitálu pod jeho minimální úroveň stanovenou zákonem. Zvláštní ustanovení pak vychází 

v první řadě z notifikační povinnosti statutárního orgánu vůči všem známým věřitelům, jejichž 

pohledávky vznikly ještě před tím, než nabylo rozhodnutí valné hromady o snížení základního 

kapitálu účinnosti, tj. ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v obchodním rejstříku způsobem 

umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 16 Nařízení vlády
247

. Informování ostatních 

věřitelů má být zajištěno zveřejněním příslušného usnesení v Obchodním věstníku v souladu 

s ustanovením § 776 odst. 1 ZOK, a to dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem. 

 

Na samotnou notifikaci navazuje ve smyslu ustanovení § 518 odst. 3 ZOK oprávnění 

věřitelů požadovat v zákonem stanovené lhůtě, aby byla jejich nesplatná pohledávka uhrazena, 

                                                
245  Ibid 

246  Zákon č. 33/2020 Sb., 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. 

247  Obdobně Štenglová, I. In: Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních 

korporacích. Komentář. 2. vydání Praha: C. H. Beck, 2017, s. 873. 
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přiměřeně zajištěna, respektive, aby byla uzavřena dohoda o jiném způsobu jejího řešení. Tato 

možnost se ovšem vztahuje výhradně na situaci, kdy by příslušné snížení základního kapitálu 

zhoršilo dobytnost těchto pohledávek a nezahrnuje zároveň pohledávky, jejichž splatnost již 

nastala. Zákonný text dále blíže nespecifikuje kritéria přiměřenosti zajištění, které může nabývat 

ve skutečnosti všechny podoby předvídané obecně občanským právem.  

 

V první řadě může nastat situace, kdy nedojde k dohodě mezi věřitelem a společností 

ohledně konkrétní formy zajištění. Postavení věřitelů je v takovém případě chráněno tím, že jsou 

oprávněni obrátit se na soud
248

 s nárokem na posouzení dostatečnosti zajištění vzhledem k výši a 

povaze pohledávky. Obdobná možnost se uplatní také na situaci, kdy společnost odmítá, že by 

vůbec došlo ke zhoršení dobytnosti pohledávek, v důsledku čehož není povinna adekvátní 

zajištění věřitelům nabídnout. Praktický význam pro věřitele spočívá v tom, že účinnost snížení 

základního kapitálu je vázána teprve na zápis do obchodního rejstříku, přičemž rejstříkový soud 

dle ustanovení § 467 odst. 2 ZOK přezkoumává právě otázku uspokojení věřitelů či poskytnutí 

přiměřeného zajištění. Výplata prostředků akcionářům dle tohoto postupu nesmí předcházet 

uspokojení či náležitému zajištění fixních nároků věřitelů společnosti. 

 

Pokud jde o hodnocení úrovně zajištění ochrany zájmů věřitelů, je zde zřejmé zdůraznění 

vlastní iniciativy věřitelů ve smyslu zásady vigilantibus iura scripta sunt, které spočívá 

v nutnosti reagovat na oznámení obdržené ze strany společnosti, vyhodnotit potenciální ohrožení 

dobytnosti své pohledávky a případně požadovat přiměřenou formu zajištění či ostatní zákonem 

předvídané možnosti. Tyto nároky tak znevýhodňují postavení non-adjusting creditors (tj. 

slabých věřitelů, případně věřitelů nedobrovolných), a to zejména, pokud jim notifikace nebude 

zasílána společností adresně, ale dojde k jejímu zveřejnění v Obchodním věstníku, respektive 

v obchodním rejstříku dostupném na internetových stránkách. Proces efektivního snížení 

základního kapitálu z tohoto pohledu nastavuje poněkud odlišný standard oproti výplatě podílů 

na zisku či jiných vlastních zdrojích společnosti, respektive oproti nabývání vlastních akcií. 

Společným základním atributem, který má ve všech případech svůj ochranný potenciál tak 

představuje test insolvence dle ustanovení § 40 ZOK, který bude podrobně analyzován dále. 

 

                                                
248  Konkrétně na místně příslušný krajský soud dle výslovné úpravy věcné příslušnosti v ustanovení § 9 odst. 2 

písm. r) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.4.10 Transakce mezi akcionáři a společností 

 

Pozornost je nezbytné věnovat také konkrétním typům transakcí mezi společností a jejími 

akcionáři, které mohou mít svou souvislost s prosazováním principu reálné tvorby a udržení 

základního kapitálu společnosti. S principem reálné tvorby základního kapitálu je úzce spojena 

především speciální úprava majetkových převodů mezi společností a jejími akcionáři po vzniku 

společnosti, tedy tzv. „zastřených nepeněžitých vkladů“
249

.  Jedná se o požadavek vyplývající 

z ustanovení čl. 52 Směrnice o některých aspektech práva obchodních společností, který je 

aktuálně transponován do českého právního řádu prostřednictvím ustanovení § 255 ZOK. Cílem 

této úpravy vycházející původně z judikatury německých soudů je zabránit možnému obcházení 

požadavků stanovených na vnášení nepeněžitých vkladů, kdy by zakladatel nejdříve splatil 

peněžitý vklad, přičemž by následně společnost od tohoto zakladatele koupila majetek za cenu 

odpovídající právě hodnotě již splaceného peněžitého vkladu.   

 

Dle důvodové zprávy k ZOK se úprava v souladu s požadavky práva Evropské unie 

použije výhradně na transakce, ve kterých společnost po svém vzniku majetek nabývá, nikoliv 

obráceně
250

. Opouští se tedy princip obousměrnosti zákazu, jakkoliv se v doktríně objevují i 

názory, podle kterých smyslu a účelu ustanovení lépe odpovídá aplikace také na případ, kdy 

společnost nejdříve nabývá nepeněžitý vklad o určité hodnotě, přičemž jej následně po svém 

vzniku převede zpět na svého akcionáře za nižší peněžní hodnotu
251

. Konečný důsledek pro 

společnost je totiž v obou případech totožný. Dle tohoto názoru je daný výklad přípustný i 

z pohledu textace zákonného ustanovení, které hovoří o nabývání majetku společností, tedy 

případně také peněz. Nejednoznačné je v tomto ohledu také znění příslušného ustanovení 

Směrnice o některých aspektech práva obchodních společností, které rovněž hovoří o nabývání 

majetku za určitou protihodnotu (tj. eventuálně i za protihodnotu nepeněžitou).  

 

Osobně se domnívám, že současná úprava jednosměrnosti transakce je správnou 

transpozicí práva Evropské unie. Účelem daného ustanovení je postihnout situace, které by 

obcházely především požadavek na adekvátní určení hodnoty nepeněžitého vkladu jeho 

                                                
249  Z německého „verdeckte Sacheinlage“. 

250  Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních společnostech a družstvech, s. 54, dostupné online z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-k-ZOK.pdf 

251  Šuk, P. In: Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 

2. vydání Praha: C. H. Beck, 2017, s. 504-505. 
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znaleckým oceněním, což odpovídá prvnímu případu, kdy společnost nejdříve nabývá peněžitý 

vklad, který využije k pozdější koupi skutečného nepeněžitého předmětu vkladu od akcionáře 

nevyžadující obecně při absenci speciální úpravy znalecké ocenění. Ve druhém případě ovšem 

ke znaleckému ocenění nepeněžitého vkladu před vznikem společnosti skutečně dochází. 

Stanovení hodnoty u případné následné transakce je pak řešitelné aplikací obecného principu 

zákazu vrácení vkladů popsaného v následující pasáži textu práce. Dokonce je možné říci, že se 

jedná o ukázkový příklad jeho možného využití.  

 

Druhou rovinu tvoří pravidla vycházející z principu reálného udržení základního kapitálu, 

která se zaměřují na situace, kdy kontraktace mezi akcionářem a společností může fakticky 

vytvářet další možnost, jak lze provést distribuci prostředků ze společnosti ve prospěch jejich 

akcionářů. Německá doktrína zde hovoří o tzv. „zastřené distribuci prostředků“ akcionářům
252

. 

Původ a principy této „zastřené distribuce prostředků“ akcionářům jsou ostatně produktem 

německého právního a institucionálního myšlení
253

, kde tato konstrukce vedla k poměrně 

rozsáhlým důsledkům vyplývajícím z judikatury soudů. Obdobně jsou tyto transakce dlouhodobě 

významným předmětem zájmu také v Rakousku. 

 

Základní myšlenka vychází z obecného principu, podle kterého akcionáři nemají po dobu 

trvání společnosti právo na vrácení předmětu vkladu
254

. Ačkoliv je tedy možné považovat 

základní kapitál z ekonomicko-účetního pohledu za „interní“ dluh společnosti vůči svým 

akcionářům jako věřitelům, z právního pohledu tomu tak není, což je zdůrazněno právě daným 

ustanovením
255

.  Z německé (ustanovení § 57 odst. 3 AktG,) respektive rakouské úpravy 

(ustanovení § 52 öAktG) dále vyplývá, že mezi akcionáře může být rozdělen pouze tzv. 

„bilanční zisk“, tj. zisk rozdělitelný mezi akcionáře po provedení rozvahového testu. Pokud tím 

pádem společnost v důsledku smluvního ujednání vyplatí akcionáři částku, která neodpovídá 

majetkové protihodnotě poskytnuté akcionářem, je tato situace v obou zemích považována právě 

                                                
252  Z německého „verdeckte Gewinnausschüttung“ nebo také „verdeckte Vermögensverlagerungen“. 

253  Fleischer, H. Disguised Distributions and Capital Maintenance in European Company Law In: Lutter, M. 

Legal Capital in Europe, European Company and Financial Law Review, Special Volume 1, Berlin: De 

Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, 2006, s. 95. 

254  V české úpravě se jedná o obecný požadavek vyplývající pro všechny společníky obchodních korporací 

z ustanovení § 16 ZOK. Německá úprava reguluje specificky ve vztahu k akciové společnosti tento zákaz 

v ustanovení § 57 odst. 1 AktG, rakouská úprava v ustanovení § 52 öAktG. 

255  Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl Praha: ASPI, 2006, s. 83. 
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za porušení zákazu vrácení vkladů. Tento zákaz je vykládán šířeji než jako pouhá přímá 

distribuce prostředků akcionáři bez právního titulu.  

 

Předmětem zájmu je tudíž nastavení adekvátních podmínek takovým způsobem, aby touto 

cestou nemohla být obcházena pravidla o výplatě podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích 

společnosti. Jinými slovy, z pohledu majetku akciové společnosti nehraje žádnou roli, pokud 

bude akcionáři vyplacena neoprávněná dividenda ve výši 100, nebo pokud mu společnost prodá 

část svého majetku o hodnotě 400 za kupní cenu ve výši 300
256

. Důsledek v podobě úbytku 

majetku společnosti ve prospěch akcionářů, aniž by byly naplněny zákonné podmínky pro 

výplatu je zde totožný. Ve své podstatě se jedná o specifický případ střetu zájmů akcionáře a 

společnosti (potažmo jejich věřitelů), kdy je ambicí této úpravy zabránit jednání, které by svou 

podstatou vedlo k tichému vyvádění prostředků ze společnosti a poškození jak jejich věřitelů, tak 

případných ostatních akcionářů. 

 

Náznak obdobné argumentace je konečně možné dohledat i v jednom z nedávných 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR
257

. V posuzovaném případu společnost emitovala dluhopisy 

s vysokou úrokovou mírou, které byly upsány ze strany některých akcionářů. Společnost pak 

v následujících letech vzhledem k vysokým úhradám úroků z takto emitovaných dluhopisů 

nevyplácela svým akcionářům podíly na zisku, což jeden z akcionářů, který tyto dluhopisy 

neupsal, napadal i s poukazem na „skryté“ rozdělování dividend v rozporu s kogentní zákonnou 

úpravou. Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku potvrdil, že vydání dluhopisů může na základě 

zhodnocení konkrétních podmínek představovat způsob pro obcházení pravidel pro výplatu 

podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích společnosti. O takový případ se bude jednat, pokud 

bude účelem rozdělit pomocí úroků z těchto dluhopisů vlastní zdroje společnosti za podmínek, 

za kterých by jinak společnost nemohla zisk či jiné vlastní zdroje rozdělit, například při porušení 

pravidel rozvahového testu. Tímto způsobem se otevírá prostor pro argumentaci, kdy určitá 

právní jednání mezi společností a jejich akcionáři za nestandardních podmínek (zde úroková 

míra ve výši 20 % p.a.) mohou být obsahově posouzena jako „skryté“ rozdělování zisku. 

 

                                                
256  Bezzenberger, T. Das Kapital der Aktiengesellschaft, Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 2005, s. 210. 

257  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 29 Cdo 3325/2016, uveřejněné pod č. 88/2019 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné online z: www.nsoud.cz 
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Je samozřejmě možné transakce mezi akcionáři (popřípadě osobami s nimi propojenými) a 

společností zcela zakázat. Právní řády ovšem k tomuto řešení nepřistupují, v řadě případů totiž 

budou takovéto transakce opět dávat určitý ekonomický smysl přímo z pohledu samotné 

společnosti
258

. Typickým příkladem může být situace, kdy akcionář poskytne společnosti 

zápůjčku za obvyklých tržních podmínek (nebo i výhodnějších) v situaci, za které by společnost 

jinak na externí financování vzhledem k aktuálním podmínkám vůbec nedosáhla. Princip zákazu 

vrácení vkladů tak nelze interpretovat jako úplný zákaz možnosti kontraktace mezi společností a 

jejím akcionářem. Cílem je pouze zabránit úbytku majetkové hodnoty na straně společnosti bez 

adekvátního protiplnění ze strany akcionáře. Je přitom ostatně zřejmé, že pokud jsou tyto 

podmínky naplněny, nedochází zde k žádnému ohrožení zájmů společnosti ani jejich věřitelů. 

 

V jednom z novějších rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudního dvora je celá koncepce 

stručně shrnuta následujícím způsobem: „Smluvní závazkové vztahy mezi akcionářem a 

společností jsou zásadně přípustné pouze tehdy, pokud hodnota plnění společnosti odpovídá 

hodnotě protiplnění akcionáře; společnost tak může se svým akcionářem uzavřít smlouvu pouze 

jako se třetí osobou, tedy za tržní cenu. Pokud tržní cena neexistuje, je přesto nutné provést 

odborné ocenění podle uznávaných oceňovacích metod. Představenstvo společnosti se tak musí 

pohybovat v rámci pravidel podnikatelského úsudku. Provádí tak „hypotetické tržní srovnání“. 

Všechna právní jednání mezi společností a jejím akcionářem mimo běžný obchodní styk jsou 

prima facie podezřelá a je u nich nutné přezkoumat, zda se jedná o přípustný obchod za tržních 

podmínek, nebo je ve prospěch akcionáře neoprávněným způsobem převáděn majetek akciové 

společnosti.
259

“   

 

Jak vidíme, obecným východiskem je povinnost statutárního orgánu společnosti jednat 

s péčí řádného hospodáře a také určitá apriorní nedůvěra v objektivní stanovení podmínek u 

transakcí, jejichž smluvní stranou jsou akcionáři, kteří mohou na členy statutárního orgánu  

v mnoha případech účinně působit. Transakce musí zároveň vybočovat z hranic běžného 

obchodního styku
260

. Uzavření transakce porušující zákaz vrácení vkladů bude z daného důvodu 

                                                
258  Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. The Law and Economics of Self-Dealing Journal 

of Economics, roč. 2008, č. 88, s. 431. 

259  Rozsudek Nejvyššího soudního dvora (OGH) ze dne 17. 1. 2018, sp. zn. 6Ob199/17h, dostupné online z: 

https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ 

260  K výkladu pojmu běžný obchodní styk v podmínkách českého ObchZ viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 9. 12. 2009, sp. zn. 23 Cdo 3867/2007, dostupné online z: www.nsoud.cz   
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zpravidla indikovat také porušení povinnosti člena statutárního orgánu společnosti jednat s péčí 

řádného hospodáře
261

.  

 

Je samozřejmé, že při samotném posuzování podmínek plánované transakce má statutární 

orgán společnosti jistou míru diskrece. Stanovení hodnoty protiplnění akcionáře nemusí být totiž 

v řadě případů zcela jednoduchým úkolem, jak vyplývá i z výše citovaného rozhodnutí. 

Výslovně na to reaguje například švýcarská úprava, podle které jsou akcionáři (respektive také 

členové orgánu či osoby jim blízké) povinni vrátit prospěch v případě takových majetkových 

převodů, které jsou realizovány za zjevně nepřiměřenou protihodnotu. Literatura pak dovozuje, 

že účelem zdůraznění požadavku zjevné nepřiměřenosti je vyhnout se příliš přísnému výkladu a 

mělo by zde proto být aplikováno určité toleranční pásmo, které je nutné překročit pro učinění 

závěru o porušení zákazu vrácení vkladů
262

. Pro závěr o porušení zákazu vrácení vkladů je 

přitom nerozhodná otázka zavinění na straně statutárního orgánu společnosti, postačí zde pouze 

objektivní nesoulad mezi poskytnutým plněním a protiplněním
263

. 

 

Porušení zákazu vrácení vkladů spočívá technicky v právním jednání, které má zastřít 

skutečný cíl vyplývající obsahově z konkrétních sjednaných podmínek, tj. provedení výplaty 

určitých prostředků akcionářům (asset dilution). Německá a rakouská judikatura, potažmo 

literatura, uvádí celou řadu praktických příkladů takovýchto transakcí. Konkrétně může jít o 

zápůjčku či úvěr poskytnutý akcionáři s úrokovou mírou pod obvyklou tržní hodnotou nebo o 

poskytnutí majetku společnosti jako zajištění úvěru poskytnutého akcionáři. Již zmíněným 

případem je také převod majetku společnosti na akcionáře za nepřiměřeně nízkou cenu či naopak 

koupě majetku od akcionáře za cenu nepřiměřeně vysokou
264

. Obdobně může jít také o 

nepřiměřeně nízké či vysoké nájemné, opět ve prospěch akcionáře bez ohledu na směr transakce. 

Výjimečné nejsou ani situace, kdy společnost hradí soukromé výdaje svého akcionáře, například 

                                                
261  Kalss, S. In: Kalss, S., Nowotny, C., Schauer, M. Österreichisches Gesellschaftsrecht, 2. Auflage Wien: 

MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2017, s. 1065. 

262  Podle některých autorů může toleranční pásmo dosáhnout až 25 % tržní hodnoty, viz literatura citována v 

Fleischer, H. Disguised Distributions and Capital Maintenance in European Company Law In: Lutter, M. 

Legal Capital in Europe, European Company and Financial Law Review, Special Volume 1, Berlin: De 

Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, 2006, s. 107. 

263  Kalss, S. In: Kalss, S., Nowotny, C., Schauer, M. Österreichisches Gesellschaftsrecht, 2. Auflage Wien: 

MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2017, s. 1065. 

264  Wagner, G. Distributions to Shareholders and Fraudulent Transfer Law In: Eidenmüller, H., Schön, W. (eds). 

The Law and Economics of Creditor Protection Hague: T.M.C. Asser Press, 2008, s. 221.  
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úhradou jeho soukromého dluhu
265

, případně poskytuje svému akcionáři soukromé služby bez 

adekvátního protiplnění (například provedením rekonstrukce jeho soukromého domu
266

). Za 

porušení zákazu vrácení vkladů může být ovšem považována podle recentní rakouské judikatury 

i transakce učiněná za přiměřených tržních podmínek, pokud ovšem na jejím provedení nemá 

společnost žádný odůvodněný hospodářský zájem. Jednalo se například o situaci, kdy si 

společnost pronajala od svého akcionáře celou kancelářskou budovu, ačkoliv si v ní ve 

skutečnosti potřebovala pronajmout pouze sklad a parkovací stání
267

. I když mohou být tyto 

případy diskutabilnější, materiálně jde i zde o vyvedení prostředků ve prospěch akcionáře, které 

oslabuje majetkovou sféru společnosti. Aplikaci na tyto případy je z tohoto důvodu možné 

považovat za odůvodněnou. 

 

Další skupina případů se vztahuje k excesivnímu nastavení výše odměny za výkon funkce 

člena voleného orgánu, který je sám akcionářem společnosti. Tuto situace popisuje precedenční 

rozhodnutí britských soudů ve věci Re Halt Garage
268

, kde byla posuzována právě oprávněnost 

výše odměny členů statutárního orgánu kapitálové společnosti, kteří byli zároveň jejími 

společníky, přičemž jedna z těchto členek zároveň nemohla z důvodu nemoci dlouhodobě svou 

funkci vykonávat, aniž by se tato skutečnost projevila na výši její odměny. Soud si zde kladl 

otázku, zda platby členům orgánů skutečně materiálně představovaly jejich odměnu. Pokud je 

totiž skutečným účelem získat prostředky z majetku společnosti z pozice akcionářů společnosti, 

nezmění se tato povaha pouhým označením takové transakce za odměnu z titulu výkonu funkce. 

Soud tak uzavřel, že pokud je úhrada sice označena za odměnu za výkon funkce, ale 

nekoresponduje s faktickým stavem věci (reálným výkonem příslušné funkce), je nutné 

upřednostnit obsahovou stránku před stránkou formální a výplatu těchto prostředků tak lze 

označit za neoprávněnou distribuci prostředků společníkům kapitálových společností
269

.  

