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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 



 2 

z právní úpravy 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. 
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