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1. Úvod 

Podnikání je v globálním měřítku stále častěji uskutečňováno prostřednictvím 

korporačních skupin a naše země od přechodu k tržnímu hospodářství není výjimkou. Korporační 

skupiny využívají omezeného ručení a samostatné právní osobnosti jednotlivých dceřiných 

společností, které jsou díky těmto vlastnostem posuzovány samostatně a samy odpovědné za své 

vlastní dluhy. V závislosti na míře vnitřní integrace korporační skupiny však nemusí platit, že jsou 

zájmy stakeholders, kterými jsou věřitelé, zaměstnanci, jakož i další osoby, jež jsou ovlivněny 

úspěchem či neúspěchem korporace, navázány pouze na jednotlivou entitu. Naopak často dochází 

k významnému propojení a ovlivnění konáním osoby stojící na vrcholu korporační skupiny či 

jiných osob ze skupiny. Dceřiné korporace se často honosí prestiží spojenou s členstvím ve známé 

a stabilní korporační skupině, mohou však být využívány i k velmi rizikovému podnikání, jehož 

cenu v případě neúspěchu ze značné části zaplatí právě stakeholders. Zejména v době blížícího se 

úpadku se managementu stojícímu na vrcholu podnikatelského seskupení nabízí příležitosti 

k morálnímu hazardu v podobě opomíjení či zneužití více zranitelných nebo závislých entit ze 

skupiny.1 Právo obchodních korporací a insolvenční právo proto musí obsahovat prostředky 

k ochraně majetku takových entit, který má sloužit k uspokojení věřitelů, zaměstnanců nebo 

minoritních společníků. 

Úpadek v rámci korporační skupiny může mít v zásadě dvě podoby – buď kritická finanční 

situace zasáhne skupinu jako celek či více jejích členů, nebo úpadku čelí jen jedna osoba ze 

skupiny, nejčastěji dceřiná korporace. V každé z těchto situací zkoumáme jiná právní pravidla. 

Zatímco v prvním případě se hledá hospodárné procesní řešení s využitím koordinace či spojení 

řízení a spravedlivé uspokojení věřitelů, v druhé situaci budeme řešit především odpovědnost 

ostatních členů skupiny za úpadek dceřiné korporace. Práce se zabývá druhou zmíněnou situací, 

centrem pozornosti tak budou transakce, které proběhly uvnitř skupiny před úpadkem a jednání, 

kterým ostatní členové korporační skupiny negativně ovlivnili korporaci. Z hlediska posuzování 

právních pravidel je však nutno brát ohled i na úpadek více osob tvořících skupinu, aby byla přijata 

opatření k umožnění koncernově vhodného řešení úpadku, které s sebou nese ekonomické 

benefity. 

 Cílem této práce je shrnout důsledky, které může mít na zbylé členy korporační skupiny 

úpadek dceřiné korporace v důsledku jejího ovlivnění těmito ostatními členy a jakým způsobem 

                                                

1 Srov. MEVORACH, I. The role of enterprise principles in shaping management duties at times of crisis. European 

Business Organization Law Review. 2013, 14 (4). s. 471-496. ISSN 1566-7529. s. 472. 
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je možné dosáhnout uspokojení věřitelů a zhodnotit příslušnou právní úpravu. Práce se věnuje 

rozboru diskuse ohledně kontroverzních institutů a výkladových nejasností, které se v souvislosti 

s právními pravidly týkajícími se podnikatelských seskupení nacházejí v ustanoveních zákona o 

obchodních korporacích a insolvenčního zákona. Klíčová pravidla ochrany věřitelů jsou 

hodnocena i za využití komparativní metody, zejména srovnání s mezinárodními standardy. 

Rovněž je přednesena řada návrhů de lege ferenda, které bych považoval za přínosné pro zvýšení 

efektivity analyzovaných právních pravidel. 

Výklad problematických částí úpravy podnikatelských seskupení po rekodifikaci je 

komplikován absentující judikaturou, přičemž předchozí úprava v obchodním zákoníku byla 

založena na odlišné koncepci a starší judikatura je tudíž použitelná jen velmi omezeně. Tato práce 

čerpá především z české obchodněprávní a insolvenčněprávní literatury, využívá však mnoho 

poznatků i z literatury zahraniční. Ta je použita zejména pro zasazení pravidel do širšího kontextu, 

pro komparativní hodnocení a také pro posouzení pravidel z hlediska jejich mezinárodní 

harmonizace. Přeshraniční otázka je v kontextu korporačních skupin přítomna velmi často a její 

neuspokojivé řešení přináší problémy, neefektivitu a transakční náklady. Práce vychází z potřeby 

harmonizovat právní řády napříč státy za účelem přiblížení se ideálu universalismu, který lze 

označit za v současnosti vedoucí, byť v čisté formě nedosažitelné filozofické východisko pro 

řešení přeshraničního úpadku. Z tohoto důvodu je zde českým právním pravidlům nastaveno 

zrcadlo v podobě mezinárodních standardů insolvenčního práva Komise OSN pro mezinárodní 

obchodní právo (UNCITRAL) a Světové banky. V tomto směru je práce značně ovlivněna 

přednáškami profesorky Irit Mevorach, jež jsem navštěvoval na právnické fakultě University of 

Nottingham.2 Mevorach je autorkou významných publikací týkajících se úpadku v rámci 

korporačních skupin a rovněž se podílela na tvorbě uvedených mezinárodních standardů jako jedna 

z účastníků UNCITRAL pracovní skupiny V a jako poradkyně Světové banky. 