 

                                                
265  Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora (OGH) ze dne 29. 5. 2008, spisová značka 2 Ob 225/07p, dostupné 

online z: https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ 

266  Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora (OGH) ze dne 27. 2. 2013, spisová značka 6 Ob 135/12i, dostupné 

online z: https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ 

267  Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora (OGH) ze dne 13. 9. 2012, spisová značka 6 Ob 110/12p, dostupné 

online z: https://www.ris.bka.gv.at/Jus/  

268  Re Halt Garage (1964) Ltd. 1982 3 All ER 1016, 1042. 

269  Ibid 
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Diskutována je také otázka, do jaké míry může „vrácení vkladů“ spočívat i v tom, že 

společnost přenechá akcionáři konkrétní obchodní příležitost. Je zřejmé, že tímto způsobem 

může být skutečně akcionářem neoprávněně čerpán majetkový prospěch na úkor společnosti, 

obtížné ovšem může být konkrétní vymezení situací, ve kterých by se tyto důsledky měly 

uplatnit. Doktrína v této souvislosti dovozuje, že by se mělo jednat o natolik specifikovanou 

formu obchodní příležitosti, která je ocenitelná a společnost s ní zároveň může z právního 

pohledu disponovat. Typicky se může jednat o konkrétní vyčleněné projekty nebo právní vztahy 

(distribuční smlouvy, smluvní opce) nebo o případy, kdy je akcionáři umožněno využít určité 

právo vůči třetí osobě namísto společnosti (např. právo odkoupit vozidlo po ukončení leasingové 

smlouvy za zůstatkovou hodnotu)
270

.  

 

Z českého pohledu dojde v souvislosti s principem zákazu vrácení vkladů novelizací ZOK 

k doplnění jeho stávajícího ustanovení § 40 o nový odst. 5, který reguluje bezúplatná plnění 

poskytnutá ve prospěch společníků obchodních korporací. Jedná se o specifikaci jednoho z 

případů, kdy společnost neobdrží majetkovou protihodnotu a může takovýmto způsobem dojít ke 

„skryté výplatě“ porušující zákaz vrácení vkladů. Zásadně je tedy cílem tento typ transakce 

zakázat s výjimkou obvyklých příležitostných darů, věnování na veřejně prospěšný účel v 

přiměřené výši, plnění vyplývajících z mravního závazku či z ohledů slušnosti, případně 

výhodou poskytovanou společností ze zákona. Jedná se prakticky o obdobný rozsah důvodů jako 

v případě výjimek z možnosti dovolat se relativní neúčinnosti bezúplatného jednání dlužníka dle 

ustanovení § 591 ObčZ. Důvodová zpráva pak jako cíl uvádí právě eliminaci obcházení pravidel 

pro výplatu podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích ze strany společnosti
271

. 

 

Podstatně ambicióznější je v tomto směru nedávno doplněná slovenská úprava, která 

s účinností od 1. 1. 2016 podrobně rozpracovala ustanovení o zákazu vrácení vkladů 

v ustanoveních § 67j a násl. Slov. ObchZ
272

. I z důvodové zprávy k příslušnému novelizačnímu 

                                                
270  Karollus, M. Einlagenrückgewähr und verdeckte Gewinnausschüttung in Gesellschaftsrecht In: Leitner, R. 

(eds.) Handbuch Verdeckte Gewinnausschüttung, 2. aktualisierte Auflage Linz: Linde Verlag, 2014, s. 92. 

271  Důvodová zpráva k zákonu č. 33/2020 Sb, 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, s. 

112-113, Sněmovní tisk č. 207, dostupné online z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=207&CT1=0 

272  Novelizace byla provedena zákonem č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
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zákonu konečně vyplývá, že cílem úpravy bylo přepracování a podrobnější vyjádření již 

existujících pravidel práva obchodních korporací
273

. Za případ neoprávněného vrácení vkladu se 

tak mimo situaci bezúplatného plnění výslovně považuje také plnění společnosti bez poskytnutí 

přiměřeného protiplnění, a to bez ohledu na jeho právní povahu. Stejný závěr se uplatní také pro 

poskytnutí zajištění závazku společníka ze strany obchodní společnosti, opět bez ohledu na 

konkrétní formu. Osobní působnost je dále rozšířena také na bývalé společníky (s časovým 

ohraničením dvou let ode dne zániku jejich účasti v obchodní společnosti) a na transakce 

s osobami, které se do dvou let společníky obchodní společnosti naopak stanou. Zákonná 

ustanovení pak zároveň specifikují kritéria pro určení přiměřenosti protiplnění, která spočívají 

primárně ve schopnosti druhé strany určité plnění poskytnout, v tržní ceně a v podmínkách 

poskytovaných za obdobných situací v rámci běžného obchodního styku. 

 

Porušení daných ustanovení vede především k povinnosti společníka dorovnat rozdíl mezi 

poskytnutou a přiměřenou protihodnotou v režimu bezdůvodného obohacení. Hlavní 

odpovědnost ovšem spočívá na členech statutárního orgánu, a to nejen těch, kteří jimi byli 

v období, kdy k samotné transakci došlo, ale také těch, kteří se jimi stali následně a tento rozdíl 

v rozporu se svou povinností nevymáhali, ač o jeho existenci věděli či vědět mohli. Důsledkem 

je jednak solidární odpovědnost členů statutárního orgánu vůči společnosti za vrácení tohoto 

rozdílu, ale také jejich ručení navenek vůči věřitelům společnosti. Je zřejmé, že slovenská 

zákonná úprava v řadě ohledů reflektuje judikatorní vývoj a závěry prakticky využívané zejména 

v Německu a Rakousku. Tímto způsobem se tudíž vytváří přínosné vodítko pro praktickou 

aplikaci. 

 

Stručně je možné zároveň doplnit, že i systémy, které neuplatňují princip reálného udržení 

základního kapitálu využívají nástroje postihující obdobné typy transakcí, byť nikoliv v rovině 

práva obchodních korporací. Právní úprava v USA v těchto případech vychází z institutu tzv. 

fraudulent trading, tedy z oboru práva deliktního, respektive insolvenčního. Jeho aplikace 

umožňuje rovněž obdržet plnění vyplacené akcionářům společnosti nazpět. Případná 

odpovědnost členů statutárního orgánu je naproti tomu dovozována z obecných fiduciárních 

povinností. Základní obecné podmínky judikaturou vytvořeného testu (tzv. constructive fraud) 

                                                
273  Důvodová zpráva k bodu 7 (§ 67j) návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s. 9 dostupné online z: 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=412993 
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posuzujícího případnou nepřípustnost výplaty prostředků ze strany společnosti jsou následující: 

a) společnost jako dlužník převedla majetek, nebo jí vznikl dluh, b) společnost neobdržela v 

rámci této transakce adekvátní protihodnotu a c) k transakci došlo v okamžiku, kdy byla 

společnost insolventní, popřípadě měla neodůvodněně nízký kapitál
274

. Podmínka neodůvodněně 

nízkého kapitálu je naplněna, pokud je v návaznosti na transakci u společnosti vytvořeno 

neodůvodněné riziko insolvence, což ovšem nutně neznamená, že insolvenční situace musí být 

v daném případě pravděpodobná. Případné využití je tak oproti kontinentální koncepci posunuto 

do okamžiku spojeného s možností vzniku úpadkové situace. Přesto se jedná o významnou 

součást tamější právní úpravy, která reguluje otázku výplatu prostředků akcionářům společnosti 

a doplňuje v tomto směru uplatnění testu insolvence. 

 

Příklon k důslednější aplikaci pravidla o zákazu vrácení vkladů na transakce realizované 

mezi společností a akcionáři považuji obecně za správnou cestu, která zcela logicky navazuje na 

regulaci výplaty podílů na zisku či jiných vlastních zdrojích společnosti. Ztotožňuji se tak 

s názorem, podle kterého je požadavek na ekvivalentnost vzájemně sjednaného plnění mezi 

akcionářem a společností vyplývající z tohoto pravidla schopen jako jeden z nástrojů reálně 

zvýšit efektivitu ochrany věřitelů společnosti
275

. Tento přístup akcentuje zejména fiduciární 

povinnosti členů statutárního orgánu společnosti ve vztahu k transakcím, které neoprávněně 

zvýhodňují postavení akcionářů společnosti na úkor věřitelů. Určitá limitace může spočívat ve 

faktu, že primárním důsledkem porušení je vznik nároku společnosti domáhat se dorovnání 

vzniklého rozdílu mezi poskytnutým plněním a obvyklou tržní hodnotou protiplnění. Lze ovšem 

předpokládat, že členové statutárního orgánu nebudou mít v mnoha případech dostatečnou 

motivaci tímto způsobem fakticky zpochybňovat obsah transakce, kterou sami uzavřeli. Často 

jsou právě z tohoto důvodu například v Německu příslušné nároky vyplývající z korporačního 

práva uplatňovány vůči akcionářům až během insolvenčního řízení ze strany insolvenčního 

správce
276

.  

 

                                                
274  Engert, A. Life Without Legal Capital: Lessons from American Law, Working Paper, 2006, dostupné online z: 

https://ssrn.com/abstract=882842, s. 27-28. 

275  Viz Flídr, J. Zákaz vrácení předmětu vkladu jako účinný nástroj ochrany věřitelů kapitálové společnosti 

Obchodněprávní revue, roč. 2018, č. 9, s. 241 a násl. 

276  Wagner, G. Distributions to Shareholders and Fraudulent Transfer Law In: Eidenmüller, H., Schön, W. (eds). 

The Law and Economics of Creditor Protection Hague: T.M.C. Asser Press, 2008, s. 222. 
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Řešení může nabízet konstrukce ručení, a to buď ve vztahu ke členům statutárních orgánů 

dle slovenského vzoru, případně přímo dotčených akcionářů v rozsahu vzniklého rozdílu, jak 

vyplývá z rakouské úpravy v ustanovení § 56 odst. 1 öAktG. Zatímco ručení členů statutárních 

orgánů zdůrazňuje sankci za porušení jejich fiduciárních povinností, vztažení ručení přímo 

k akcionářům cílí na osoby, které se danou transakcí v konečném důsledku obohatily. Slabinou 

obou těchto řešení je ovšem informační bariéra, na kterou budou věřitelé v řadě případů narážet. 

Praktická zkušenost z Rakouska proto například ukazuje, že nároky z titulu ručení akcionářů 

nejsou přímo ze strany věřitelů příliš často uplatňovány
277

. Jako pravděpodobnější se jeví 

varianta, kdy je porušení principu zákazu vrácení vkladů namítáno ze strany ostatních akcionářů 

společnosti, což ostatně naznačuje i zmiňovaný případ posuzovaný Nejvyšším soudem ČR.  

Rozsah německé i rakouské judikatury vyplývající především z častější aktivity insolvenčních 

správců ovšem dokazuje, že tento nástroj přesto hraje důležitou praktickou úlohu, která obecně 

disciplinuje podmínky transakcí mezi akcionáři a společností, z čehož v konečném důsledku 

profitují i samotní věřitelé. V českém kontextu přitom praktickému využití tohoto nástroje 

nebrání ani současné znění platné a účinné právní úpravy. Vhodným inspiračním zdrojem pro 

podrobnější legislativní uchopení této problematiky přitom může být představovaná slovenská 

úprava po novelizaci Slov. ObchZ. 

 

3.5 Základní kapitál jako indicie o hospodářské stabilitě
278

 

 

Z ekonomického úhlu pohledu je možné účel základního kapitálu vnímat jako informaci o 

dostatečném počátečním kapitálovém vybavení společnosti tak, aby mohla vykonávat činnost, 

pro kterou byla určena. V tomto pojetí je základní kapitál akcentován jako zdroj vlastního 

majetku společnosti, jak již bylo uvedeno výše. Primárně se proto tato funkce vztahuje k otázce 

reálné tvorby základního kapitálu. Pokud si má ovšem udržet jistou formu relevance vůči třetím 

osobám, prolíná se samozřejmě neoddělitelně také s otázkou reálného udržení základního 

kapitálu. Jeho hodnota je viditelnou investicí akcionářů, která podle zastánců této funkce může 

sloužit jako druh signálu navenek o ekonomické důvěryhodnosti vůči potenciálním věřitelům. 

Svou povahou proto můžeme hovořit rovněž o určité funkci signální. V této souvislosti ostatně 

například zákonná úprava dle ustanovení § 7 odst. 1 ZOK vyžaduje, aby uvádění údajů o výši 

                                                
277  Karollus, M. Einlagenrückgewähr und verdeckte Gewinnausschüttung in Gesellschaftsrecht In: Leitner, R. 

(eds.) Handbuch Verdeckte Gewinnausschüttung, 2. aktualisierte Auflage Linz: Linde Verlag, 2014, s. 47. 

278  Z německého: „Soliditätsindiz“. 



 

 

 

100 

základního kapitálu na obchodních listinách odpovídalo pouze výši skutečně upsané a splacené 

části základního kapitálu
279

. Cílem je v tomto směru zvýšit důvěryhodnost zveřejňovaného údaje 

vůči třetím osobám tak, aby tato výše odpovídala pouze reálnému kapitálovému přínosu 

jednotlivých akcionářů. Právní úprava některých států je přitom v tomto ohledu přísnější a údaj o 

výši základního kapitálu je zde na obchodních listinách dokonce uváděn povinně. Typickým 

příkladem je v tomto ohledu Polsko, kde tato povinnost vyplývá z ustanovení čl. 374 § 1 odst. 1 

KSH. 

 

Souvisejícím prvkem vycházejícím z vazby mezi ekonomickým stavem společnosti a 

hodnotou základního kapitálu je dále ustanovení § 403 odst. 2 ZOK, které ukládá statutárnímu 

orgánu společnosti svolání valné hromady v návaznosti na zjištění, že dosažená ztráta 

společnosti dle účetní závěrky dosahuje takové výše, kdy by po její úhradě z disponibilních 

zdrojů společnosti zbývající neuhrazená ztráta dále dosahovala prahu stanoveného na polovinu 

základního kapitálu, respektive, pokud takovýto stav lze důvodně očekávat. Právě výše 

základního kapitálu představuje referenční hodnotu, se kterou je kumulovaná výše ztráty 

poměřována a slouží jako „signalizace“ vážné hospodářské situace společnosti.  

 

Řešení této, slovy ustanovení čl. 58 Směrnice o některých aspektech práva obchodních 

společností, „vážné ztráty upsaného základního kapitálu“ je zákonem přenecháno akcionářům 

prostřednictvím valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti a může tak spočívat kromě 

nastartování ozdravných restrukturalizačních kroků také radikální formou ve zrušení společnosti 

s její likvidací. Zákonný text takto akcionářům v podstatě naznačuje, že je vhodné zvážit, zda má 

za tohoto stavu smysl pokračovat v dalším fungování společnosti. Tuto úvahu je možné porovnat 

s poznatky ekonomické teorie, podle které je další fungování společnosti odůvodnitelné, pokud 

je její going concern hodnota (tzn. za předpokladu dalšího nepřetržitého trvání) vyšší než 

hodnota likvidační (tzn. při zpeněžení majetku v rámci zrušení s likvidací). V případě 

obráceného poměru je naopak z ekonomického pohledu správným řešením, aby byla společnost 

zrušena s likvidací
280

. Zásadním faktorem je ovšem při této analýze způsob, jakým dochází k 

ohodnocení majetku společnost bez toho, aniž by byla výše akumulované ztráty jakkoliv 

porovnávána s hodnotou základního kapitálu společnosti. 

                                                
279  Jedná se o transpozici ustanovení čl. 26 Směrnice o některých aspektech práva obchodních společností. 

280  Eidenmüller, H. Trading in Times of Crisis In: Eidenmüller, H., Schön, W. (eds). The Law and Economics of 

Creditor Protection Hague: T.M.C. Asser Press, 2008, s. 243. 
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Kritika této funkce vychází zejména z již zdůrazňovaného faktu, že základní kapitál není 

oddělenou majetkovou složkou společnosti, se kterou by nebylo možné volně disponovat, a 

neslouží jako určitá forma obligatorního zajištění věřitelů vyplývajícího přímo ze zákona. Pokud 

se tedy věřitel spoléhá na vysokou výši základního kapitálu jako na signál o ekonomické stabilitě 

dané společnosti, může být konečný důsledek naopak kontraproduktivní. Podle Dvořáka může 

vyšší základní kapitál vést k lehkovážnějšímu přístupu dobrovolných věřitelů při sjednávání 

zajištění a méně důslednému zkoumání skutečného finančního stavu dané společnosti. Je přitom 

evidentní, že i společnosti s vysokým základním kapitálem začasté končí v úpadku
281

. To je také 

důvodem, proč je výše základního kapitálu označována pouze za indicii o hospodářské solidnosti 

či stabilitě, nikoliv za její záruku. Účel deklarovaný touto funkcí je shledáván také v tom, že má 

zamezit příliš vysokému množství ekonomicky nedostatečných společností, nikoliv jejich výskyt 

úplně eliminovat, což je stav, kterého touto cestou zkrátka není možné skutečně dosáhnout
282

.   

 

Z hlediska posouzení ekonomické kondice společnosti je výhodou údaje o hodnotě 

základního kapitálu nepochybně jeho velmi snadná dostupnost a jednoznačná určitelnost. Podle 

argumentace použité při zdůraznění informační hodnoty svědčící o hospodářské stabilitě je 

ambicí systému vycházejícího z ochranné funkce základního kapitálu výrazným způsobem šetřit 

transakční náklady na provedení analýzy ekonomického stavu společnosti ze strany věřitelů. 

Slabinou je ovšem ve skutečnosti příliš nízká hodnota takto získané „signální“ informace. 

Hodnocení kredibility společnosti ze strany významných dobrovolných věřitelů poskytujících 

společnosti vysoké množství prostředků je totiž samozřejmě obvykle mnohem důslednější. Lze 

tak dojít k hypotéze, podle které může základní kapitál představovat relevantní údaj pouze pro ty 

dobrovolné věřitele, kteří s informací o výši základního kapitálu jednak budou opravdu pracovat 

a nebyli by současně schopni bez této informace vyhodnotit, zda se dobrovolnými věřiteli 

společnosti opravdu stanou
283

.  

 

Ve skutečnosti tedy mohou méně informovaní věřitelé spoléhat na zjištění dostatečného 

množství poznatků od velkých dobrovolných věřitelů (zejména finančních institucí, jakými jsou 

                                                
281  Dvořák, T. Akciová společnost 1. vydání Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 748. 

282  Krüger, M.E. Mindestkapital und Gläubigerschutz. Deutsches, Europäisches und Vergleichendes 

Wirtschaftsrecht, Band 46 Baden-Baden: Nomos, 2005, s. 223. 

283  Engert, A. Life Without Legal Capital: Lessons from American Law Working Paper, 2006, dostupné online z: 

https://ssrn.com/abstract=882842, s. 5. 
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banky) a na plnění podrobných smluvních podmínek (především tzv. kovenantů), které s nimi 

bývají obvykle sjednány. Touto cestou se vlastně vytváří určitá „finanční kaskáda“, kdy méně 

informovaní věřitelé vychází z informace, že byla hospodářská životaschopnost společnosti a 

odpovídající zainteresovanost jejich akcionářů dostatečně prověřena vzhledem k poskytnutí 

prostředků ze strany více exponovaných věřitelů
284

. V této souvislosti by se dokonce dalo 

hovořit z ekonomického pohledu o ukázce problému „černého pasažéra“, kdy tito věřitelé 

profitují z kontroly vykonávané nad situací ve společnosti jinými věřiteli, aniž by na sjednání 

podmínek či následném dohledu participovali vynaložením jakýchkoliv prostředků. Nelze ovšem 

opomenout, že některé typy smluvních ujednání jednoznačně upřednostňují postavení věřitelů, 

v jejichž prospěch byly sjednány, před jinými věřiteli, kteří z nich nijak neprofitují, ale jejich 

postavení je naopak takto oslabeno. Typicky jde o tzv. acceleration clauses zajišťující 

předčasnou splatnost pohledávky při porušení plnění určitých ekonomických ukazatelů. Vnímat 

slabé věřitele čistě jako beneficienty ochranných kroků silných věřitelů by proto bylo poněkud 

zjednodušené.   

 

Argumentace zprostředkovaným dohledem silných věřitelů může mít jisté opodstatnění 

především za stavu, kdy je společnost hospodářsky zdravá. Situace se ale radikálně mění 

zejména v časovém období těsně před úpadkem, kde nastává největší riziko oportunistického 

chování jak ze strany členů orgánů společnosti, jejich akcionářů nebo právě také silných věřitelů 

společnosti, kteří budou obvykle disponovat oproti jiným skupinám věřitelů právě informačním 

náskokem. Svůj význam zde sehrává naopak spíše jiný fenomén z oblasti popisu ekonomického 

chování subjektů, a to tzv. racionální apatie. Slabí (dobrovolní) věřitelé (zejména obchodní 

partneři) nebudou mít s ohledem na výši své finanční expozice dostatečnou motivaci k získání a 

analýze informací s ohledem na prohibitivní výši spojených transakčních nákladů
285

. 

 

Institut základního kapitálu je takto ve své podstatě odůvodňován jako určitý prostředek 

pro obecné nastavení hospodářských kritérií plněných společností, které by byly jinak stejně 

sjednány v obdobném znění ze strany velkých dobrovolných věřitelů. V principu je cílem právě 

dosažení úspory transakčních nákladů spojených s nutností jejich sjednávání, kdy navíc budou 

moci tyto podmínky využívat i nedobrovolní věřitelé, případně slabí věřitelé, pro které by jejich 

využití nebylo jinak vůbec fakticky možné.  

                                                
284  Ibid 

285  Richter, T. Insolvenční právo, 2. doplněné a upravené vydání Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 107. 
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Obsah sjednávaných smluvních kovenantů může být velmi široký, přičemž historicky byl 

detailně propracován zejména u transakcí sjednávaných v USA. Z pohledu možné substituce 

ochrany vyplývající z institutu základního kapitálu jsou nejpodstatnější finanční kovenanty 

spojené s dividendovou politikou společnosti, kdy je výplata prostředků akcionářům (ať už 

formou dividendy nebo zpětným odkupem vlastních akcií) obvykle umožněna pouze do určité 

výše kumulovaného zisku dosaženého následně po poskytnutí úvěru. Případné variace pak 

mohou spočívat ve stanovení maximálního podílu na zisku k výplatě pro určité konkrétní období, 

limitováním frekvence výplaty nebo podmíněním výplaty splněním určitého testu založeného na 

ratingovém hodnocení či naplnění stanovených finančních ukazatelů
286

. Základem je tudíž 

omezení celkové výše distribuovatelné částky, přičemž obdobnému účelu slouží v principu u 

systémů využívajících základní kapitál rozvahový test. Obdobně jsou k signalizaci zhoršující se 

hospodářské situace společnosti využívány tzv. early warning covenants, jejichž účelem je 

obvykle stanovit konkrétní minimální hranici čistého jmění
287

, kterou je nutné udržovat jako 

základní polštář vlastního kapitálu společnosti. Porušení tohoto ukazatele může vést 

k renegociaci podmínek mezi věřitelem a společností jako dlužníkem, případně k nutnosti 

akcionářů navýšit vlastní kapitál společnosti. 

 

Argumentace zastávající používání institutu základního kapitálu vychází z premisy, že 

pokud jsou ve státech nevycházejících principiálně z tohoto konceptu (zejména v USA) 

standardně používány ve smlouvách kovenanty plnící obdobné funkce, je jejich přímé zahrnutí 

do podoby zákonného pravidla efektivní z pohledu úspory transakčních nákladů. Zároveň je 

ovšem nutné uvést, že z historického srovnání naopak vyplývá klesající míra využívání 

kovenantů souvisejících s rozdělováním dividend v rámci USA. Jedním z vysvětlení tohoto 

poklesu je přitom postupný příklon k ukazatelům spojeným s cash-flow dané společnosti, 

případně vyšším využíváním ratingových agentur. Empiricky proto nelze potvrdit nezbytnost 

zákonného režimu udržování základního kapitálu vyplývajícího z argumentace úsporou 

                                                
286  Bratton, W. W. Bond Covenants and Creditor Protection: Economics and Law, Theory and Practice, 

Substance and Process In: Eidenmüller, H., Schön, W. (eds). The Law and Economics of Creditor Protection 

Hague: T.M.C. Asser Press, 2008 s. 52. 

287  Tzn. celkovou hodnotu aktiv po odečtení dluhů. 



 

 

 

104 

transakčních nákladů při sjednávání kovenantů
288

. I praktická zkušenost ostatně svědčí o tom, že 

sjednávání smluvních kovenantů je běžnou praxí rovněž v systémech vycházejících z principu 

reálné tvorby a ochrany základního kapitálu, přičemž jsou zde preferovány komplexnější 

finanční ukazatele vycházející právě například z cash-flow. Z tohoto faktu je možné naopak 

dovodit, že ochranná funkce základního kapitálu není sama o sobě vnímána jako dostatečně 

adekvátní záruka ekonomického postavení věřitelů, což logicky souvisí i s heterogenitou zájmů 

jednotlivých věřitelů a jejich rozdílným postavením. K úspoře transakčních nákladů z tohoto 

pohledu u velkých dobrovolných věřitelů nedochází. U slabých a nedobrovolných věřitelů pak 

nedochází k nahrazení smluvních kovenantů v plně využitelném a dostatečně robustním rozsahu. 

 

3.6 Základní kapitál jako nástroj pro rozložení rizika
289

 

 

Základním východiskem pojetí základního kapitálu jako nástroje pro rozložení rizika je 

faktické vyloučení ručení akcionářů za dluhy společnosti, které s sebou ze své podstaty přináší 

externalizaci rizik v neprospěch věřitelů dané společnosti, kdy se riziko posouvá od akcionářů 

k věřitelům. Stanovení minimální výše vkladové povinnosti při vzniku společnosti má tak za cíl 

alespoň částečnou opětovnou internalizaci těchto rizik a eliminaci problému morálního hazardu 

akcionářů
290

. Riziko důsledků případného podnikatelského neúspěchu společnosti nesou 

samozřejmě jak akcionáři, tak její věřitelé. Jde o to, do jaké míry právní úprava vyžaduje 

participaci akcionářů, která povede k určitému rozložení rizika právě mezi tyto dvě skupiny. Z 

pohledu věřitelů mají akcionáři díky vkladové povinnosti (a zprostředkovaně tedy díky takto 

vytvořenému základnímu kapitálu) rovněž v sázce určitou peněžní částku.  

 

V pozadí této funkce je zřejmá úvaha, podle které poskytnutí vlastního kapitálu ze strany 

akcionářů může ovlivnit jejich chování a zabránit oportunistickému způsobu jednání (respektive 

morálnímu hazardu), nebo jeho možnost alespoň výrazně snížit. Kriticky bývá vznášen jednak 

argument, do jaké míry mohou akcionáři skutečně ovlivnit dílčí kroky společnosti s ohledem na 

                                                
288  Kuhner, C. The Future of Creditor Protection through Capital Maintenance Rules in European Company Law 

- An Economic Perspective In: Lutter, M. Legal Capital in Europe, European Company and Financial Law 

Review, Special Volume 1, Berlin: De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, 2006, s. 362 - 363. 

289  Z německého: „Risikobeteiligung“. 

290  Krüger, M.E. Mindestkapital und Gläubigerschutz. Deutsches, Europäisches und Vergleichendes 

Wirtschaftsrecht, Band 46 Baden-Baden: Nomos, 2005, s. 230. 
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rozdělení působnosti mezi jejími jednotlivými orgány
291

. V této souvislosti sice není možné 

opomenout, že právě akcionáři ultimátně rozhodují prostřednictvím valné hromady jednak o 

personálním složení volených orgánů (kontrolního, respektive obvykle rovněž statutárního) a 

vzhledem k působnosti valné hromady jako nejvyššího orgánu také o nejzásadnějších otázkách 

dalšího směřování společnosti. Z uvedené kritiky lze ale také dovodit, že riziko oportunistického 

chování závisí rovněž na složení akcionářské struktury konkrétní společnosti. Je evidentní, že u 

společností s rozptýlenou akcionářskou strukturou je obecný vliv jednotlivých akcionářů na chod 

společnosti výrazně omezen. Z tohoto pohledu by se proto relevantnost uvedené funkce mohla 

vztahovat zejména na společnosti s výrazně koncentrovanou akcionářskou strukturou, respektive 

společnosti, kde akcionáři či osoby jim blízké zároveň zastávají funkce přímo ve volených 

orgánech společnosti. 

 

Zároveň je nutné vzít v úvahu, že případný efekt rozdělení rizika mezi akcionáře a věřitele 

společnosti nelze omezovat pouze na hodnotu základního kapitálu, natož pak na jeho minimální 

stanovenou výši. Účinky se totiž zjevně mohou vztahovat na veškeré prostředky poskytnuté ze 

strany akcionářů ve prospěch společnosti, a to ať už formou splacení celého emisního kurzu akcií 

(tj. včetně případného emisního ážia) nebo příplatků poskytnutých ze strany akcionářů mimo 

základní kapitál. I ve státech, které z konceptu povinné tvorby minimálního základního kapitálu 

a jeho následného udržení v principu nevycházejí přitom samozřejmě společnosti disponují 

vlastními zdroji poskytnutými akcionáři a tato funkce by tak měla být zjevně naplňována také 

v těchto případech. Jinými slovy, i pokud by takto mělo skutečně docházet k diverzifikaci rizika, 

není tato funkce pevně spojena s konceptem základního kapitálu jako takového, ale vyplývá 

obecně z rozsahu financování společnosti vlastními zdroji akcionářů.   

 

Kritiku je zároveň možné zaměřit na to, zda minimální povinná výše základního kapitálu 

může mít vůbec skutečný vliv na chování akcionářů. Akcionáři samozřejmě riskují eventuální 

ztrátu svých reziduálních nároků. V případech hrozícího úpadku přitom bývá naopak vznášen 

argument, podle kterého akcionáři mají větší motivaci ke značně rizikovým krokům. Vzhledem 

k jejich omezenému ručení totiž riskují pouze výši svého původního vkladu, který již byl 

společnosti poskytnut. Právě akcionáři jsou tak beneficienty potenciálního výnosu z riskantního 

obchodu, kterým bude jejich původní investice zachována. Fakticky je z jejich pohledu optimální 

                                                
291  Ibid, s. 231. 
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potenciálně nejvýnosnější varianta jednání, která ale bývá obecně také tou nejriskantnější. 

Případný neúspěch jde přitom především k tíži věřitelů společnosti
292

.  

 

Ve své podstatě tento argument vychází z toho, že akcionáři považují za dané situace 

počáteční vklad jako tzv. utopený náklad (sunk cost), který tak už při jejich dalším rozhodování 

není dále relevantní. Skutečný vliv na jednání akcionářů je v konečném důsledku minimálně 

sporný a přinejmenším bude do značné míry záviset i na konkrétní situaci společnosti a 

některých dalších faktorech jako je její akcionářská struktura. Z tohoto příkladu je zároveň 

zřejmé, že v různých fázích hospodářského stavu společnosti může být preferováno rozdílné 

vybalancování zájmů mezi výnosností, respektive rizikovostí, činnosti společnosti na straně 

jedné a jistotou pro věřitele na straně druhé. Dobrovolní věřitelé mají v okamžiku sjednání 

podmínek možnost tyto faktory zohlednit, přičemž výjimkou jsou situace podstatných změn, 

které nejsou (či nemohou být) v průběhu doby trvání závazku promítnuty do adekvátní změny 

jeho podmínek. Takováto možnost reakce pak zcela schází u věřitelů nedobrovolných. 

 

3.7 Základní kapitál jako „práh serióznosti záměru“
293

  

 

 Stanovení minimální povinné hranice základního kapitálu může plnit také další možnou 

funkci, kdy je takto v principu vytvářen určitý práh, jehož účelem je odradit potenciální 

neseriózní záměry od využití právní formy akciové společnosti, u které mohou věřitelé ze své 

podstaty spoléhat pouze na její dostatečnou majetkovou vybavenost. Tato funkce se tedy 

zaměřuje na otázku reálné tvorby základního kapitálu. Minimální výše základního kapitálu má 

v tomto pojetí pomoci zabránit špatně naplánovaným, respektive předčasným, podvodným či 

jinak protiprávním vznikům společností
294

. Jedná se o kritérium důvěryhodnosti a čestnosti 

záměru. Zároveň je bráno v potaz, zda akcionáři zamýšlí realizaci činnosti prostřednictvím 

společnosti vážně a podílí se na zahájení jejího hospodářského života alespoň minimálním 

odpovídajícím vkladem.  

 

                                                
292  Jde o problematiku tzv. asset substitution, respektive „gambling for resurrection“ popsanou v kapitole 1.1. 

293  Z německého: „Seriositätsschwelle“. 

294  Pentz, A., Priester, H.J., Schwanna, A. Raising Cash and Contributions in Kind when forming a Company and 

for Capital Increases In: Lutter, M. Legal Capital in Europe, European Company and Financial Law Review, 

Special Volume 1, Berlin: De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, 2006, s. 46. 
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Obdobná forma argumentace konečně zazněla i v českém kontextu, byť v souvislosti 

s naprostou marginalizací požadavku na minimální základní kapitál u společností s ručením 

omezeným: „Zbývá tak jen možnost, že by byla nutnost složit základní kapitál bariérou pro vstup 

nových subjektů do podnikání. Je to ale reálná možnost? Je vůbec vhodné vpouštět do 

ekonomického života a přiznávat beneficium majetkové oddělenosti někomu, kdo si pro své 

podnikání nedokáže obstarat ani dvě stě tisíc korun? Asi se také pozapomnělo na prvek důvěry, 

který však ani v globalizované ekonomice neztratil význam, právě naopak; na čem založit 

důvěru, že společnost, jejíž společníci ručí jenom do výše vkladů, splní své závazky, jestliže bude 

mít prakticky nulový základní kapitál? Podmínkou poskytnutí úvěru tak bude buď dobrovolně 

určený vysoký základní kapitál, nebo osobní ručení společníků. (…) Zde navíc důvody pro 

zachování povinného minimálního základního kapitálu existují. Nechci je v tomto článku všechny 

vypočítávat a zmíním tedy jen, že zrušení tohoto požadavku povede podle mého názoru ke zvýšení 

nezodpovědnosti některých ekonomických aktérů, kteří nebudou při podnikání prostřednictvím 

společnosti s ručením omezeným riskovat ze svého majetku jedinou korunu.
295

“ Vztaženo 

k podmínkám akciové společnosti si tak můžeme klást otázku, zda aktuální stanovení „vstupního 

prahu“ v podobě minimálního základního kapitálu, jehož výše není na rozdíl od společnosti 

s ručením omezeným zcela bezvýznamná, naopak může skutečně vytvářet dostatečnou důvěru 

navenek po jejím vytvoření.  

 

Předně je nezbytné nezaměňovat kritérium serióznosti a ekonomické „solidnosti“ 

představené výše. V tomto případě jde pouze o nastavení počátečního splnění určitých 

podmínek, nikoliv o jejich kontinuální naplňování. Je notorietou, že i společnost, která vznikla se 

zcela čestnými úmysly akcionářů a splnila počáteční podmínky vytvoření základního kapitálu 

v plném rozsahu, se může stát v důsledku působení řady rozličných faktorů během své existence 

ekonomicky „nesolidní“. Opačně bude naopak začasté platit, že od počátku neseriózní záměr se 

projeví také v hospodářské situaci společnosti. Cílem tak ve skutečnosti není vytvářet tímto 

způsobem důvěryhodnost určité konkrétní společnosti, ale abstraktní důvěru v právní formu 

akciové společnosti jako takové. Můžeme proto ve své podstatě hovořit o jisté abstraktní formě 

ochrany věřitelů
296

. Pokud se proto v literatuře objevuje tvrzení, že daná funkce je fakticky 

                                                
295  Pelikán, R. Několik poznámek k úpravě společnosti s ručením omezeným v novém zákoně o obchodních 

korporacích Obchodněprávní revue, roč. 2012, č. 3, s. 76. 

296  Krüger, M.E. Mindestkapital und Gläubigerschutz. Deutsches, Europäisches und Vergleichendes 

Wirtschaftsrecht, Band 46 Baden-Baden: Nomos, 2005, s. 233. 
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jedinou relevantní z pohledu ochrany věřitelů,
297

 může mít takový závěr jen omezenou platnost, 

a to obecně vzhledem k právní formě společnosti jako takové a dále pak k okamžiku jejího 

samotného vzniku.   

 

Jsem tedy toho názoru, že uvedená funkce souvisí především s psychologickým působením 

navenek, o čemž svědčí i praktické zkušenosti s vnímáním rozdílné výše základního kapitálu u 

společností v rámci běžného obchodního styku. Pokud je ovšem hlavním důsledkem spíše 

abstraktní posílení důvěryhodnosti akciové společnosti, nelze odůvodněně dojít k závěru, že by 

výše stanovení základního kapitálu jako určitého vstupního prahu efektivně zvyšovala míru 

ochrany věřitelů společnosti. Zároveň je možné argumentovat také tím, že kromě stanovení 

minimální hranice základního kapitálu plní funkci „prahu“ také nutnost splnění dalších 

podmínek pro vznik a fungování společnosti jako takové, což bezpochyby hraje svou roli při 

volbě mezi různými právními formami pro konkrétní vybranou činnost
298

. Celá úvaha je v tomto 

kontextu poněkud komplexnější a neomezuje se pouze na povinnou minimální stanovenou výši 

základního kapitálu. 

 

Odlišná je naproti tomu situace u specifických odvětví, kde je vyžadována podstatně vyšší 

počáteční účast akcionářů na vytvoření základního kapitálu než u běžných společností. Jakkoliv 

se kritéria pod vlivem příslušné úpravy práva Evropské unie posouvají k širšímu pojetí tzv. 

adekvátní kapitalizace, počáteční výše vytvářeného základního kapitálu zde vytváří zjevný práh 

pro vstup do daného odvětví
299

. Z uvedeného plyne i legislativně-politická role, kterou si 

stanovení minimální výše základního kapitálu stále historicky zachovává, což je spojeno s další 

představenou funkcí. 

 

3.8 Základní kapitál jako „cena za omezené ručení“ 

 

Na funkci vytvoření prahu serióznosti navazuje také argument odůvodňující existenci 

požadavku na minimální výši základního kapitálu tak, že se jedná o určitou „cenu za omezené 

                                                
297  Schmidt, K. Die Sicherung der Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung in Kapitalgesellschaften, In:  

Blaurock, U (Eds.) Recht der Unternehmen in Europa Baden-Baden: Nomos, 1993, s. 103. 

298  Krüger, M.E. Mindestkapital und Gläubigerschutz. Deutsches, Europäisches und Vergleichendes 

Wirtschaftsrecht, Band 46 Baden-Baden: Nomos, 2005, s. 234. 

299 Viz také výše, kapitola 3.1. 
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ručení“ akcionářů společnosti. Vychází se zde z následující úvahy - pokud akcionáři mohou 

profitovat z omezeného (či fakticky vyloučeného) ručení za dluhy společnosti, měla by tato 

skutečnost zároveň korelovat se stanovením vstupních podmínek, na základě kterých ponesou 

určité riziko podnikatelského neúspěchu tak, aby byl vyloučen případný morální hazard 

akcionářů spojený s podvodným jednáním nebo příliš riskantními projekty. Evidentní je zde tedy 

také vazba na dříve představenou funkci rozdělení rizika mezi akcionáře a věřitele společnosti. 

V literatuře nalezneme i přirovnání ke konceptu spoluúčasti v pojistném právu, jehož obdobným 

cílem je snížit pravděpodobnost lehkovážného přístupu k dobrovolnému přebírání rizika
300

.  

 

Oproti funkci rozdělení rizika je zde ovšem zdůrazňována právě provázanost mezi 

poskytnutým beneficiem omezeného ručení zakotveným právním řádem pro společnost jako 

takovou a povinností kapitálové participace ve společnosti. Podle této logiky je tudíž omezené 

ručení určitým druhem privilegia poskytnutého ze strany státu konkrétním formám právnických 

osob, přičemž je bezprostředně navázáno na poskytnutí majetkové protihodnoty ze strany 

akcionářů
301

. 

 

Z historického kontextu je zřejmé, že omezené ručení prostřednictvím založení kapitálové 

společnosti nebylo po dlouhou dobu obecně dostupné pro rozsahem menší podnikatelské 

záměry. Postupná liberalizace podmínek ovšem z legislativně-politického pohledu reflektovala 

především měnící se obecné společensko-ekonomické potřeby
302

. Omezené ručení je 

v současnosti možné považovat za standardní nástroj obezřetného řízení rizika při podnikání, kdy 

kapitálové společnosti jednoznačně dominují co do četnosti nad společnostmi osobními.  

Z principu omezeného ručení se fakticky stala inherentní součást současného fungování 

ekonomických vztahů.  

 

                                                
300  Pentz, A., Priester, H.J., Schwanna, A. Raising Cash and Contribuionts in Kind when forming a Company and 

for Capital Increases In: Lutter, M. Legal Capital in Europe, European Company and Financial Law Review, 

Special Volume 1, Berlin: De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, 2006, s. 46. 

301  Obdobně viz také rozhodnutí Spolkového soudního dvora (BGH) ze dne 27. 9. 1999, sp. zn. II ZR 371/98, 53: 

„Obchodní právo vychází z principu neomezeného ručení, pokud zákon nestanoví jinak a akcionáři musí 

zaplatit cenu za privilegium vyloučení osobního ručení dodržováním pravidel o základním kapitálu.“  

302  Krüger, M.E. Mindestkapital und Gläubigerschutz. Deutsches, Europäisches und Vergleichendes 

Wirtschaftsrecht, Band 46 Baden-Baden: Nomos, 2005, s. 291. 
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Obecným trendem je navíc postupné upouštění od požadavků minimální stanovené výše 

základního kapitálu, alespoň pokud jde o právní formu společnosti s ručením omezeným, 

k čemuž nemalou měrou přispěl svou rozhodovací praxí také Soudní dvůr Evropské unie
303

. 

Obdobně dochází v některých státech k vytváření specifických právních forem obdobných 

akciovým společnostem („quasi-akciových společností“), které nepodléhají relativně přísné a 

podrobné regulaci právem Evropské unie. Typicky se jedná o francouzskou zjednodušenou 

společnost na akcie (SAS). Obdobnou cestou se ovšem vydal také slovenský zákonodárce 

vytvořením právní formy tzv. „jednoduché společnosti na akcie“ s účinností od 1. 1. 2017
304

. 

Také u těchto forem obchodních korporací je požadavek na minimální základní kapitál naprosto 

marginalizován
305

. Samotné omezené ručení přitom není zpochybňováno ani v těchto případech, 

kdy se jedná do značné míry o samozřejmou součást právní úpravy regulující tento způsob 

výkonu podnikání. Závěr, podle kterého je umožnění omezeného ručení jistou formu privilegia 

tedy zcela zjevně neodpovídá skutečnému aktuálnímu vnímání tohoto institutu a nelze proto 

tímto způsobem podle mého názoru přesvědčivě obhájit požadavek na tvorbu minimálního 

základního kapitálu jako „ceny za omezené ručení“.   

 

 

3.9 Základní kapitál jako „polštář proti ztrátám“
306

 

 

Zatímco podle funkce minimální ručící masy je základní kapitál vnímán jako nástroj, 

kterým má být garantována existence určitých prostředků využitelných věřiteli v případě úpadku 

společnosti, z pohledu funkce „polštáře proti ztrátám“ jde zejména o to zajistit společnosti 

prostřednictvím vkladů akcionářů příspěvek k zachování kontinuity při výkonu podnikatelské 

činnosti a snížit tímto způsobem riziko vzniku úpadku ve formě předlužení
307

. Jak již totiž bylo 

uvedeno i v podkapitole o ekonomickém a účetním pohledu na základní kapitál, dostatečná míra 

vlastního kapitálu zároveň může eliminovat vznik úpadku ve formě předlužení, tj. situace, kdy 

                                                
303  Viz zejména: Rozsudek ze dne 9. 3. 1999, Centros, C-212/97, ECLI:EU:C:1999:126, Rozsudek ze dne 5. 11. 

2002, Überseering, C-208/00, ECLI:EU:C:2002:632, obojí dostupné online z: https://eur-

lex.europa.eu/homepage.html 

304  Viz ustanovení § 220h a násl. Slov. ObchZ. 

305  V obou případech je minimální výše stanovena na 1 EUR. 

306  Z německého: „Mindestverlustpolster“. 

307  Krüger, M.E. Mindestkapital und Gläubigerschutz. Deutsches, Europäisches und Vergleichendes 

Wirtschaftsrecht, Band 46 Baden-Baden: Nomos, 2005, s. 219. 
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dluhy společnosti převýší hodnotu jejich aktiv. To může hrát bezpochyby svou roli v začátcích 

činnosti, které je v řadě případů pro mnohé společnosti kritické a pro věřitele také zvýšeně 

rizikové. Jak v této souvislosti uvádí Černá: „Z hlediska pravé (pasivní) strany rozvahy to 

znamená povinnost vytvářet při vzniku obchodní korporace vlastní kapitál v určité výši tak, aby 

jej jakákoliv ztráta ihned nestáhla do záporných hodnot
308

.“  

 

V případě kumulace hospodářských ztrát ovšem neexistuje povinnost opětovného doplnění 

tohoto „polštáře“ do určité úrovně, což značně snižuje efektivitu při plnění této funkce. Tímto 

způsobem tak není garantována adekvátní kapitalizace během trvání existence společnosti. 

Podstatným argumentem snižujícím relevanci této funkce je ovšem bezpochyby také způsob 

nastavení konkrétní minimální výše základního kapitálu. Ta totiž sama o sobě nebude v mnoha 

případech představovat dostatečně velký „polštář“ vlastních zdrojů, aby mohla odvrátit vznik 

předlužení. Jednotně stanovená výše zkrátka nemůže zohlednit specifika společností podle jejich 

konkrétních potřeb.  

 

Lze proto uzavřít, že funkce polštáře proti ztrátám je do jisté míry naplněna bezprostředně 

po vzniku společnosti, kdy je takto získán vlastní kapitál v minimálním stanoveném rozsahu
309

. 

Dále pak tato funkce souvisí s rozdělováním prostředků akcionářům společnosti, kdy základní 

kapitál slouží spolu s nerozdělitelnými fondy jako hranice, pod kterou nesmí dle první části 

rozvahového testu klesnout její vlastní kapitál, čímž je opět alokován určitý rozsah zdrojů. 

Zároveň je ovšem nutné poznamenat, že tímto způsobem není například nijak zohledněna situace 

společnosti při dlouhodobé kumulaci neuhrazených ztrát z předchozích let, která je signálem o 

jejím negativním hospodářském stavu. Základní kapitál z těchto důvodů může efektivně sloužit 

jako „polštář“ vlastních zdrojů určených k zajištění pokračující činnosti společnosti jen 

v určitých omezených případech, nikoliv ovšem všeobecně. 

 

3.10 Dílčí zhodnocení 

  

V rámci této kapitoly bylo úvodem přiblíženo jak současné právní vyjádření pojmu 

základního kapitálu, tak jeho ekonomicko-účetní souvislosti nezbytné pro pochopení vazby 

                                                
308  Černá, S. In: Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 123. 

309  S výhradou, že tento rozsah nemusí být adekvátní pro činnost dané konkrétní společnosti. 
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na jednotlivé deklarované funkce, které má tento institut naplňovat. Jádrem byla ovšem právě 

jejich podrobnější analýza, a to s konkrétním zaměřením na ty funkce základního kapitálu, které 

mají přímý vztah k případnému poskytnutí ochrany věřitelům společnosti. Jedná se především o 

funkci garanční (respektive dle německé doktríny, funkci „minimální ručící masy“), která je dále 

rozvinuta v rámci principu reálné tvorby a reálného udržení základního kapitálu akciové 

společnosti. Lze shrnout, že systém vycházející z této koncepce vykazuje z pohledu efektivní 

ochrany věřitelů zjevně značné nedostatky. Jak vyplynulo z pasáže o ekonomickém pojetí 

základního kapitálu, jedná se pouze o jeden z vlastních zdrojů financování činnosti společnosti. 

Těmto zdrojům ale neodpovídá žádná oddělená složka aktiv, kterou by společnost pro svou 

činnost nemohla využít, a která by sloužila jako garance pro věřitele společnosti. Spíše než o 

minimální „ručící mase“ je proto příznačnější hovořit o minimální úrovni provozního kapitálu, 

kterou má touto formou společnost od akcionářů na počátku své existence k dispozici
310

. 

Základní kapitál v tomto ohledu odpovídá funkci vlastního zdroje financování majetku, 

respektive tvorby vlastního kapitálu společnosti. Tento „polštář proti ztrátám“ však může mít 

praktický význam právě zejména v počátcích činnosti společnosti. Během jejího dalšího 

fungování už ovšem udržování konkrétní úrovně kapitalizace není obecně vyžadováno a tímto 

způsobem tak není možné garantovat hospodářsky stabilní situaci společnosti.   

 

Jádrem principu reálné tvorby základního kapitálu je stanovení jeho minimální výše, která 

u akciové společnosti na rozdíl od společnosti s ručením omezeným podléhá regulaci právem 

Evropské unie a zachovává si stále jistou míru relevance. Jednotné stanovení této výše je ovšem 

spíše arbitrární a nemůže nikdy postihnout skutečné kapitálové potřeby konkrétních společností, 

které jsou velmi rozmanité. Minimální výše základního kapitálu tudíž spíše vychází z funkce 

určitého základního prahu pro využití dané formy obchodní korporace. Jeho důsledkem je ovšem 

spíše abstraktní a psychologické působení na zvýšení kredibility právní formy akciové 

společnosti jako takové. Z empirických porovnání v Německu konečně vyplývá, že historické 

zvýšení minimálního základního kapitálu nevedlo ke snížení počtu zahájených insolvenčních 

řízení u daného typu obchodní korporace v letech následujících
311

. I tento fakt dokládá, že 

stanovení minimální hranice základního kapitálu nemá ve svém důsledku pro postavení věřitelů 

společnosti významnou praktickou relevanci.  

                                                
310  Krüger, M.E. Mindestkapital und Gläubigerschutz. Deutsches, Europäisches und Vergleichendes 

Wirtschaftsrecht, Band 46 Baden-Baden: Nomos, 2005, s. 218. 

311  Ibid, s. 228-229. 
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Princip reálného udržení základního kapitálu následně spočívá především ve stanovení 

podmínek, za kterých je možné provést výplatu prostředků akcionářům společnosti. Slabinou 

jeho klíčového prvku, tj. rozvahového testu, je především statický a retrospektivní charakter, 

který umožňuje výplatu prostředků akcionářům, aniž by byl jakkoliv zohledněn krátkodobý 

dopad na hospodářskou situaci společnosti. Rozvahový test dále nijak nezohledňuje strukturu 

majetku ani splatnost dluhů společnosti. Jakožto velmi zjednodušený ekonomický indikátor 

proto není schopen plnohodnotně nahradit smluvní kovenanty, které bývají sjednávány ze strany 

silných dobrovolných věřitelů. Veřejně dostupný údaj o výši základního kapitálu konkrétní 

společnosti tak není sám o sobě dostatečně hodnotnou „signální“ informací, která by naplňovala 

funkci indicie o ekonomické stabilitě společnosti. Za možnost reálného posílení úrovně ochrany 

věřitelů naopak považuji důslednější přístup k aplikaci pravidla zakazujícího transakce, které 

vedou ve svém důsledku k vrácení vkladů akcionářům společnosti prostřednictvím sjednání 

neadekvátních podmínek ve srovnání s obvyklým tržním přístupem vůči třetím osobám. Jak ale 

vyplývá i z výše zmiňovaného příkladu specifické úpravy v USA, právní řády mohou nacházet i 

odlišné cesty k posuzování totožných případů transakcí, aniž by nutně musely vycházet 

z využívání koncepce založené na tvorbě a udržení základního kapitálu. 

 

Za přinejmenším sporné je možné označit naplnění funkce rozdělení rizika mezi akcionáře 

a věřitele společnosti, a to s ohledem na rozdílnou míru vlivu, kterou mohou akcionáři v rámci 

jednotlivých společností skutečně uplatňovat. I v případě, pokud bychom ovšem tuto funkci 

považovali za relevantní, není možné ji spojovat úzce pouze se základním kapitálem, ale 

vztahovala by se na veškeré vlastní zdroje poskytnuté akcionářem ve prospěch společnosti. 

Funkci, podle které je základní kapitál určitou „cenou“ za poskytnuté beneficium omezeného 

ručení, pak považuji v principu za problematickou, a to vzhledem k současnému významu 

omezeného ručení akcionářů pro široký rámec hospodářských vztahů. Vnímání omezeného 

ručení jako jistého druhu privilegia ze strany státu je spíše historickou reminiscencí a nemůže být 

podle mého názoru samo o sobě dostatečně přesvědčivým argumentem pro odůvodnění 

praktického využívání koncepce základního kapitálu. Zároveň se jedná svou povahou spíše o 

určité politické odůvodnění než o argumentaci posílením postavení věřitelů. 

 

Z dalších argumentů vznášených pro využívání koncepce základního kapitálu je uváděno 

také to, že posiluje náležitou úroveň corporate governance v rámci společnosti, a to zejména 

stanovením povinnosti svolání valné hromady za účelem zvážení potřebných restrukturalizačních 
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opatření či likvidace společnosti, pokud dochází k významné kumulaci hospodářských ztrát 

v porovnání s výší základního kapitálu, případně omezením při rozdělování dividend v důsledku 

provedení rozvahového testu
312

. V této souvislosti je uváděn také argument, podle kterého 

dodržení požadavků na distribuci prostředků vycházející z rozvahového testu zároveň vytváří pro 

členy statutárního orgánu jistý „bezpečný přístav“ a posiluje jejich právní jistotu. Naplnění 

objektivních a ověřitelných podmínek vyplývajících z účetní závěrky společnosti eliminuje 

pozdější uplatňování odpovědnosti vůči nim.  

 

K tomuto lze uvést, že posílení prvků corporate governance může být legitimním 

argumentem. Nelze ovšem zároveň přehlédnout, že u signalizace negativního hospodářského 

vývoje není nezbytné vztahovat kumulovanou ztrátu k hodnotě základního kapitálu jako 

takového
313

. Následné kroky k ozdravení společnosti pak právní úprava nijak blíže nespecifikuje 

a jsou čistě na uvážení akcionářů společnosti. Rozsah úpravy, která je s využíváním základního 

kapitálu spojena proto logicky vede k otázce, zda se jedná o skutečně efektivní řešení, které je 

vhodným vybalancováním zájmů akcionářů a věřitelů. Pokud se jedná o argumentací 

zachováním určité úrovně právní jistoty spojené s rozhodováním členů statutárních orgánů 

společnosti, je možné poukázat na skutečnost, že i v současnosti je výkon funkce členů volených 

orgánů spojen s fiduciárními povinnostmi, které vyžadují v celé řadě případů komplexní zvážení 

všech informací a okolností, aniž by zde bylo možné využít obdobnou formu naplnění 

objektivních kritérií. Zdůraznění pouze tohoto aspektu tedy nelze považovat za zásadně 

přesvědčivé odůvodnění. Je tudíž možné uzavřít, že ačkoliv došlo postupem doby k akcentování 

ochrany věřitelů jako hlavní funkce základního kapitálu, stále si ve svém základu uchovává 

především funkci, která byla jeho původní, tj. určení velikosti podílu akcionářů ve společnosti, a 

to s tou výhradou, že současná platná a účinná česká právní úprava umožňuje odchýlení se od 

tohoto pravidla. 

 

Důsledky vyplývající pro ochranu věřitelů společnosti z používání systému základního 

kapitálu jsou vnímány kriticky také v nezanedbatelné části české doktríny. Podle Kuhna 

nemohou věřitelé spatřovat v základním kapitálu garanci úhrady svých pohledávek, přičemž ani 

                                                
312  Lutter, M. Legal Capital of Public Companies in Europe In: Lutter, M. Legal Capital in Europe, European 

Company and Financial Law Review, Special Volume 1, Berlin: De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-

GmbH, 2006, s. 3. 

313  Příkladem může být ostatně také slovenský institut tzv. „společnosti v krizi“ podle ustanovení § 67a a násl. 

Slov. ObchZ, který s sebou přináší určité povinnosti pro členy statutárního orgánu. 
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empiricky není dána souvislost mezi výší základního kapitálu a mírou uspokojení pohledávek 

v rámci insolvenčních řízení
314

. Velmi kritický postoj zaujímá také Dvořák, podle kterého se 

základní kapitál naprosto míjí pozitivním reálným účinkem ochrany věřitelů a ve skutečnosti je 

pro ně naopak kontraproduktivní vzhledem k tomu, že vytváří dojem falešného bezpečí
315

. I na 

evropské úrovni je otázka funkčnosti koncepce základního kapitálu často kriticky diskutována. 

Jedním z významných výstupů byla již v roce 2004 publikovaná zpráva tzv. Rickfordovy 

skupiny
316

, která navrhla systém základního kapitálu opustit ve prospěch využívání tzv. testů 

insolvence. Tím se ovšem dostáváme k následující části práce. 

                                                
314  Kuhn, P. In: Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 2. vydání Praha: C. H. Beck, 2017, s. 72. 

315  Dvořák, T. Akciová společnost 1. vydání Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 749. 

316  Rickford, J. Reforming Capital: Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance European 

Business Law Review, roč. 2004, č. 15, s. 921 a násl. 
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4 Testy insolvence 

 

Nedostatky kontinentálního systému založeného na koncepci základního kapitálu a možné 

varianty jejich nápravy byly v průběhu času předmětem několika odborných studií. Mezi 

nejvýznamnější patří především tzv. Winterova zpráva vypracovaná skupinou odborníků 

z oblasti práva obchodních korporací v roce 2002, která navrhla úpravu tehdejšího systému 

prováděním kombinace rozvahového testu společně s testem insolvence ve variantě zajištění 

platební schopnosti (viz níže) konkrétní akciové společnosti po dobu následujících dvanácti 

měsíců
317

.  

 

Neméně podstatné, ale zároveň radikálnější, jsou pak závěry vyplývající z již zmiňované 

zprávy tzv. Rickfordovy skupiny, která navrhla zásadním způsobem změnit systém ochrany 

věřitelů a nahradit na úrovni práva Evropské unie dosavadní koncepci založenou na reálné tvorbě 

a udržení základního kapitálu akciových společností zakotvením testu insolvence inspirovaného 

předlohou používanou ve Velké Británii. Případnou kombinaci s rozvahovým testem, který by 

zůstal zachován, pak tato zpráva nepovažovala nadále za nezbytnou vzhledem k tomu, že 

nepřináší dostatečnou přidanou hodnotu v porovnání s rozsahem právní úpravy. Návrh počítal 

s tím, že test insolvence ve formě testu platební schopnosti má být prováděn povinně statutárním 

orgánem akciové společnosti a transparentnost samotného rozhodnutí má být zajištěna tím, že by 

bylo formalizováno do podoby prohlášení o solventnosti (declaration of solvency) povinně 

zveřejňovaného uložením do sbírky listin obchodního rejstříku
318

.  

 

V návaznosti na tyto rozsáhlé reformní návrhy byla vytvořena pracovní skupina vedená 

profesorem Marcusem Lutterem, která v roce 2006 představila řešení nadále vycházející 

z tradiční kontinentální koncepce základního kapitálu. Kombinuje ji ovšem s angloamerickým 

testem insolvence
319

. Závěry Rickfordovy zprávy o opuštění principu reálné tvorby a udržení 

základního kapitálu jsou tak odmítnuty a je navrhováno kompromisní řešení vycházející ze dvou 

                                                
317  Final Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for 

Company Law in Europe (November 2002), s. 88. 

318  Rickford, J. Reforming Capital: Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance European 

Business Law Review, roč. 2004, č. 15, s. 972.  

319  Lutter, M. Legal Capital in Europe, European Company and Financial Law Review, Special Volume 1, Berlin: 

De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, 2006.  
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alternativ při rozdělování prostředků akcionářům. První z nich používá jako základ pro výplatu 

podílu na zisku auditovanou účetní závěrku, která je zpracována v souladu s požadavky tzv. 

Čtvrté směrnice
320

. Druhou variantou je vyhotovení účetní závěrky dle účetních zásad IFRS, 

která ovšem sama o sobě není považována za dostatečnou pro provedení výplaty prostředků. Je 

proto doplněna o povinné provedení testu insolvence ve formě testu platební schopnosti, který 

má být zpracován s výhledem na období následujícího roku, maximálně dvou let
321

.  

 

Dá se tedy říci, že právě využívání testů insolvence představuje v současnosti 

nejvýznamnější alternativu a protiváhu systému základního kapitálu, přičemž konkrétní možnosti 

aplikace jsou diskutovány v odborných kruzích. Systém common law (zejména právní řád USA 

vycházející z autonomního vývoje) historicky opustil ideu ochranné funkce základního kapitálu a 

spoléhá významným způsobem právě na využívání testů insolvence. Cílem tohoto nástroje je 

zaměřit se na stěžejní zájem z pohledu věřitelů společnosti, tj. zda bude i po provedení výplaty 

prostředků svým akcionářům nadále schopná uhradit jejich pohledávky ve lhůtě splatnosti a 

nedostane se do situace úpadku. Zatímco regulace výplaty podílu na zisku či jiných vlastních 

zdrojích na základě rozvahového testu má za cíl zohlednit minimální kapitálovou vybavenost 

společnosti na straně pasiv ex ante, test insolvence se zaměřuje na potenciální stav způsobený v 

důsledku distribuce těchto prostředků ze strany společnosti a jedná se o hodnocení potenciální 

situace ex post. V rámci testu insolvence je tak posuzována otázka budoucího stavu, který 

vznikne plánovaným rozdělením zdrojů. Předmětem případného přezkumu je následně řádné 

naplnění standardu jednání s péčí řádného hospodáře ze strany členů statutárního orgánu ve 

vztahu k důsledkům výplaty prostředků na hospodářský stav společnosti.  

 

 

4.1 Testy insolvence v právních řádech zemí common law 

 

Plurál použitý v názvu tohoto článku svědčí o tom, že neexistuje jediná prakticky 

využívaná varianta testu insolvence. Doktrína zkoumající úpravu v rámci jednotlivých států USA 

dospěla k rozlišení celkem tři skupin testů založených na zhodnocení solventnosti společnosti po 

                                                
320  Čtvrtá Směrnice Rady ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních 

účetních závěrkách některých forem společností 

321  Lutter, M. Legal Capital in Europe, European Company and Financial Law Review, Special Volume 1, Berlin: 

De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, 2006, s. 11.   
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provedení výplaty prostředků jejím akcionářům
322

. Toto dělení je ovšem platné všeobecně a lze 

jej aplikovat na provádění testů insolvence také v dalších právních řádech. Konkrétně se jedná o 

následující varianty, které budou dále popsány: 1) Test platební schopnosti, 2) Test předlužení a 

3) Test adekvátní kapitalizace. 

 

4.1.1 Test platební schopnosti 

 

Z pohledu tohoto testu je klíčové, aby byla společnost schopná hradit své dluhy tak, jak 

postupně nastává jejich splatnost. Nejedná se přitom pouze o schopnost uhradit stávající dluhy 

k okamžiku provedení testu, ale o predikci, zda tomuto požadavku bude schopna dostát i 

v budoucnu
323

. Vychází se tedy z logiky, podle které výplata prostředků akcionářům bezpochyby 

vede k oslabení majetkové sféry a pokud společnost při absenci těchto prostředků není schopna 

uspokojit pohledávky svých věřitelů, dochází k nežádoucímu stavu, kdy jsou reziduální nároky 

akcionářů preferovány před fixními nároky věřitelů. Akcionáři v důsledku takové distribuce 

prostředků „předbíhají“ v pomyslné frontě na majetek společnosti, ačkoliv v ní mají být až na 

jejím konci
324

. Tato forma testu tak dokáže na rozdíl od rozvahového testu zohledňovat otázku 

splatnosti jednotlivých dluhů společnosti a vychází zároveň z budoucího očekávaného cash flow, 

čímž je brána v úvahu také dostatečná likvidita majetku.   

 

4.1.2 Test předlužení 

 

Cílem této varianty testu je zajištění takového stavu, kdy hodnota aktiv společnosti 

převyšuje celkovou výši jejich dluhů. Můžeme zde přitom rozlišovat dvě další subvarianty podle 

způsobu, jakým dochází k ohodnocení majetku společnosti. První z nich zohledňuje tzv. 

likvidační hodnotu a jde tak o určení hodnoty majetku dle stavu, kdy by společnost po zrušení 

přistoupila v průběhu své likvidace ke zpeněžení veškerých majetkových hodnot v jejím 

vlastnictví. Druhá varianta testu pak vychází z konceptu going concern a je založena na 

očekávání pokračující podnikatelské činnosti a přínosu, který tak pro výši majetku společnosti 

lze z takové pokračující činnosti očekávat. V obou variantách odpovídá při praktickém využití 

v USA ocenění majetku jeho tržní ceně (fair value). Naproti tomu celková výše dluhů, která do 

                                                
322  Heaton, J.B. Solvency Tests The Business Lawyer, roč. 2007, č. 62, s. 983. 

323  Ibid, s. 289. 

324  Richter, T. Insolvenční právo, 2. doplněné a upravené vydání Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 38-39. 
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tohoto testu vstupuje jako druhá proměnná, je daná součtem jejich nominální výše (face value) 

zaznamenané v účetnictví
325

. Právě způsob, kterým bude docházet k určení hodnoty majetku 

společnosti je přitom pro výsledek tohoto testu naprosto klíčový. Zatímco otázka určení hodnoty 

zdrojů (tj. pasiv) nebude činit významnější problém, totéž se nedá říci o jednoznačném stanovení 

hodnoty majetku ke konkrétnímu časovému okamžiku.  

 

To je možné ilustrovat na praktickém příkladu z českého prostředí, který ve svém článku 

analyzoval Žižlavský
326

. Konkrétně se jednalo o úpadek významné loterijní společnosti Sazka 

a.s. z roku 2011, respektive o hypotetický dopad uplatnění testu insolvence na její situaci, pokud 

by byl součástí předpisů upravujících právo obchodních korporací v rozhodném období. Jakkoliv 

tato společnost vykazovala v účetních dokumentech hodnotu svých aktiv převyšující 13 mld. Kč, 

v průběhu insolvenčního řízení došlo ke zpeněžení podniku
327

 společnosti za částku odpovídající 

pouze 3,8 mld. Kč, která tak představuje skutečnou tržní cenu jejich aktiv. Z účetních závěrek je 

tudíž možné dovodit, že již několik let před samotným prohlášením úpadku byla společnost 

reálně ve stavu předlužení, přičemž vykazovaný rozdíl mezi tržní hodnotou (fair value) aktiv a 

účetní hodnotou (face value) pasiv byl naprosto flagrantní, jelikož hodnota cizích zdrojů 

přesahovala po dobu několika let 10 mld. Kč
328

.  

 

Z pohledu aplikace testu insolvence tak po danou dobu nemělo zásadně docházet 

k jakékoliv výplatě prostředků akcionářům společnosti. Takováto distribuce byla totiž zjevně na 

úkor další schopnosti společnosti uspokojit pohledávky svých věřitelů. Jde zároveň o praktickou 

ilustraci toho, že samotný rozvahový test nepřináší z pohledu omezení výplaty prostředků za 

účelem ochrany věřitelů žádoucí výsledky. Společnost Sazka a.s. generovala v letech 

předcházejících prohlášení úpadku v rámci zahájeného insolvenčního řízení poměrně vysokou 

míru zisku
329

 a tento pak dále rozdělovala svým akcionářům, přičemž podmínky stanovené 

rozvahovým testem byly naplněny. Přesto se tak dělo za situace, kdy již byla podle všeho v 

                                                
325  Viz definice v United States Bankruptcy Code (11 U.S.C.A. § 101(32) (A). 

326  Žižlavský, M. Testy insolvence: pro koho a proč? Bulletin advokacie, roč. 2015, č. 3, s. 29 a násl.  

327  Současnou zákonnou terminologií závodu (viz ustanovení § 502 ObčZ). 

328  Ibid, s. 30. 

329  V hodnotách převyšujících 1 mld. Kč ročně, viz notářské zápisy o rozhodnutí valné hromady společnosti Sazka 

a.s. uložené ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 

1855/SL70/MSPH (rozdělení zisku za rok 2006) a sp. zn. B 1855/SL78/MSPH (rozdělení zisku za rok 2007). 
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úpadkové situaci. Ve skutečnosti tak nedocházelo k rozdělování prostředků odpovídajících 

vlastním zdrojům vygenerovaným činností společnosti, ale zdrojům cizím.  

 

Důležité je rovněž poznamenat, že test předlužení a test platební schopnosti jsou na sobě 

nezávislé a mohou tak generovat odlišné výsledky. Lze si například jistě představit situaci, kdy 

společnost zpeněží významnou část svého majetku, přičemž bude schopna ze získané likvidity 

po určitou dobu hradit dluhy podle jejich průběžné splatnosti. Zatímco test platební schopnosti 

tak bude naplněn, u testu předlužení může být výsledek přesně opačný. Zároveň je zde patrné, že 

samotné předlužení nemusí být manifestováno navenek výpadkem v plnění dluhů a ohledně 

existence této formy úpadku tak vzniká rovněž informační asymetrie mezi společností 

(respektive jejím statutárním orgánem) a věřiteli. Společnost ovšem může být stejně tak mimo 

úpadkovou situaci podle testu předlužení, aniž by splnila podmínky testu platební schopnosti, 

pokud zde existuje objektivní nesoulad mezi likvidním majetkem a splatností jednotlivých dluhů. 

Pokud by byl závěr testu insolvence závislý pouze na testu předlužení, bude přitom právě tato 

druhá situace zásadním způsobem problematická a neadekvátní pro postavení věřitelů. Používání 

samostatného testu předlužení tak nelze považovat za dostatečné a obvykle také prakticky slouží 

jako určitá forma indikátoru úpadku vedle testu platební schopnosti. 

 

4.1.3 Test adekvátní kapitalizace 

 

Poslední varianta, která vychází z rozhodovací praxe soudů v některých státech USA, je 

určitou variací a prohloubením obou předchozích testů. Jejím základem je stanovení dostatečně 

vysoké míry solventnosti, respektive cílem tohoto testu je postihnout situace, kdy by společnost 

zůstala po rozdělení prostředků solventní ve zcela marginální výši a vzniká tak obava o 

udržitelnost jejího dalšího fungování. Jak je shrnuto v precedenčním soudním rozhodnutí 

kalifornského soudu: „Do určité míry musí být počítáno také s obtížemi, které pravděpodobně 

nastanou, včetně fluktuace úrokové míry a obecného ekonomického poklesu, vytváří se zde tak 

určitá rezerva pro chyby.
330

” Jak vidíme, předmětem zájmu se stává otázka, jestli společnost 

„ustojí“ i další zhoršení některých ekonomických parametrů a bude si tak schopna uchovat 

ekonomickou životaschopnost i v případě jistých externích výkyvů, respektive odchylek od 

předem předpokládaného stavu. Z pohledu věřitelů je tak cílem snížení pravděpodobnosti vzniku 

úpadku a souvisejícího ohrožení uspokojení jejich pohledávek v plném rozsahu. Celá úvaha 

                                                
330  Moody v. Security Pacific Business Credit, Inc., 971 F.2d 1056 (C.A.3 (Pa.),1992) 
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vychází z toho, že společnost by měla mít k dispozici dostatečný finanční „polštář“, který 

umožní její fungování i po provedení distribuce prostředků akcionářům. Zatímco kontinentální 

evropská koncepce preferuje u kapitálových společností paušální vytvoření takového „polštáře“ 

v podobě základního kapitálu, jehož hodnota musí dosáhnout určité minimální míry, tato 

koncepce je podstatně flexibilnější.  

 

Soudy tak přistupují ke zhodnocení řady ekonomických faktorů a indikátorů, které jsou 

schopny vytvořit komplexní obrázek o tom, jak volatilní bude v důsledku rozdělení prostředků 

společnost vůči ekonomickým výkyvům. Konkrétně z judikatury vyplývá, že soudy mohou 

zohledňovat ukazatel celkové zadluženosti (debt-to-equity ratio), historickou úroveň 

kapitálového „polštáře“ a rovněž také potřebu provozního kapitálu pro výkon činnosti v daném 

konkrétním oboru
331

. Do popředí zájmu se dostává otázka zhodnocení předpokládané úrovně 

cash-flow, respektive to, zda je tento odhad učiněn pečlivě a zahrnuje také dostatečnou rezervu 

pro chyby v odhadu či výkyvy. Judikatura dále shrnuje: „Při určení nedostatečné míry 

kapitalizace soudy obecně přezkoumávají cash flow a zaměřují se na to, zda se dlužník dostal do 

situace, ve které nebyl schopen v návaznosti na převod prostředků vytvořit dostatečný zisk k 

udržení provozu. Test spočívá v tom, zda neadekvátní kapitalizace a následné problémy v cash 

flow byly rozumně předvídatelné z objektivního pohledu v okamžiku předmětného převodu.
332

“ 

Nelze přitom ale očekávat, že tyto mechanismy budou vyžadovat natolik robustní uspořádání, 

které dokáže odolat jakýmkoliv rizikům - takový přístup by ostatně popřel samotné označení 

tohoto principu, které hovoří o adekvátní kapitalizaci. 

 

4.1.4 Transakce v „zóně insolvence“ 

 

Na příkladu vývoje hospodářské situace společnosti Sazka a.s. popsané výše je zároveň 

zřejmý ještě jeden důležitý aspekt. Riziko vzniku úpadku obvykle nenastává v důsledku 

individuální výplaty prostředků ze strany společnosti, ale teprve na základě jejich kumulace, 

kterou je majetková sféra postupně dále oslabována, ačkoliv je hospodaření společnosti již tak 

postaveno na poměrně nestabilním základě. Každé další odčerpávání prostředků tím pádem 

zvyšuje potenciální riziko ohrožení dalšího fungování společnosti a celkově zvyšuje 

                                                
331  Viz soudní rozhodnutí MFS/Sun Life Trust-High Yield Series v. Van Dusen Airport Servs. Co., 910 F. Supp. 

913, 944 (S.D.N.Y. 1995). 

332  In Re WRT Energy Corp., 282 B.R. 343 (Bankr. W.D. La. 2001). 
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ekonomickou fragilitu společnosti. Profitují-li z této situace právě akcionáří společnosti, jedná se 

zároveň o prvky příznačné pro oportunistické chování, respektive morální hazard.  

 

Úpadek společnosti z tohoto důvodu není běžně situací, která by nastala náhle (výjimku 

mohou samozřejmě tvořit například případy významných ekonomických krizí, které zasáhnou 

dramaticky ekonomiku na úrovni národní či dokonce globální), ale jde o postupné navození 

stavu, kdy se společnost dostává nejdříve do tzv. „šedé zóny insolvence“ (v anglických zdrojích 

„vicinity of insolvency“). Tento bod je z pohledu věřitelů možné označit za zásadní riziko. 

Z pohledu teorie se jedná o obecnější koncepci než test adekvátní kapitalizace představený výše. 

Do situace neadekvátní kapitalizace se totiž společnost dostává právě konkrétně v důsledku 

rozdělení prostředků svým akcionářům
333

. Zájmy věřitelů by podle nyní představovaného 

přístupu měly být ze strany statutárního orgánu zohledňovány již tehdy, kdy se společnost ocitne 

v této „zóně“ reálného ohrožení úpadkem, a to bez ohledu na příčinu takového stavu.  

 

Koncepci, kdy má statutární orgán zohledňovat zájmy věřitelů společnosti nejen v případě, 

kdy by distribuce prostředků vedla přímo k úpadku, ale také, pokud by se společnost dostala do 

pouhého rizika vzniku této situace, můžeme vidět především v judikatuře britských soudů. Podle 

precedenčního rozhodnutí britského Odvolacího soudu (Court of Appeal)
334

, které se inspirovalo 

obdobným přístupem v Austrálii a na Novém Zélandě, mají členové statutárního orgánu nadále 

fiduciární povinnost pouze vůči samotné společnosti. Její obsah ale v případě, kdy se společnost 

dostane do „zóny“ insolvence, nově zahrnuje také zájmy věřitelů společnosti. Nedochází tak ke 

vzniku nové povinnosti statutárního orgánu společnosti vůči věřitelům, ale k obsahové proměně 

a rozšíření fiduciární povinnosti, což potvrzuje i odůvodnění jednoho z navazujících soudních 

rozhodnutí
335

. Samotné zohlednění zájmů věřitelů se ovšem netýká pouze přímé výplaty 

prostředků akcionářům společnosti, ale má obecný dosah na veškeré transakce, které mohou být 

za situace ohrožení insolvencí v rozporu se zájmy věřitelů. Druhou kategorií případů, ve kterých 

je tato koncepce prakticky využívána se týká zvýhodnění zájmů samotných členů statutárního 

orgánu (či jim spřízněných osob) nebo některých konkrétních věřitelů
336

. Pokud navážeme na 

                                                
333  Shepard, L.B. Beyond Moody: A Re-Examination of Unreasonably Small Capital Hastings Law Journal, roč. 

2006, č. 57, s. 912. 

334  West Mercia Safetywear Ltd v Dodd [1988] BCLC 250. 

335  Carrieri v. Jobs.com, Inc., 393 F.3d 508, 534 n.24 (5 th Cir. 2004). 

336  Van Zwieten, K. Director liability in insolvency and its vicinity, Oxford Journal of Legal Studies, roč. 2018, č. 

38, s. 402 a násl. 



 

 

 

123 

úvodní výklad o smyslu ochrany věřitelů na úrovni korporátního práva, přiklání se od tohoto 

momentu takový způsob právní regulace k preferenci „stakeholders modelu“.  

 

Funkčně tento nástroj odpovídá institutu britského insolvenčního práva známému jako 

„wrongful trading“ a je v praxi uplatňován v průběhu insolvenčního řízení
337

 insolvenčním 

správcem, přičemž získané prostředky jsou součástí majetkové podstaty
338

. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o závazek vznikající z porušení fiduciárních povinností člena statutárního orgánu vůči 

společnosti, nejsou věřitelé aktivně legitimováni k jeho samostatnému uplatnění. Použitelnost 

tohoto institutu je zároveň oproti „wrongful trading“ širší, a to především díky tomu, že se 

vztahuje na období před samotným úpadkem
339

. Případná odpovědnost členů statutárního orgánu 

z titulu institutu „wrongful trading“ je naproti tomu vázána na stav, kdy zde neexistuje reálný 

předpoklad, že se společnost dokáže vyhnout nedobrovolné likvidaci v rámci insolvenčního 

řízení (insolvent liquidation). Prodloužení celého období, na které se odpovědnost vztahuje 

samozřejmě vede ke zvýšení případného nároku, který může být v průběhu řízení uplatňován ve 

prospěch majetkové podstaty a v konečném důsledku tudíž ve prospěch věřitelů. 

 

Důležité je samozřejmě stanovení přesného okamžiku, kdy tyto povinnosti statutárnímu 

orgánu vznikají. V jednom z nedávných rozhodnutí stejného soudu byl posuzován případ, ve 

kterém společnost zpochybnila vyplacení dividend akcionářům v uplynulých letech právě kvůli 

údajnému rozporu s povinností brát v úvahu zájmy věřitelů vzhledem ke zvýšení potenciální 

hrozby úpadku
340

. Tento případ byl zajímavý po skutkové stránce i z jiného důvodu, který 

ilustruje mnohdy obtížnou situaci při hodnocení potenciálního stavu společnosti ze strany jejího 

statutárního orgánu. Předmětná společnost již dále nepodnikala, byla zde ovšem otázka, jakým 

způsobem při distribuci prostředků jedinému akcionáři zohlednit její celkovou povinnost 

nahradit újmu způsobenou předchozí činností na životním prostředí a s tím související hrozbu 

uplatnění veřejnoprávních sankcí. V době realizace výplaty podílů na zisku během dvou po sobě 

                                                
337  Jak ve formě likvidačního způsobu řešení (liquidation), tak ve formě sanačního způsobu řešení 

(administration). 
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450-451. 
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jdoucích let přitom nebyla zřejmá celková částka, kterou společnost bude muset v budoucnu 

z tohoto titulu uhradit.  

 

Soud ve svém rozhodnutí indikoval čtyři možné okamžiky, kdy je statutární orgán povinen 

při výplatě prostředků aplikovat požadavky odpovídající testu insolvence. Tyto okamžiky jsou 

odstupňovány následujícím způsobem: 

  

1) samotný úpadek jako takový - i z předchozí judikatury přitom vyplynulo, že tento 

okamžik může být nedostatečný z pohledu ochrany věřitelů a tento názor byl zopakován i 

v daném rozhodnutí,  

 

2) bezprostředně hrozící úpadek - ani tento okamžik soud ve svém rozhodnutí nepovažoval 

za dostatečný, jelikož indikuje situaci na samé „hraně“ úpadku. Mohou zde přitom existovat 

případy, kdy úpadek sice ještě po určitou dobu nenastane, přesto ale mohou rozhodnutí učiněná 

dříve (především výplata prostředků akcionářům) ohrožovat věřitele,  

 

3) pravděpodobný úpadek - právě tato varianta je podle názoru soudu adekvátní. Členům 

statutárního orgánu vzniká povinnost tehdy, kdy vědí nebo by vědět měli, že společnost je 

v situaci pravděpodobného úpadku, případně se do ní v důsledku dalších kroků dostane,  

 

4) reálná možnost úpadku - toto kritérium soud naopak odmítl aplikovat s tím, že již 

neodpovídá platnému a účinnému právu. I když se nejedná o jakési vzdálené riziko úpadku, ale 

existují pro tento závěr konkrétní indicie, znamenal by takový přístup přílišné omezení pro 

akcionáře společnosti a mohl by vést k nadmíru opatrnému přístupu statutárního orgánu. Právě 

do této čtvrté kategorie byla zařazena i projednávaná věc a vyplacené podíly na zisku tak byly 

shledány jako oprávněné.  

 

Jak vidíme, spíše než o konkrétní okamžik se jedná o škálu stavů, kterými společnost může 

procházet, a které zvyšují míru rizika pro věřitele včetně s tím spojeného intenzivnějšího 

zohlednění jejich zájmů ze strany statutárního orgánu společnosti. V rámci citovaného 

rozhodnutí naopak zůstala s ohledem na skutkový stav výslovně otevřená otázka, do jaké míry 

mají být zájmy věřitelů vlastně brány v úvahu. Zatímco některá dřívější rozhodnutí hovoří o tom, 

že zájmy věřitelů mají být hodnoceny jako prvořadé, podle dalších rozhodnutí mají být zájmy 
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věřitelů brány v potaz vedle zájmů samotných akcionářů
341

. Nabízí se přitom dovodit, že i v této 

věci bude intenzita zájmu věřitelů na určité škále podle blízkosti úpadku a tomu by měly 

odpovídat i povinnosti statutárního orgánu. Další otevřenou otázkou související s tímto 

konceptem je bezpochyby sám pojem „zájmy věřitelů“. Je notorietou, že věřitelská struktura je 

obvykle velmi heterogenní a zahrnuje jak silné dobrovolné věřitele, tak věřitele slabé či 

nedobrovolné
342

. Tento pojem tak bude patrně nutné vykládat individuálně ve vztahu ke 

struktuře a množství věřitelů v daném posuzovaném případě. 

 

Na příkladu americké koncepce adekvátní kapitalizace i příkladech z judikatury britských 

soudů je zřejmé, že se další vývoj ochrany věřitelů (nejen prostřednictvím) testu insolvence v 

zemích common law evidentně ubírá právě k posunutí povinností statutárního orgánu na 

pomyslné časové ose směrem k okamžiku, kdy společnost k úpadku teprve směřuje. Přílišná 

regulace postihující některé hospodářsky zdravé společnosti je tak touto optikou vnímána jako 

vhodnější řešení oproti stavu, kdy by byly v souladu s právní úpravou vyplaceny prostředky, 

které v určitém časovém horizontu povedou k úpadku společnosti a poškození zájmů věřitelů.  

 

Tato koncepce zohledňuje, že v období předcházejícím úpadku dochází k čím dál 

intenzivnější divergenci zájmů mezi věřiteli společnosti a jejími akcionáři. Jsou to přitom právě 

věřitelé, kteří nesou převážnou část rizika v situacích, kdy z pohledu akcionářů vzniká podnět 

k oportunistickému jednání, respektive „morálnímu hazardu“ v podobě popsané výše v kapitole 

1.1. Aplikace testu insolvence je tak při tomto pojetí různě intenzivní podle hospodářského 

vývoje společnosti a zvyšuje se s tím, jak pro věřitele významným způsobem roste riziko. Již 

Winterova zpráva ostatně rovněž navrhovala obdobné posunutí časového okamžiku, kdy vzniká 

členům statutárního orgánu povinnost reagovat na finanční situaci společnosti a vzít v úvahu 

zájmy jejich věřitelů, jakkoliv bylo toto doporučení spojováno nepřesně spíše s institutem 

wrongful trading
343

. Britská koncepce vycházející z rozšíření fiduciárních povinností členů 

statutárních orgánů v podstatě implicitně vychází z toho, že zájmy společnosti jsou s blížícím se 

úpadkem stále více určovány zájmy jejich věřitelů, nikoliv jejich akcionářů. Jak v této souvislosti 
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konečně uvádí Richter, právní úprava vycházející z ekonomicky racionální úvahy by měla uložit 

povinnosti statutárnímu orgánu společnosti počínaje bodem, kdy hodnota nároků akcionářů 

společnosti na její majetek zmizí nebo se stane marginální. Členové statutárního orgánu 

společnosti by zároveň měli v této situaci odpovídat za důsledky podnikatelských rozhodnutí 

učiněných s nadměrně riskantní strategií
344

. Principem právní regulace tak je eliminace problému 

zastoupení ve formě asset substitution, jak bylo představeno v kapitole 1.1.  

 

4.2 Test insolvence v právním řádu ČR 

 

S nabytím účinnosti ZOK byla úprava odpovídající testu insolvence doplněna také do 

českého právního řádu, přičemž se podle důvodové zprávy jedná o reakci na spornost role 

základního kapitálu a tento test tvoří jeden ze základních stavebních kamenů ochrany věřitelů 

společnosti, respektive v konečném důsledku i jejich jednotlivých akcionářů
345

. Ustanovení § 40 

odst. 1 ZOK tak stanoví obecně pro všechny druhy obchodních korporací zákaz výplaty zisku 

nebo prostředků z jiných vlastních zdrojů včetně případné výplaty záloh, pokud by si tím 

obchodní korporace přivodila úpadek dle zvláštního předpisu, kterým je InsZ.  

 

Úpadková situace zahrnuje dle ustanovení § 3 odst. 1 InsZ v první řadě platební 

neschopnost jako stav, kdy má dlužník více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po 

lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Ustanovení § 3 odst. 2 InsZ dále doplňuje 

vyvratitelné domněnky svědčící o skutečnosti, že dlužník své peněžité závazky schopen plnit 

není. Novelou InsZ účinnou od 1. 7. 2017 došlo zároveň v ustanovení § 3 odst. 3 InsZ k doplnění 

negativní vyvratitelné domněnky platební neschopnosti upravující tzv. mezeru krytí. 

Podnikatelé
346

 tak jako dlužníci mohou prokázat svou platební schopnost, pokud je rozdíl mezi 

výší splatných peněžitých závazků a disponibilními prostředky menší než 10 % těchto splatných 

peněžitých závazků. I v případě, pokud je tato mezera krytí překročena, může dlužník prokázat, 

že na základě výhledu vývoje likvidity odpovídajícího svým obsahem prováděcí vyhlášce 

Ministerstva spravedlnosti ČR tento poměr během období, na nějž je výhled zpracován, 
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opětovně klesne pod hodnotu 10 % splatných peněžitých závazků. Úprava tudíž koncepčně 

směřuje k vyloučení závěru o úpadku v případech dočasného výpadku likvidity, který je 

společnost reálně schopna v krátké době překlenout. Samotný výkaz stavu likvidity, respektive 

výhled jeho vývoje, může být sestaven pouze osobami stanovenými InsZ. Statutární orgán může 

přistoupit k jejich sestavení preventivně ještě před samotným provedením výplaty prostředků, 

přičemž jejich předložení v průběhu insolvenčního řízení je limitováno relativně krátkou lhůtou 

14 dní ode dne zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení na návrh věřitele dle 

ustanovení § 131 odst. 2 InsZ, neprodlouží-li tuto lhůtu na žádost dlužníka insolvenční soud. 

 

U společnosti jako právnické osoby může nastat úpadek také ve formě předlužení dle 

definice uvedené de lege lata v ustanovení § 3 odst. 4 InsZ. V takovém případě je kromě 

plurality věřitelů vyžadováno, aby souhrn závazků dlužníka převýšil hodnotu jeho majetku. 

Stanovení hodnoty dlužníkova majetku přitom zohledňuje koncepci going concern ve smyslu 

další správy tohoto majetku a pokračující podnikatelské činnosti dlužníka, lze-li důvodně 

předpokládat, že bude správa majetku či další podnikatelská činnost dlužníka i nadále umožněna. 

 

Podle předchozího členění jednotlivých druhů testů insolvence tak můžeme shrnout, že 

současná česká koncepce vychází z kombinace modifikovaného testu platební schopnosti 

doplněného testem předlužení ve variantě going concern. Statutární orgán tedy musí posoudit, 

zda budou současně naplněny oba zmíněné testy tvořící dohromady test insolvence vzhledem 

k tomu, že oba mohou vést k výsledkům, které jsou na sobě nezávislé
347

. Určitá modifikace testu 

platební schopnosti spočívá ve skutečnosti, že je při jeho aplikaci díky konceptu tzv. mezery 

krytí umožněna distribuce prostředků akcionářům i za situace, kdy by takto došlo ke 

krátkodobému výpadku likvidity v zákonem stanoveném rozpětí, respektive při objektivně 

prokazatelné a příslušnou odbornou osobou potvrzené schopnosti společnosti danou situaci 

v krátkodobém horizontu překlenout.  

 

Rozsah situací, při kterých bude provedení testu insolvence vyžadováno zahrnuje kromě 

výslovně zmíněné výplaty podílu na zisku také případy, kdy dochází k výplatě prostředků 

z vlastních zdrojů společnosti, tj. při efektivním snížení základního kapitálu, vrácení 

dobrovolných peněžitých příplatků akcionářů mimo základní kapitál či při nabývání vlastních 
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akcií na základě speciální zákonné úpravy. Pokud se jedná o úhradu záloh zmíněnou výslovně 

v daném ustanovení, ta se vztahuje pouze k zálohám na podíl na zisku dle ustanovení § 40 odst. 

2 ZOK. Tento závěr lze dovodit z ustanovení § 35 odst. 3 ZOK, které se výslovně vztahuje právě 

pouze na zálohy na podíl na zisku. Zálohování výplaty jiných vlastních zdrojů ostatně nedává 

smysl vzhledem k tomu, že jejich výplata není žádným způsobem časově omezena, jak ostatně 

vyplývá i z důvodové zprávy k přijaté novelizaci ZOK, která stejný závěr doplňuje výslovně do 

ustanovení § 40 odst. 3
348

.  

 

Komentářová literatura zároveň poukazuje na to, že se test insolvence uplatní v plném 

rozsahu také na majetkové transakce mezi společníkem a obchodní korporací, pokud je jejich 

účelem zastření výplaty podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích společnosti. Na takovou 

zastřenou výplatu bude přitom pravidelně poukazovat sjednání horších než standardních tržních 

podmínek
349

. Je zjevné, že popis dané situace odpovídá transakcím, které jsou v rozporu 

s principem zákazu vrácení vkladů, jak bylo popsáno v kapitole 3.4., bodu 3.4.10. Aplikovatelné 

jsou tak obecné důsledky spojené s porušením tohoto principu, a to bez ohledu na fakt, zda by 

test insolvence byl ze strany společnosti za dané konkrétní situace splněn. Lze ovšem souhlasit 

s tím, že se podmínky testu insolvence nebudou uplatňovat na situaci, kdy dochází k převodům 

majetku mezi společností a jejím akcionářem v rámci běžného obchodního styku a za obvyklých 

tržních podmínek
350

. V takové situaci se nejedná o porušení zákazu vrácení vkladů a vzhledem 

k tomu, že sjednané podmínky zásadně odpovídají těm, které by byly sjednány s jakoukoliv třetí 

osobou, není zde dán z pohledu ochrany věřitelů důvod podřizovat takovou transakci stejnému 

režimu jako u výplaty podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích společnosti akcionářům. 

 

Pokud jde o časové hledisko aplikace testu, z textace ustanovení § 40 ZOK vyplývá, že se 

váže k okamžiku, kdy má společnost samotnou výplatu prostředků provést. Pokud se podíváme 

na časovou posloupnost při rozhodování o výplatě podílu na zisku, předložení účetní závěrky (ať 

již řádné, mimořádné, mezitímní či konsolidované) je v působnosti statutárního orgánu 

                                                
348  Důvodová zpráva k zákonu č. 33/2020 Sb., 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, s. 

112-113, Sněmovní tisk č. 207, dostupné online z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=207&CT1=0 

349  Kuhn, P. In: Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 2. vydání Praha: C. H. Beck, 2017, s. 109. 

350  Ibid 
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společnosti, který zároveň navrhuje způsob naložení s hospodářským výsledkem, tj. v daném 

případě rozdělení zisku. I když je provedení testu insolvence časováno teprve k výplatě 

prostředků, není z tohoto faktu možné podle mého názoru dovodit, že by statutární orgán byl 

oprávněn navrhnout valné hromadě takové znění usnesení o rozdělení zisku společnosti, které by 

již v okamžiku vypracování tohoto návrhu testu insolvence odporovalo. Takový postup by 

ostatně mohl sám o sobě být v rozporu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře (konkrétně 

ve smyslu porušení povinnosti jednat s náležitou péčí).  

 

V další fázi dochází k rozhodnutí valné hromady o schválení předložené účetní závěrky a o 

rozdělení zisku. V daný okamžik přitom může fakticky dojít k tomu, že rozhodnutí valné 

hromady bude odporovat testu insolvence, ať již v důsledku přijetí návrhu statutárního orgánu, 

který jej v rozporu s fiduciárními povinnostmi nerespektoval, či v důsledku přijetí odlišného 

návrhu vzneseného některým z akcionářů v rámci valné hromady. Za situace, kdy se k okamžiku 

výplaty prostředků hospodářská situace změní a rozhodnutí o rozdělení zisku již bude odpovídat 

testu insolvence, problém nevzniká. Zásadní otázkou jsou ovšem důsledky spojené se 

skutečností, že společnost dle provedeného testu insolvence nemůže přistoupit k výplatě 

prostředků svým akcionářům, ačkoliv tak bylo rozhodnuto valnou hromadou společnosti. K tomu 

přitom může dojít i za stavu, kdy bylo samotné rozhodnutí o rozdělení zisku zcela v souladu 

s podmínkami testu insolvence, hospodářská kondice společnosti se ovšem v mezidobí od přijetí 

rozhodnutí do výplaty prostředků zhoršila a nadále již testu insolvence neodpovídá. Pokud je dle 

ustanovení § 34 odst. 2 ZOK podíl na zisku v kapitálových společnostech splatný zásadně do 3 

měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, dá se dovodit, že právě v tomto 

časovém období má statutární orgán test insolvence před samotnou výplatou prostředků provést. 

Analogická situace byla ostatně popisována také v předchozí části práce týkající se nabývání 

vlastních akcií za protiplnění rozdělené do jednotlivých splátek. Jedním z možných výkladů zde 

byl rovněž přezkum naplnění podmínek jak v okamžiku přijetí samotného rozhodnutí o nabývání 

a následně také vždy k okamžiku provádění jednotlivých plateb. 

 

První alternativou ohledně možných důsledků je závěr, podle kterého pohledávka na 

výplatu podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích za dané situace vůbec nevzniká, respektive 

v důsledku provedeného testu insolvence zanikne. Tento závěr je možné odůvodnit tak, že 

společnost je tehdy povinna výplatu prostředků ze zákonného důvodu odepřít. V okamžiku, kdy 

není oprávněna (a tudíž ani povinna) provést distribuci prostředků svým akcionářům (tedy plnit 

dluh), nemůže zde souběžně vzniknout ani příslušná pohledávka akcionářů. Splnění testu 
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insolvence je tak v tomto pojetí možné vnímat jako další objektivní podmínku vedle rozhodnutí 

valné hromady o rozdělení zisku, které tvoří podmínku subjektivní
351

. Jistou výjimku by tvořily 

akcie s pevným podílem na zisku, kde je vyžadováno pouze rozhodnutí valné hromady o 

schválení účetní závěrky, nikoliv již o samotném rozdělení zisku. Relevantní tak zde bude pouze 

podmínka naplnění požadavků testu insolvence.  

 

Druhý možný přístup vychází z toho, že daná pohledávka akcionáře skutečně vznikne, 

v důsledku zákonné překážky ovšem nenastává její splatnost. Tato zákonná překážka spočívající 

právě v negativním výsledku provedeného testu insolvence tak vede k sistaci účinků daného 

rozhodnutí. Jak upozorňuje Vrba
352

, test insolvence je prováděn obecně při výplatě prostředků 

akcionářům z vlastních zdrojů společnosti, tudíž i v rámci procesu efektivního snižování 

základního kapitálu. Vzhledem k tomu, že jsou účinky snížení základního kapitálu spojeny 

s konstitutivním zápisem jeho nové výše do obchodního rejstříku dané společnosti a podmínkou 

pro provedení zápisu podle zákonné úpravy není doložení úspěšného provedení testu insolvence, 

je pro tento případ závěr o vzniku či zániku pohledávky v návaznosti na podmínku splnění testu 

insolvence obtížně udržitelný. Osobně se tak přikláním k tomu, že negativní výsledek 

provedeného testu insolvence představuje překážku splatnosti pohledávky na výplatu podílu na 

zisku či jiných vlastních zdrojích společnosti.   

 

K této otázce se vztahuje také přijatá novelizace ZOK, která současnou úpravu uvedenou 

v ustanovení § 40 doplňuje o nový odstavec 4. Podle něj právo na podíl na zisku či jiných 

vlastních zdrojích nevyplacených z důvodu rozporu s provedeným testem insolvencem zaniká 

teprve uplynutím konce daného účetního období. Důvodová zpráva k tomuto nově doplněnému 

ustanovení přitom vychází právě ze situace, kdy valná hromada společnosti rozhodne o rozdělení 

zisku, který ovšem statutární orgán společnosti nebude moci s ohledem na výsledek provedeného 

testu insolvence vyplatit
353

. Tato úprava by tak výslovně umožnila vyčkat po přesně stanovenou 

dobu, zda se hospodářská situace společnosti nezmění. Z dané formulace lze dále implicitně 

                                                
351  Černá, S. Majetkoprávní samostatnost kapitálové obchodní společnosti a vybrané aspekty ochrany jejich 

věřitelů, Právny obzor, roč. 97, 2014, č. 4, s. 341. 

352  Vrba, M. Test úpadku při výplatě zisku v kapitálové společnosti Obchodněprávní revue, roč. 2014, č. 2, s. 41 a 

násl.  

353  Důvodová zpráva k zákonu č. 33/2020 Sb., 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, s. 

113, Sněmovní tisk č. 207, dostupné online z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=207&CT1=0 
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dovodit, že pohledávka akcionářů v důsledku rozhodnutí valné hromady společnosti skutečně 

vzniká, s ohledem na zákonný zákaz vyplývající z testu insolvence ale nenastane její splatnost, 

přičemž je zároveň stanoven i okamžik eventuálního zániku pohledávky jako takové.  

 

Z účetního pohledu následně dochází k převedení příslušné částky do položky 

nerozděleného zisku minulých let. V budoucnu je tak možné o jeho rozdělení opětovně 

rozhodnout, budou-li pro to naplněny veškeré obecné podmínky. Tento důsledek vyplývá 

z faktu, že po účetní stránce byl kladný hospodářský výsledek skutečně společností vytvořen. 

Jeho distribuci akcionářům ovšem (minimálně) v danou chvíli brání zájem na ochraně věřitelů 

společnosti, který dostává oproti zájmům akcionářů v takovém případě přednost. 

 

Podstatnou složkou dané právní úpravy je stanovení důsledků postupu v rozporu s testem 

insolvence. V první řadě členové statutárního orgánu za dané situace odpovídají za způsobenou 

škodu z titulu porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Zároveň mohou být tito 

členové (respektive členové bývalí) vyzváni dle ustanovení § 62 ZOK insolvenčním správcem 

v případě prohlášení úpadku na základě věřitelského insolvenčního návrhu k vrácení prospěchu 

nabytého z titulu smlouvy o výkonu funkce či jinak za období 2 let zpětně před právní mocí 

rozhodnutí o úpadku, pokud neučinili vše potřebné a rozumně předpokladatelné k odvrácení 

hrozícího úpadku. Zásadním důsledkem pro statutární orgán je dále úprava jejich ručení pro 

případ úpadku společnosti dle ustanovení § 68 ZOK, která podle důvodové zprávy sleduje 

institut tzv. wrongful trading a má tvořit základ právní úpravy ochrany věřitelů v případě, kdy 

kroky statutárního orgánu či jiných osob specifikovaných dále v ZOK vedly k úpadku 

společnosti
354

.  

 

Jak již bylo zmíněno dříve v této části práce, institut wrongful trading vychází z právní 

úpravy Velké Británie. Nevznikl ovšem v důsledku rozhodovací činnosti tamějších soudů, ale na 

základě novelizace IA, do kterého bylo v r. 1986 doplněno ustanovení čl. 214 umožňující 

vznesení nároku ze strany insolvenčního správce společnosti vůči členům statutárního orgánu, 

kteří mohli či měli vědět, že zde nebyl žádný odůvodněný předpoklad, aby se společnost vyhnula 

konkurznímu řešení úpadku (insolvent liquidation) a tento stav následně skutečně nastal. Člen 

statutárního orgánu ovšem nebude odpovědný za předpokladu, že učinil veškeré kroky za účelem 

                                                
354  Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních společnostech a družstvech, s. 27, dostupné online z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-k-ZOK.pdf  
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minimalizování potenciální újmy způsobené věřitelům. Případné plnění pak nemá charakter 

ručení vůči věřitelům společnosti, ale příslušný člen statutárního orgánu je povinen k doplnění 

částky určené soudem do majetkové podstaty. 

 

Oproti koncepci zvolené v českém právním řádu není britský model součástí pravidel 

práva obchodních korporací, ale zvláštním pravidlem práva insolvenčního. Česká právní úprava 

v ustanovení § 68 ZOK spojuje vznik ručení člena statutárního orgánu (či jeho bývalého člena) 

s rozhodnutím soudu, a to v případě, pokud se obchodní korporace dostane do úpadku a současně 

příslušný člen neučinil za hrozícího úpadku v rozporu s povinností péče řádného hospodáře vše 

potřebné a rozumně předpokladatelné k odvrácení této situace. Aktivně legitimován k podání 

návrhu je jak insolvenční správce společnosti, tak jednotliví věřitelé. Už v tomto bodě se úprava 

odlišuje od britské koncepce, která přímou možnost uplatnění nároku ze strany věřitelů 

společnosti neumožňuje s ohledem na to, že je institut použitelný pouze v rámci probíhajícího 

insolvenčního řízení, kde je nárok uplatněn insolvenčním správcem de facto hromadně za 

všechny přihlášené věřitele. ZOK naopak nestanoví podmínku, že dotyční věřitelé musí mít svou 

pohledávku přihlášenu v insolvenčním řízení a jde tak o obecně využitelný nástroj, který se 

věřitelům nabízí. Zároveň se s ohledem na ustanovení § 159 odst. 1 InsZ nejedná o incidenční 

spor a je tudíž možné a contrario ustanovení § 159 odst. 3 InsZ, aby spor pokračoval také poté, 

co skončí samotné insolvenční řízení. 

 

Otázkou diskutovanou v literatuře je způsob uplatnění návrhu ze strany insolvenčního 

správce a případná konkurence jeho návrhu a návrhu samotných věřitelů. Podle jednoho 

z možných výkladů je založení samostatné aktivní legitimace insolvenčního správce obsolentní, 

a to z toho důvodu, že na jeho základě může uplatnit pouze své vlastní pohledávky v obdobném 

rozsahu jako kterýkoliv další z věřitelů společnosti
355

. Výslovné samostatné uvedení 

insolvenčního správce jako aktivně legitimované osoby ovšem podle všeho není možné opomíjet 

pouze na základě toho argumentu, že je zřejmě nadbytečné. K takovému závěru nelze dojít ani 

teleologickým výkladem. Pokud tím pádem dospějeme k nutnosti odlišit situaci, kdy jako 

navrhovatel vystupuje insolvenční správce a věřitelé společnosti, jeví se jako nejvíce 

odpovídající výklad, kdy insolvenční správce zastupuje přihlášené věřitele společnosti s tím, že 

                                                
355  Šuk, P. In: Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 

2. vydání Praha: C. H. Beck, 2017, s. 195. Obdobně Hurychová, K. K institutu wrongful trading v anglickém 

právu a jím inspirovanému ručení při úpadku dle § 68 z. o. k. In: Hurychová, K., Borsík, D. (eds.) Corporate 

governance, 1. vydání Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 165. 
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ostatní (nepřihlášení) věřitelé mohou tento nárok uplatňovat samostatně
356

. Uspokojení (i 

částečné) věřitelů z titulu soudem založeného ručení členů statutárního orgánu společnosti pak 

má svůj důsledek i pro majetkovou podstatu, kdy již v rozsahu tohoto uspokojení nebudou 

věřitelé oprávněni k plnění z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení. 

 

Problematickým aspektem úpravy je odtržení od insolvenčního řízení vedeného zásadou 

poměrného uspokojení věřitelů (par conditio creditorum). Uplatnění ručení v plné výši vůči 

členovi statutárního orgánu totiž ve skutečnosti vytváří paralelní proces vedený vedle 

insolvenčního řízení, který motivuje věřitele k samostatnému postupu s vidinou vyšší míry 

uspokojení pro nejrychlejší z nich s ohledem na omezenost dostupného majetku. Takové řízení 

fakticky koliduje s kolektivním charakterem insolvenčního řízení, který má díky působení 

zásady poměrného uspokojení věřitelů eliminovat stav, kdy dochází k úplnému uspokojení pouze 

u nejdřívěji reagujících věřitelů na úkor ostatních
357

.  

 

Z pohledu členů statutárních orgánů jsou tak ve vztahu k úpadku společnosti v současné 

době klíčové dva momenty. Dle ustanovení § 98 InsZ je primární povinností včasné rozpoznání 

úpadkové situace a podání dlužnického insolvenčního návrhu. Je tudíž možné dovodit, že 

součástí povinnosti péče řádného hospodáře je dostatečný přehled o aktuální hospodářské situaci 

společnosti v takovém rozsahu, aby bylo možné učinit závěr o případném úpadku společnosti
358

. 

Nesplnění této povinnosti je pak spojeno se vznikem odpovědnosti za újmu vzniklou v takovém 

důsledku věřitelům společnosti ve smyslu ustanovení § 99 InsZ, přičemž tato újma spočívá 

v rozdílu mezi výší pohledávky konkrétního věřitele přihlášené do insolvenčního řízení a 

částkou, kterou věřitel následně skutečně během insolvenčního řízení obdržel. Účelem daného 

ustanovení je tak eliminace pozdního podání dlužnického insolvenčního návrhu, která vede ke 

snížení perspektivy uspokojení pohledávek věřitelů společnosti. Nelze ovšem přehlížet, že 

opačný případ, kdy je insolvenční řízení zahájeno předčasně, nemusí být z ekonomického 

                                                
356  Obdobně Kupčík, J. Proč má český wrongful trading do originálu daleko? Obchodněprávní revue, roč. 2017, č. 

1, s. 9 a násl. 

357  Richter, T. Insolvenční právo, 2. doplněné a upravené vydání Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 188. 

358  Obdobně Zvára, M. Ručení členů statutárních orgánů kapitálových společností za dluhy společnosti vůči 

věřitelům dle § 68 zákona o obchodních korporacích Obchodněprávní revue, roč. 2016, č. 5, s. 135 a násl. 
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hlediska efektivním řešením. Formální iniciace insolvenčního řízení totiž samozřejmě výrazným 

způsobem snižuje hodnotu společnosti na bázi going concern
359

. 

 

Oním druhým momentem je dle hypotézy ustanovení § 68 ZOK situace, která je časově 

posunuta do období před samotným vznikem úpadku. Po členovi statutárního orgánu je tak 

vyžadována aktivní činnost spočívající v odvrácení úpadkové situace, která je specifikací obecné 

povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Tento požadavek je svou povahou náročnější oproti 

rozpoznání úpadku a včasnému podání insolvenčního návrhu. Z pohledu členů statutárních 

orgánů je zcela zásadní otázkou, jaký je rozsah kroků, které musí být učiněny k odvracení 

úpadku a naplnění standardu vyžadovaného tímto ustanovením. Podle mého názoru bude nutné v 

první řadě identifkovat zdroj ohrožení úpadkem. V případě, že se jedná o přechodný výpadek 

likvidity (zejména v důsledku náhlých externích vlivů typu cyklického hospodářského výkyvu), 

spočívá řešení v získání dodatečné likvidity, ať už ve formě vlastního kapitálu (od akcionářů 

společnosti) nebo ve formě krátkodobého financování cizími zdroji (např. překlenovací úvěr
360

). 

Odlišná opatření bude nutné učinit v případě, kdy jsou důvody hlubší a systémové (strukturální), 

přičemž mohou mít zejména charakter revize nákladových položek, ale také změny v charakteru 

činnosti (včetně jejího útlumu v některých oblastech) nebo refinancování stávající dluhové 

zátěže. Jednotlivé kroky by měly odpovídat právě důvodům, které hospodaření společnosti 

ohrožují. V případě strukturální krize tak pravděpodobně nebude dostačovat opakované 

krátkodobé opatřování likvidity, aniž by se statutární orgán pokusil o systémové změny v 

podnikání společnosti.  

 

Konkretizaci tohoto pravidla pro jednotlivé situace může samozřejmě přinést až soudní 

judikatura, která by ovšem neměla trpět tzv. problémem zpětného zkreslení (hindsight bias) a 

činit tak členy statutárního orgánu odpovědnými v souvislosti se samotným faktem, že k úpadku 

společnosti nakonec došlo. Kritériem, které by mělo zamezit příliš přísnému stanovení 

podmínek, je právě pouze dostatečně aktivní jednání v situaci hrozícího úpadku. Důsledky 

v podobě nelimitovaného ručení za dluhy společnosti jsou ostatně značně citelnější oproti 

nesplnění povinnosti podle ustanovení § 99 InsZ a jedná se tak o specifický druh sankce za 

nedodržení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře v daném konkrétním případě. Vazba na 

                                                
359  Eidenmüller, H. Trading in Times of Crisis In: Eidenmüller, H., Schön, W. (eds). The Law and Economics of 

Creditor Protection Hague: T.M.C. Asser Press, 2008 s. 245. 

360  Obdobně Boguský, P. Ručení členů statutárního orgánu za dluhy obchodní korporace pro porušení povinnosti 

usilovat o odvrácení jejího úpadku Obchodněprávní revue, roč. 2013, č. 11-12, s. 313 a násl. 
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naplnění standardu jednání s péčí řádného hospodáře se pak projeví především v možnosti 

využití pravidla podnikatelského úsudku (business judgment rule) dle ustanovení § 51 odst. 1 

ZOK, které tak bude moci pro členy statutárního orgánu sloužit jako „bezpečný přístav“. Na 

straně druhé je ale v této souvislosti nutné uvést, že dochází také k zásadnímu obrácení 

důkazního břemene v jejich neprospěch dle ustanovení § 52 odst. 2 ZOK
361

. 

 

Doktrínou byla zároveň diskutována otázka okruhu osob, vůči kterým bude rozhodnutím 

soudu založena konstitutivně povinnost ručení člena statutárního orgánu. Většina autorů se 

přiklání k názoru, že soud takto rozhodne pouze vůči konkrétnímu věřiteli, který svůj nárok 

uplatnil. V opačném případě by řízení nabylo charakter určité quasi-hromadné žaloby bez 

adekvátní procesněprávní úpravy, na jejíž projednávání by zároveň ostatní věřitelé neměli 

možnost uplatňovat vliv. Jak navíc správně podotýká Hurychová, člen statutárního orgánu by 

mohl při takovém výkladu vznik ručení účinně sabotovat, pokud by nárok uplatnil s ním 

spřízněný věřitel, který by postupoval tak, že nárok prokázán nebude
362

. 

 

Úprava ručení podle ustanovení § 68 ZOK následně vyjímá z osobní působnosti tzv. 

„krizové manažery“, tj. slovy zákona ty členy (či bývalé členy) statutárního orgánu, kteří byli do 

funkce prokazatelně ustaveni za účelem odvrácení úpadku nebo jiné nepříznivé hospodářské 

situace obchodní korporace. Podmínkou samozřejmě zůstává, že svou funkci vykonávali při 

naplnění zmiňovaného standardu péče řádného hospodáře. Vzhledem ke zdůraznění 

prokazatelnosti ustavení do role „krizového manažera“ lze jedině doporučit, aby byl tento účel v 

zájmu samotných členů statutárních orgánů uveden již v rozhodnutí příslušného orgánu 

společnosti o jejich zvolení do funkce.  

 

Dalším kontroverzním bodem diskutovaným v odborné literatuře je odkaz na obdobné 

použití ustanovení o sankčním ručení pro vlivnou či ovládající osobu dle ustanovení § 76 odst. 3 

ZOK. Pokud se opětovně podíváme na hypotézu právní normy podle ustanovení § 68 ZOK 

optikou těchto osob, byly by vystaveny sankčnímu ručení, pokud věděly či měly a mohly vědět, 

že je společnost v hrozícím úpadku, a přesto neučinily k jeho odvrácení v rozporu s požadavkem 

péče řádného hospodáře vše potřebné a rozumně předpokladatelné. Je zjevné, že je zde 

                                                
361  Ibid 

362  Hurychová, K. K institutu wrongful trading v anglickém právu a jím inspirovanému ručení při úpadku dle § 68 

z. o. k. In: Hurychová, K., Borsík, D. (eds.) Corporate governance, 1. vydání Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 

165. 
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nepatřičně odkazováno na rozšíření povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře u osob, které 

touto povinností zatíženy být nemohou, a to tím spíše, pokud je jejich postavení založeno na 

potenciálním uplatnění vlivu
363

. Není tudíž ani na místě vyžadovat od těchto osob aktivní 

jednání, které bude odvracet hrozící úpadek společnosti
364

. Literatura tak tento sankční důsledek 

spojuje pouze s určitou skupinou vlivných, respektive ovládajících osob, a to nejen těch, které 

svůj vliv reálně uplatňují, ale uplatňují jej natolik intenzivně, že je možné označit je za 

„faktické“ či „stínové“ vedoucí
365

. Praktické využitelnosti tohoto rozšíření osobní působnosti ale 

bude v mnoha případech bránit nedostatek informací věřitelů o skutečném rozsahu uplatňování 

vlivu ve společnosti. Zmiňované obrácení důkazního břemene se totiž vztahuje pouze na 

samotné dodržení standardu péče řádného hospodáře, nikoliv na samotnou skutečnost, ze které je 

možné odvozovat analogické použití daného ustanovení na konkrétní osobu.  

 

Druhý potenciální případ aplikace představuje situace, kdy vlivná či ovládající osoba 

nemusí dosáhnout kvality „stínového“ statutárního orgánu. Svůj vliv ovšem využije k tomu, aby 

statutární orgán neučinil k odvracení úpadku potřebné kroky
366

. Domnívám se, že i v tomto 

případě bude pro věřitele obtížné takovou informaci získat a svůj nárok tak bude případně 

uplatňovat v první řadě vůči členovi statutárního orgánu. Nedá se ovšem vyloučit, že by právě 

člen statutárního orgánu následně z tohoto titulu uplatnil regresní nárok z titulu ručitelské 

solidarity vůči vlivné či ovládající osobě
367

.  

  

Současná podoba ustanovení § 68 ZOK je tak spíše než adaptací britského modelu 

wrongful trading nově vytvořenou konstrukcí, která s sebou přináší řadu problematických a 

rozdílně řešitelných praktických výkladových otázek. Zároveň je možné doplnit, že ani tento 

institut nezůstal stranou pozornosti v přijaté podobě novelizace ZOK, která stávající úpravu 

s ohledem na její četné problematické prvky nahrazuje koncepcí vycházející ze žaloby na 

doplnění pasiv společnosti (l’action en comblement de passif) podle vzoru využívaného ve 

                                                
363  Černá, S. Ručení členů statutárních orgánů českých obchodních korporací po rekodifikaci soukromého práva 

(vybrané otázky) In: Suchoža, J., Husár, J. (eds) Právo, obchod, ekonomika II Praha: Leges, 2012 s. 48-49. 

364  Viz výše uvedený rozsah možných opatření, který může být vyžadován od členů statutárního orgánu podle 

konkrétní situace. 

365  Černá, S. Ještě k ručení vlivné a ovládající osoby za porušení povinnosti odvracet hrozící úpadek 

Obchodněprávní revue, roč. 2013, č. 6, s. 169 a násl. 

366  Ibid 

367  Ustanovení § 1876 odst. 2 ObčZ ve spojení s ustanovením § 2027 ObčZ. 
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francouzském právním řádu
368

. Podstatou tohoto nástroje je oprávnění insolvenčního soudu 

uložit na návrh insolvenčního správce členovi statutárního orgánu povinnost poskytnout plnění 

do majetkové podstaty společnosti, a to do maximální výše dané rozdílem mezi souhrnem dluhů 

a hodnotou majetku společnosti. Podmínkou je takové porušení povinnosti ze strany člena 

statutárního orgánu, které přispělo ke vzniku úpadku společnosti. K takto navrhované úpravě je 

možné poznamenat, že na rozdíl od současného stavu, vychází mnohem důsledněji z koncepce 

využívané po určitou dobu v zahraničí. Celý posun nároku do oblasti insolvenčního práva 

zároveň vede k odstranění problematických bodů spojených v současné právní úpravě s vazbou 

uplatňování nároků věřitelů z titulu ručení na insolvenční řízení a s aktivní legitimací 

insolvenčního správce při uplatnění nároku. Preventivní působení je podle tohoto návrhu stále 

zaměřeno na prosazování takového jednání členů statutárního orgánu, které nepřispívá k úpadku 

společnosti. Sankční následek, který nastává již za situace, kdy je úpadek společnost řešen 

v rámci insolvenčního řízení, ovšem zároveň respektuje základní zásadu poměrného uspokojení 

jednotlivých věřitelů z majetkové podstaty. 

 

4.3 Dílčí zhodnocení 

 

Z teoretického pohledu je podle Heatona možné za ideální variantu označit test platební 

schopnosti, který nejlépe zohledňuje hlavní zájem věřitelů společnosti tím, že dává do vzájemné 

souvislosti vztah mezi jednotlivými splatnými pohledávkami a cash flow
369

. Jinými slovy, pro 

věřitele je zkrátka stěžejní, aby společnost disponovala v okamžiku splatnosti jeho pohledávky 

dostatečným množstvím prostředků k provedení úhrady. Množství disponibilních prostředků tak 

musí odpovídat tomu, jak nastává splatnost jednotlivých pohledávek. Ostatní testy slouží pouze 

jako určité indikátory stavu, který s platební neschopností obvykle (byť ne nutně ve všech 

případech a se stejnou intenzitou) souvisí. Na druhou stranu ale mohou kompenzovat komplikace 

při posuzování budoucí platební schopnosti jako takové. V úvahu je zároveň nutné vzít i 

pohledávky nedobrovolných věřitelů, kde je mnohdy složité vůbec identifikovat jejich 

potenciální okruh a rozsah případných nároků. Typicky může jít o pohledávky z titulu náhrady 

                                                
368  Důvodová zpráva k zákonu č. 33/2020 Sb., 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, s. 

128-130, Sněmovní tisk č. 207, dostupné online z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=207&CT1=0 

369  Heaton, J.B. Solvency Tests The Business Lawyer, roč. 2007, č. 62, s. 985. 
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újmy způsobené neurčitému okruhu osob (například v případě újmy na životním prostředí). 

Zbylé testy mohou sloužit jako vhodný (byť stále pouze přibližný) indikátor také pro tyto 

případy. V praxi je tak běžná kombinace více druhů testů s tím, že podmínky musí být splněny u 

všech z nich. 

 

Neuralgickým bodem testu platební schopnosti je v první řadě nejistota související 

s budoucím ekonomickým vývojem, a to jednak ohledně budoucích příjmů společnosti (cash-

flow), kde vstupují do hry současná i budoucí podnikatelská rozhodnutí spojená nevyhnutelně 

s určitou mírou rizika, ale zároveň i periodické či mimořádné ekonomické výkyvy v rámci 

daného trhu či celé ekonomiky. Obdobná nejistota se vztahuje rovněž k určení výše jednotlivých 

dluhů, které bude společnost povinna uhradit. Svou roli mohou hrát například nejisté výsledky 

probíhajících soudních sporů, ale také případy trvajících ručitelských závazků, nově vznesené 

nároky nedobrovolných věřitelů (typicky poškozených) nebo případy předčasného zesplatnění 

dluhu. 

 

Právě souběžné působení řady faktorů spolupůsobících při vzniku úpadku vytváří obtíže 

při zpětném přezkumu způsobu, kterým byl test insolvence prováděn. Za klíčový problém je 

z tohoto úhlu pohledu možné označit určení kauzality mezi výplatou prostředků a vznikem 

úpadku, tj., že výplata prostředků byla skutečnou příčinou důsledku v podobě vzniku úpadku. 

Samotná časová korelace mezi těmito dvěma jevy samozřejmě neznamená vztah mezi příčinou a 

následkem - takový závěr je ostatně příkladem logické chyby v úvaze známé jako post hoc ergo 

propter hoc.  

 

Podstatný je zároveň časový rámec, který mají členové statutárního orgánu při své úvaze 

zohledňovat. Rickfordova zpráva v tomto směru vyšla z britské praxe a navrhuje zohlednit 

období bezprostředně následujícího roku, kdy má být společnost schopna při běžném výkonu 

podnikání uspokojit veškeré své dluhy tak, jak nastává jejich splatnost, a to při zohlednění další 

pokračující činnosti (tj. na bázi going concern). Jak je zde dále uvedeno, tato podmínka má být 

dostatečně silným zajištěním likvidity během období, které obvykle odpovídá následujícímu 

obchodnímu cyklu, a to na základě predikce vycházející z obchodních záměrů a dostupných 

zdrojů
370

. Do výhledu jsou zahrnuty veškeré existující dluhy (včetně podmíněných a splatných 

                                                
370  Rickford, J. Reforming Capital: Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance European 

Business Law Review, roč. 2004, č. 15, s. 979-980. 
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teprve v budoucnu) a také jakékoliv další dluhy, u kterých je očekáváno, že dospějí během 

tohoto časového období.  

 

Časový horizont není přesným způsobem vyjasněn ani v USA, kde se podle některé 

judikatury posuzuje období v rozpětí osmi měsíců až jednoho roku
371

. Lze ovšem nalézt také 

rozhodnutí, podle kterého: „Horizont tří let je odpovídající pro vyhodnocení cash flow a 

kapitálové adekvátnosti holdingové společnosti jakou je dlužník.
372

“ Jako optimální tak bývá 

v doktríně obecně uváděno období v délce jednoho až maximálně dvou let
373

. Stanovení delšího 

časového období nutně naráží na praktické meze prognostických schopností členů statutárního 

orgánu, kdy mohou být pro zhodnocení klíčové faktory, které jsou v danou dobu neznámé. Nutně 

tím tak dochází ke komplikacím při určování příčinné souvislosti mezi distribucí prostředků a 

úpadkem. Požadavek na časové ohraničení analýzy prováděné při testu insolvence na období 

následujícího účetního období je podle všeho možné vnímat jako odůvodněný, přičemž zároveň 

poskytuje členům statutárního orgánu vyšší míru právní jistoty. 

 

Při úvahách nad praktickým provedením testu insolvence v rámci právní úpravy se často 

objevuje požadavek na povinné vyhotovování tzv. prohlášení o solventnosti (declaration of 

solvency) podle vzoru používaného ve Velké Británii, jehož účelem je formalizované zachycení 

rozhodovacího procesu. Obdobným způsobem je v současnosti postupováno také na Novém 

Zélandě, který přecházel od systému ochrany věřitelů založeného na základním kapitálu 

k preferenci provádění testu insolvence
374

. Na to navazuje také navrhovaná možnost vyhotovené 

prohlášení zveřejnit, a to ve sbírce listin obchodního rejstříku za účelem transparentnosti vůči 

věřitelům. Samotný přínos požadavku na vyhotovení prohlášení o naplnění podmínek testu 

insolvence závisí především na jeho konkrétním obsahovém vymezení. 

 

Další otázkou je případné provedení povinného auditu prohlášení o solventnosti 

společnosti, které bylo částí doktríny navrhováno jako opatření, jehož účelem je posílit 

důvěryhodnost obsahu prohlášení díky ověření nezávislou odbornou osobou. Rickfordova zpráva 

                                                
371  Daley v. Chang (In re Joy Recovery Tech. Corp.), 286 B.R. 54, 76 (Bankr. N.D. 11. 2002). 

372  Pereira v. Cogan, 294 B.R. 449 (S.D. NY. 2003). 

373  Lutter, M. Legal Capital in Europe, European Company and Financial Law Review, Special Volume 1, Berlin: 

De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, 2006, s. 11. 

374  Rickford, J. Reforming Capital: Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance European 

Business Law Review, roč. 2004, č. 15, s. 972. 
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zaujala k tomuto návrhu negativní postoj, přičemž poukazovala zejména na vznik dodatečných 

nezanedbatelných nákladů na straně společnosti a prodloužení doby trvání celého procesu 

rozdělení a výplaty prostředků, kterému neodpovídá dostatečný přínos v podobě posílení 

postavení věřitelů. Tato zátěž by navíc dopadla bezpochyby výraznějším způsobem na menší 

společnosti, které nemusí mít ani obecnou povinnost auditovat svou účetní závěrku
375

. Lze navíc 

poznamenat, že nákladnost podobného auditu by pravděpodobně vzrostla v závislosti na 

případné odpovědnosti auditorů za způsobenou škodu. Sporné zároveň zůstává, jak vysokou 

přidanou hodnotu by mohl reálně přinést audit vztahující se k prognóze budoucího stavu, který 

by tak ve skutečnosti mohl hodnotit pouze výchozí předpoklady, na jejichž základě byla úvaha 

učiněna
376

. Vzhledem k tomu, že tato možnost není využívaná v praxi a potenciální zvýšení 

nákladnosti a zátěže pro jednotlivé společnosti není podle všeho vyváženo odpovídajícím 

přínosem pro ochranu věřitelů, nedomnívám se, že by stanovení povinného auditu prohlášení o 

provedeném testu solventnosti bylo důvodné.  

 

Pokud jde o důsledky spojené s úpadkem společnosti, je zde zjevná tendence rozšiřovat 

povinnosti statutárního orgánu do časového období, které úpadku předchází. Jak jsme viděli na 

příkladu současné české právní úpravy, oproti včasnému podání insolvenčního návrhu rozšiřuje 

úprava korporátního práva povinnost také na aktivní opatření učiněná za situace hrozícího 

úpadku. Institut britského wrongful trading, který se od české koncepce v konkrétních 

podmínkách odlišuje, sankcionuje pokračování v činnosti společnosti, pokud je nevyhnutelná 

likvidační forma řešení úpadku. Obdobnou situaci postihuje také francouzská žaloba na doplnění 

pasiv. Vývoj právní úpravy ve státech common law jde ale časově ještě o něco dále a vyžaduje 

od členů statutárního orgánu zohlednění zájmů věřitelů při činnosti společnosti za situace, kdy 

by konkrétní transakce vedla ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku úpadku. Dle koncepce 

využívané v USA se jedná o princip tzv. adekvátní kapitalizace. Ve Velké Británii pak došlo ke 

vzniku judikatorního řešení, které jde nad rámec zákonného institutu wrongful trading a vychází 

z doplnění obsahu fiduciárních povinností v „zóně“ insolvence také o zájmy věřitelů. 

 

Z pohledu praktického využití se dále nabízí otázka, zda test insolvence může zcela 

nahradit koncepci vycházející z povinně vytvářeného základního kapitálu a rozvahového testu, 

                                                
375  Ibid, s. 974.  

376  Kersting, C. Discussion Report In: Eidenmüller, H., Schön, W. (eds). The Law and Economics of Creditor 

Protection Hague: T.M.C. Asser Press, 2008, s. 234. 
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nebo může sloužit jako její vhodný doplněk, který je schopen odstranit nedostatky tohoto 

systému. V úvodu této části bylo zmíněno, že Rickfordova zpráva neshledala v udržování formy 

rozvahového testu žádný významný přínos v porovnání se zátěží a komplexností právní úpravy, 

kterou přináší. Za nespornou výhodu využívání testu insolvence je možné označit to, že z 

krátkodobého pohledu lépe odráží potřebu ochrany věřitelů před úpadkovou situací konkrétní 

společnosti. Naproti tomu z dlouhodobého hlediska test insolvence vychází z vyhodnocení 

určitého předpokládaného budoucího stavu majetku a hospodářské situace, a to v jistém 

omezeném časovém horizontu. Podle zastánců systému základního kapitálu tak taková úvaha 

nezohledňuje, zda současný existující majetek je dostačující k pokrytí současných existujících 

dluhů společnosti, a to bez ohledu na jejich splatnost
377

. Může se přitom jednat o dluhy 

spočívající v budoucí nutnosti sanace ekologické zátěže vzniklé činností společnosti. Jako místně 

specifický příklad jsou uváděny také závazky související s budoucím plněním do důchodového 

systému za zaměstnance ve Velké Británii. Plnění těchto dluhů tak může nastat až ve značně 

vzdáleném časovém horizontu a nemusí být náležitě zhodnoceno při provedení testu insolvence, 

kdy jsou členové statutárního orgánu vystaveni obtížnému úkolu vyhodnotit hospodářskou 

situaci společnosti v dlouhodobém horizontu. Schön tak z těchto důvodů uzavírá, že současná 

podoba rozvahového testu musí být zachována, aby zajistila minimální ochranu u dlouhodobých 

pohledávek věřitelů
378

. 

 

Proponenti souběžného zachování konceptu rozvahového testu při rozdělování prostředků 

tudíž považují za optimální řešení kombinaci testu insolvence jako nástroje pro vyhodnocení 

krátkodobých důsledků na hospodářskou situaci společnosti společně s rozvahovým testem 

zohledňujícím majetkové pokrytí jejich dluhů v dlouhodobém horizontu. De lege lata je 

s ohledem na požadavky vyplývající ze Směrnice o některých aspektech práva obchodních 

společností systém ochrany věřitelů minimálně u akciových společností stále založen na 

koncepci základního kapitálu a testy insolvence je možné využít k jeho doplnění, které lze 

s přihlédnutím k dosavadním teoretickým závěrům i praktickým zkušenostem považovat za 

způsobilé úroveň ochrany věřitelů reálně posílit.  

 

                                                
377  Schön, W. Balance Sheet Tests or Solvency Tests - or Both? European Business Organization Law Review, 

roč. 2006, č. 7, s. 190.  

378  Ibid, s. 191. 
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Z možných variant testů insolvence je za základní a nejpodstatnější možné označit test 

platební schopnosti, který přes zmiňované problematické body stále nejlépe odpovídá 

primárnímu zájmu věřitelů společnosti. Příklon k využívání přístupu založeného na testu 

adekvátní kapitalizace v zemích common law je zjevnou reakcí na situace, kdy dochází 

k největšímu riziku rozporu zájmů mezi akcionáři a věřiteli. Je zřejmé, že tato koncepce stále 

podléhá judikatornímu vývoji a klade bezpochyby zvýšené požadavky jak na členy statutárního 

orgánu při finálním rozhodování o konkrétním provedení výplaty, tak v konečném důsledku 

právě na soudy při zhodnocení správnosti konkrétního postupu. Na druhou stranu podléhá 

rozhodování členů statutárního orgánu obecné povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a 

pravidlu podnikatelského úsudku, a to i v jiných situacích, které jsou pro další ekonomické 

fungování společnosti neméně důležité. Uplatnění obdobného standardu co do předpokladů pro 

učinění rozhodnutí tak nemusí nutně znamenat zásadní odchylku ani při zhodnocení podmínek 

pro výplatu prostředků akcionářům. Při hypotetickém opuštění systému základního kapitálu se i 

s ohledem na výše uvedené závěry nabízí jako vhodná alternativa právě princip vycházející z tzv. 

adekvátní kapitalizace. Jeho hlavní devízou je zejména flexibilita při možnosti zohlednit situaci 

konkrétní společnosti vzhledem k její činnosti. Za další výhodu je pak možné považovat 

stanovení standardu pro rozhodování v období, které samotné úpadkové situaci teprve předchází.   
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Závěr  

 

Závěrem je možné shrnout, že právo obchodních korporací je z pohledu postavení 

věřitelů společnosti způsobilé reagovat na případy morálního hazardu vznikající ve vztahu mezi 

společností (respektive jejími akcionáři) a věřiteli. Tímto způsobem tak může být poskytnuta 

určitá minimální úroveň ochrany věřitelů i pro případy, kdy by její smluvní zajištění nebylo 

možné vůbec, nebo by bylo spojeno s vysokou mírou transakčních nákladů. Představované 

nástroje práva obchodních korporací ve své podstatě vychází z preference stakeholders modelu a 

jejich působení má zásadně preventivní charakter.   

 

Základní otázku představuje vyvážení mezi zájmem akcionářů na využívání principu 

omezeného ručení za dluhy společnosti společně s možností průběžné distribuce prostředků 

vygenerovaných činností společnosti na straně jedné a zájmu věřitelů na zachování společnosti 

jako solventní entity na straně druhé. Právě díky omezenému (respektive fakticky vyloučenému) 

ručení akcionářů za dluhy společnosti odpadá jedna možná náhradní majetková podstata, která 

potenciálně může sloužit věřitelům k uspokojení jejich pohledávek. Logicky se tedy nabízí tuto 

ztrátu určitým způsobem kompenzovat, a to buď formou zavedení preciznějších pravidel pro 

nakládání se zdroji společnosti, doplněním ručení členů orgánů společnosti či dalších osob 

v určitých případech, případně kombinací obou možností. Představené možnosti třídění 

jednotlivých skupin věřitelů zároveň poukazují na jejich rozdílné zájmy a rovněž odlišné 

možnosti posílení jejich postavení. Jako ohroženou skupinu je pak možné označit tzv. non-

adjusting creditors, kteří nemají možnost přizpůsobit podmínky závazku vzhledem k nízké 

vyjednávací síle, či nedobrovolnosti vzniku samotného závazku. 

 

V souvislosti s vyvažováním jednotlivých dílčích zájmů se nabízí uvést, že: „obchodní 

korporace jsou oprávněny činit ty kroky, které pokud někoho poškodí, současně zajistí možnost 

kompenzace
379

“.  Tento pohled přitom ve svém základu odpovídá poznatkům ekonomické teorie, 

konkrétně pojetí tzv. Kaldor-Hicksovy efektivity, podle které je efektivní takové jednání, kde 

osoby získávající prospěch mohou alespoň hypoteticky kompenzovat ty, kteří na daném jednání 

naopak tratí. Cílem by přitom mělo být především zamezení silně oportunistickému chování 

                                                
379  Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací 

Praha: Auditorium, 2010, s. 31. 
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akcionářů nebo členů volených orgánů, ke kterému institut vyloučení ručení může přispívat, 

respektive umožnit právě adekvátní možnost kompenzace ve prospěch věřitelů. Právní úprava 

ovšem nemůže zásadně zabránit obvyklým rizikům vyplývajícím z podnikání jako takového, 

která mohou souviset jednak s nedostatečnými schopnostmi a výkony managementu (což jsou 

příklady slabě oportunistického jednání
380

), ale také s exogenními faktory jako jsou tržní výkyvy, 

zásadní technologické změny působící na strukturu celého odvětví, ve kterém společnost působí, 

živelní pohromy apod. Určitá přirozená míra rizika tak na straně věřitelů zůstává vždy přítomna i 

při optimálním nastavení pravidel. 

 

Jako podstatnější než samotný „majetkový polštář“ vytvářený společností  jako určitá 

povinná minimální úroveň základního kapitálu je tak možné vnímat zejména dopad na incentivy 

vytvářené konkrétní formulací pravidel. Pokud akcionáři neručí za dluhy společnosti, může tato 

skutečnost zvýšit pravděpodobnost nepřiměřeně riskantního či oportunistického jednání
381

. 

Klíčové je za této situace především stanovení podmínek pro umožnění distribuce prostředků 

akcionářům ze zdrojů společnosti, které s sebou nese nebezpečí spočívající ve změně struktury 

incentiv. Tímto způsobem může dojít k zásadní změně postavení věřitelů společnosti, a to 

takovým způsobem, že by v případě dobrovolných věřitelů se společností do právního vztahu 

vůbec nevstupovali.  

 

Z hlediska regulačního přístupu právo může v zájmu ochrany věřitelů společnosti sloužit 

k omezení jednání zástupce (tj. společnosti jako takové, např. v rámci pravidel pro nakládání se 

ziskem a jinými vlastními zdroji), nebo naopak posilovat postavení zmocnitele (t j. věřitelů, např. 

formou zakotvení ručení akcionářů nebo členů orgánů společnosti v některých situacích, které 

tak umožňuje uspokojení z náhradní majetkové masy)
382

. Odlišné členění může vycházet 

z rozdílu mezi regulací struktury a regulací chování. Základní kapitál je v tomto pojetí příkladem 

regulace struktury, zatímco testy insolvence představují příklad regulace chování členů orgánů 

společnosti. 

 

                                                
380  Mülbert, P.O. A Synthetic View of Different Concepts of Creditor Protection - or a High-Level Framework for 

Corporate Creditor Protection European Business Organization Law Review, roč. 2006, č. 7, s. 374. 

381  Gevurtz, F.A. Corporation Law, Second Edition St. Paul, Minn.: West, 2010, s. 163. 

382  Armour, J., Hansmann, H., Kraakman, R. Agency Problems and Legal Strategies In: Kraakman, R., Armour, 

J., Davies, P. et al. The Anatomy of Corporate Law, A comparative and Functional Approach, Second Edition 

Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 37-38. 
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Pokud se jedná o obecné korporační nástroje, bylo v první řadě představeno stanovení 

informačních povinností, a to zejména ve vztahu k pravidelně zjišťovaným ekonomickým a 

účetním údajům. Tento nástroj je bezpochyby schopen poskytnout prvotní základní přehled, jeho 

dosah je ovšem omezen pouze na část dobrovolných věřitelů a zároveň je jeho efektivita závislá 

na důsledném vymáhání plnění těchto povinností ze strany veřejné moci. Informační povinnosti 

je tak možné označit za jistou formu doplňujícího a podpůrného nástroje preventivního 

charakteru.  

 

Druhým rozebíraným obecným nástrojem byla úprava sankčního ručení členů volených 

orgánů právnických osob. Z pohledu účelu samotné úpravy se lze přiklonit k názoru, podle 

kterého jde v první řadě o posílení ochrany samotné společnosti zpřísněním důsledků spojených 

s případným porušením povinností člena orgánu při výkonu funkce a náhradou takto způsobené 

škody. Tento nástroj sice míří správně na situaci spojenou s oportunistickým chováním členů 

volených orgánů, pro věřitele je však zásadní překážkou četnějšího praktického uplatňování 

tohoto nástroje informační asymetrie vztahující se ke skutečnosti, zda došlo ke vzniku škody, 

která nebyla společnosti skutečně nahrazena. Reálná úroveň ochrany věřitelů tak tímto způsobem 

efektivně navýšena není. 

 

Jako určitá forma nástroje ultima ratio byla představena také koncepce známá jako 

piercing the corporate veil, která je založena na derogaci základní zásady majetkové 

samostatnosti společnosti, kdy je věřitelům umožněno postihnout přímo majetek akcionářů. 

Tento nástroj nereaguje na běžné situace, ale na extrémní případy ve vztahu akcionáře a 

společnosti. Společným jmenovatelem jednotlivých situací je pak hrubě nemorální jednání 

akcionáře, který princip majetkové samostatnosti vlastním jednáním popírá (jako je tomu u 

případu smísení majetkových hodnot), eventuálně jedná s úmyslem poškodit věřitele společnosti. 

V tomto směru se pro výjimečné situace, kdy neexistuje odlišný efektivní nástroj, jeví jako 

využitelná koncepce vycházející z deliktní odpovědnosti za úmyslné jednání v rozporu 

s dobrými mravy, jakkoliv se jedná o případ tzv. nepřímého průniku umožňujícího uplatnit nárok 

samotnou společností, avšak nikoliv přímo ze strany akcionářů. 

 

Významná část práce byla věnována systému založenému na reálné tvorbě a udržení 

základního kapitálu preferovanému v rámci kontinentální Evropy. Za využití systematického 

třídění vycházejícího z německé doktríny byly především analyzovány jednotlivé funkce 

základního kapitálu, které mají deklarovánu vazbu na zajištění ochrany postavení věřitelů 
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společnosti. Z této analýzy ovšem vyplynulo, že daná koncepce reálně nevede k dosažení 

efektivního způsobu ochrany věřitelů. Jistou výjimkou je v tomto ohledu tvorba minimální výše 

„majetkového polštáře“ společnosti v období bezprostředně navazujícím na její samotný vznik. 

Z provedené analýzy zároveň vyplynulo, že rozvahový test regulující otázku distribuce zisku či 

jiných vlastních zdrojů společnosti nevede k adekvátním výsledkům s ohledem na jeho statický a 

retrospektivní charakter. Výše základního kapitálu tak nepředstavuje dostatečně hodnotnou 

informaci pro věřitele společnosti.  

 

Potenciál pro zvýšení účinnosti ochrany věřitelů je však možné spojit s důslednější 

aplikací principu zákazu vrácení vkladů, který je využíván především v německém a rakouském 

právním řádu. Předmětem zájmu se zde stává adekvátní nastavení podmínek při kontraktaci mezi 

akcionářem a společností tak, aby byla eliminována určitá forma „zastřené distribuce 

prostředků“ oslabující majetkovou sféru společnosti a ohrožující postavení jejich věřitelů.   

 

Jako alternativa vůči koncepci základního kapitálu byla dále představena problematika 

využívání testů insolvence vycházejících původně z praxe uplatňované v zemích systému 

common law. Jedná se o regulaci standardu jednání členů statutárního orgánu společnosti, který 

má být dodržen při rozdělování prostředků společnosti jejím akcionářům. Tato úprava se 

zaměřuje na klíčový okamžik, který je předmětem zájmu věřitelů, a to na riziko morálního 

hazardu ve formě tzv. asset dilution, kdy jsou ze společnosti odčerpávány prostředky ve 

prospěch akcionářů a je proto nutné zhodnotit potenciální dopady na možnost pokračování 

v hospodářské činnosti společnosti.  

 

Za stěžejní formu testu lze z teoretického pohledu označit test platební schopnosti, kdy se 

společnost v důsledku takovéto distribuce nesmí dostat do insolventní situace. Z pohledu 

praktické aplikace je významné uplatňování pravidla podnikatelského úsudku vůči členům 

statutárního orgánu zohledňující fakt, že určení příčinné souvislosti mezi výplatou prostředků a 

vznikem úpadku může záviset na nejistých či nepředvídatelných faktorech. Obdobně hraje 

podstatnou roli také časové ohraničení období, které má být při aplikaci tohoto testu zohledněno. 

V návaznosti na představené názory doktríny je možné za optimální označit výhled na 

následující účetní období.  

 

De lege lata se současná česká právní úprava vydala směrem doplnění systému 

základního kapitálu o testy insolvence jako obecný nástroj práva obchodních korporací. Toto 
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doplnění obecně považuji z pohledu efektivity a posílení ochrany věřitelů za přínosné. De lege 

ferenda se dále nabízí možnost nahrazení koncepce vycházející z povinné tvorby základního 

kapitálu systémem vycházejícím z tzv. adekvátní kapitalizace, která při distribuci prostředků 

akcionářům požaduje, aby společnost nezůstala v důsledku takového rozdělení solventní pouze 

v marginální výši. Tato varianta testu insolvence je podstatně flexibilnější a komplexnější, kdy 

především zohledňuje individuální charakteristiky společností a podmínek, za kterých reálně 

působí. Současně je zohlednění zájmů věřitelů posunuto do období určitého ohrožení vznikem 

úpadkové situace, kdy je výskyt oportunistického chování akcionářů a rozpor mezi jejich zájmy 

a zájmy věřitelů zcela zásadní. Určitý časový posun při zohledňování zájmů věřitelů se přitom 

zároveň jeví jako obecnější vývojová tendence. 
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Seznam zkratek 

ObčZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ZOK - zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

ZVŘ - zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění 

pozdějších předpisů 

ZPKT - zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 

ObchZ - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v posledním platném znění ke dni 31. 12. 

2013 

ZISIF - zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 

pozdějších předpisů 

ÚčtZ - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

InsZ - zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

PřemZ - zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Nástroje ochrany věřitelů akciové společnosti 

Abstrakt 

 

Předkládaná práce má za cíl analyzovat nástroje, jejichž účelem je v právu obchodních 

korporací zajistit určitou úroveň ochrany postavení věřitelů, a to ve vztahu k akciové společnosti, 

která je typickým představitelem kapitálové společnosti. Klíčovou charakteristikou této formy 

obchodní korporace je omezení (respektive faktické vyloučení) ručení akcionářů za její dluhy a 

důsledné provedení zásady majetkové samostatnosti. Tato skutečnost na jednu stranu vede k 

jejímu využívání pro významné podnikatelské projekty, na druhou stranu ovšem také zvyšuje 

pravděpodobnost morálního hazardu ze strany akcionářů v určitých situacích, a to v rozporu se 

zájmy věřitelů. Zejména se přitom jedná o problematiku distribuce zdrojů akciové společnosti 

jejím akcionářům. Nástroje uplatňované na úrovni práva obchodních korporací přitom jsou 

schopné reagovat na nejvýznamnější rizikové situace a zároveň má jejich působení preventivní 

charakter. Dělení těchto nástrojů je společně s tříděním jednotlivých věřitelů, kteří tvoří 

heterogenní skupinu s rozdílnou silou i dílčími zájmy, součástí úvodu práce. Pozornost je 

věnována také některým obecně využitelným nástrojům, a to informačním povinnostem 

obchodní korporace navenek nebo sankčnímu ručení členů volených orgánů právnické osoby, 

jehož relevance je snížena v důsledku informačního deficitu věřitelů. Jako ultimátní nástroj, 

jehož využití by mělo představovat teprve případnou krajní možnost, je rozebrána také doktrína 

označovaná jako piercing the corporate veil, neboli odhlédnutí od majetkové samostatnosti 

akciové společnosti.  

 

Z koncepčního pohledu je ovšem za nejvýznamnější přístupy možné označit systém 

vyplývající z reálné tvorby a udržení základního kapitálu preferovaný v zemích kontinentální 

Evropy (respektive na úrovni práva Evropské unie) a systém vycházející z provádění testů 

insolvence, jehož hlavní oblastí využití jsou tradičně země common law. Stěžejní částí práce je 

tak analýza obou těchto klíčových přístupů. 

 

Jakkoliv je u základního kapitálu odbornou literaturou popisováno několik funkcí, které 

z pohledu ochrany věřitelů může zajišťovat, podle závěrů jejich analýzy nejsou naplňovány 

dostatečným způsobem. Ze své povahy může základní kapitál v rámci principu jeho reálné 

tvorby tvořit pouze omezený majetkový polštář v období bezprostředně navazujícím na samotný 

vznik akciové společnosti. Jedná se tedy pouze o jeden z vlastních zdrojů financování činnosti 

akciové společnosti. Vzhledem k tomu, že udržování určité úrovně kapitalizace z právní úpravy 
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dále nevyplývá, není takto možné zajistit dostatečnou míru její hospodářské stability do 

budoucna. 

   

Pokud jde o princip reálného udržení základního kapitálu, je největší pozornost věnována 

tzv. rozvahovému testu, který ovšem netvoří příliš robustní ekonomický indikátor, na jehož 

základě by základní kapitál mohl představovat dostatečně hodnotnou „signální informaci“. Ze 

souvisejících přístupů je naopak považováno za přínosné důslednější uplatňování principu 

zákazu vrácení vkladů akcionářům, který vyžaduje dodržování odpovídajících tržních podmínek 

při transakcích mezi akcionáři a příslušnou akciovou společností. Praktické uplatňování je 

demonstrováno především na příkladech z rakouského a německého prostředí, ve kterých je 

praktické uplatňování nejčetnější. 

 

Testy insolvence, které tvoří součást aktuálně platné české právní úpravy vedle 

základního kapitálu, naproti tomu vhodným způsobem cílí na zhodnocení budoucí hospodářské 

situace akciové společnosti, která nastane v návaznosti na výplatu prostředků akcionářům. 

Zároveň je tímto způsobem zdůrazněna vazba na nejpodstatnější zájem věřitelů, kterým je 

vyloučení vzniku úpadku u jejich dlužníka. Z popisovaných forem testu insolvence je za 

základní označen test platební schopnosti, který může být doplněn rovněž testem předlužení. 

Představovaná forma tzv. testu adekvátní kapitalizace naopak účinky celého přístupu prohlubuje 

vzhledem k tomu, že je jejím cílem eliminace stavu, kdy by akciová společnost po rozdělení 

prostředků svým akcionářům byla solventní, ovšem pouze ve zcela zanedbatelné výši. Právě 

posouvání povinností členů statutárního orgánu do období, které potenciálnímu vzniku úpadku 

předchází je vnímáno jako určitá tendence objevující se v zahraničních právních úpravách. 

Důsledkem je zároveň zohledňování zájmů věřitelů v situacích nejzásadnějších rozporů jejich 

zájmů se zájmy akcionářů. Jak vyplývá ze závěrů této práce, koncepce vycházející z adekvátní 

kapitalizace může mít ambici systém založený na ochraně věřitelů prostřednictvím základního 

kapitálu nejen doplnit, ale také eventuálně nahradit. 

 

Klíčová slova: věřitel, akciová společnost, omezené ručení 
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The Instruments of Protecting Creditors of the Joint Stock Company 

Abstract  

 

The aim of submitted thesis is to analyse those instruments of the business corporations 

law that have a purpose to ensure a certain level of creditor protection in relation to the joint 

stock company as a typical representative of a capital company. The key characteristic of this 

form of a business company is a limited (or more precisely de facto excluded) liability of 

shareholders for its debts and a strict application of a separate ownership principle. On the one 

hand, this fact leads to its use for important business projects, but on the other hand, it also 

increases a probability of moral hazard by shareholders in some situations, which is contrary to 

interests of creditors. This is connected especially with a distribution of sources by a joint stock 

company to its shareholders. Instruments applied by a business corporations law are able to react 

to the riskiest situations and they also have a preventative character. Categorization of these 

instruments is a part of an introduction to this thesis together with a classification of creditors, 

which form a heterogenous group with different power and particular interests. The attention is 

also paid to some general instruments as information duties of business companies to third 

persons or a sanction liability of voted members of legal entity bodies, whose relevancy is 

lowered due to information deficiency of creditors. The doctrine of piercing the corporate veil 

(or disregard of separate legal entity) is also analysed as an ultimate instrument that should be 

used only as a last resort. 

 

From the conceptual point of view, the most important approaches are the system based 

on legal capital formation and maintenance preferred in the continental Europe (especially in the 

European Union law) and the system of solvency tests, traditionally used mainly in common law 

countries. The principal part of the thesis is therefore an analysis of these two major approaches. 

 

Even though the literature describes several functions that may be ensured by a legal 

capital in order to protect creditors, the analysis concludes that they are not sufficiently fulfilled. 

From its nature, the legal capital may with regard to its formation create just a limited property 

cushion in a period immediately following the creation of the joint stock company. It is therefore 

just one of own sources for financing a joint stock company. Due to the fact that legislation does 

not require maintenance of a certain level of capital, it is not possible to ensure an adequate level 

of the economic stability in future like this. 
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Regarding a principle of capital maintenance, the biggest focus is on a balance sheet test, 

which however does not present a robust economic indicator enabling a legal capital to create a 

sufficiently valuable „signal information“. From the related approaches, a stricter application of 

a ban on contributions return to shareholders requiring adequate market conditions for 

transactions between a joint stock company and its shareholders is by contrast considered to be 

beneficial. 

 

On the contrary, solvency tests that form a part of a currently applicable Czech legislation 

besides a legal capital suitably reflect an assessment of a future economic situation of a joint 

stock company, which will occur following a distribution to shareholders. At the same time, the 

essential interest of creditors - to eliminate a risk of insolvency of their debtor - is also 

emphasized in this way. The ability-to-pay solvency test is determined to be a basic one of 

described solvency tests, it may be also supplemented by a balance-sheet solvency test. The 

introduced form of a capital-adequacy solvency test intensifies the effect of this approach as it 

aims to eliminate a situation, when a joint stock company remains only insignificantly solvent 

after distribution to shareholders. This shift of statutory body members’ duties to a period 

preceding an insolvency is reflected as a kind of a trend in a foreign legislation. As a result, 

interests of creditors are considered in situations of fundamental conflicts of interests between 

them and shareholders. Results of this thesis show that a concept based on capital-adequacy may 

have an ambition not only to supplement a system of creditor protection using a legal capital, but 

also to replace it. 
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