Práce nejprve v druhé části shrnuje svá koncepční východiska podstatná pro další části 

práce – ve stručnosti rozebírá atributy korporace a podnikatelských seskupení, která mají význam 

pro úpadek v rámci podnikatelského seskupení včetně prolomení majetkové a právní samostatnosti 

korporace (piercing the corporate veil) a také pojem úpadku dle insolvenčního zákona. Pár slov je 

věnováno mezinárodním aspektům úpadku v rámci podnikatelských seskupení, a to jak z hlediska 

otázek mezinárodního práva soukromého, tak z hlediska snah o harmonizaci právních řádů. 

                                                

2 V kurzech Issues in company law a International aspects of corporate law and insolvency v akademickém roce 2017-

2018. 
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Třetí část je věnována způsobům, jakými je možno dle zákona o obchodních korporacích 

dovodit odpovědnost jiné osoby z koncernu za úpadek řízené osoby, konkrétně jak je možné 

založit ručení jiné osoby ze skupiny za dluhy upadnuvší řízené osoby, tedy konceptu wrongful 

trading ve znění § 68 ve spojení s § 76 odst. 3 zákona o obchodních korporacích3 a § 71 odst. 3 ve 

spojení s § 72 odst. 3 ZOK a také vyrovnávání újmy v rámci koncernu s ohledem na úpadek řízené 

osoby. 

Čtvrtá část se zabývá dalšími důsledky úpadku řízené osoby, které stanoví insolvenční 

zákon,4 popřípadě nejsou součástí českého právního řádu a je hodnoceno, zda a jak by mohlo jejich 

zavedení být přínosné. Nejrozsáhleji je zde popsána odporovatelnost právním jednáním dle 

insolvenčního zákona, která je rozebrána z pohledu podnikatelských seskupení a v závěru kapitoly 

srovnána s dalšími prostředky ochrany věřitelů, zejména s těmi dle zákona o obchodních 

korporacích uvedenými v předchozí části. Následuje kapitola o substantivní konsolidaci a v závěru 

čtvrté části jsou rozebrány otázky procesního charakteru dle insolvenčního zákona, zejména v roce 

2017 novelizovaná úprava hlasovacích práv a prostředků sloužících k odhalení propojení mezi 

subjekty insolvenčního řízení. 

Jelikož práce neobsahuje dílčí závěry, ale jednotlivé teze jsou vyjadřovány v průběhu, 

závěr práce v kompaktní podobě shrnuje nejdůležitější myšlenky, hodnocení právních institutů a 

návrhy de lege ferenda, ke kterým jsem dospěl. 

2. Obecná koncepční východiska 

2.1. Korporace jako majetkově a právně samostatná osoba a prolomení její samostatnosti 

Pokud je v této práci řeč o korporaci, je tímto pojmem myšlena kapitálová obchodní 

společnost. Osobní obchodní společnosti (tedy s výjimkou komanditistů komanditní společnosti) 

se nevyznačují omezeným ručením a některé principy uvedené v této práci tak bude v jejich 

případě potřeba posuzovat odlišně. Případné ovlivnění neomezeně ručícím společníkem totiž 

nebude mít vliv na rozsah jeho ručení za závazky obchodní korporace.5 Zahraniční literatura, která 

                                                

3 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů. 

4 Zákon č. 183/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (IZ). 

5 Může však mít vliv na vypořádání mezi společníky, srov. ČERNÁ in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., 

PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5. s. 

201. 
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je významným zdrojem této práce, rovněž zpravidla pojednává o kapitálových obchodních 

společnostech, přičemž osobním společnostem některé právní systémy nepřiznávají právní 

osobnost.6  

Nejvýznamnějšími znaky korporace (tedy zejména pro účely tématu této práce) jsou 

omezené ručení jejich společníků a samostatná právní osobnost. Odborná literatura často hovoří o 

těchto znacích jako o tzv. Salomon principech podle významného anglického rozhodnutí 

Sněmovny lordů ve věci Salomon v Salomon,7 kde byly tyto principy pevně vymezeny výkladem 

Limited Liability Act z roku 1855. Právě tyto znaky z korporace činí právní institut, který po staletí 

plní nenahraditelný význam pro hospodářský rozvoj. Samostatná právní osobnost totiž umožňuje 

určitou stálost korporace bez závislosti na fyzických osobách a činí z korporace svazek množství 

smluv, které by bez její existence bylo jen obtížně možné uzavírat. Omezené ručení podporuje 

podnikání, když omezuje riziko s ním spojené pouze na majetek vložený do korporace při jejím 

založení (resp. přistoupení společníka) a umožňuje podnikatelům společné podnikání více osob 

bez rizika ručení vlastním majetkem za dluhy vzniklé v souvislosti s rozhodnutím dalších 

společníků. Pokud korporace vykazuje zisk, podílejí se na něm společníci, ale nenesou větší riziko, 

než odpovídá jejich vkladu do korporace. Pravidlo omezeného ručení tak externalizuje riziko 

ztráty tím, že jej přesouvá na věřitele korporace, kteří nesou ztrátu, když nemohou vyžadovat 

plnění po jednotlivých společnících.8 Při likvidaci společnosti v insolvenčním řízení (či mimo něj) 

pak nároky věřitelů korporace jsou uspokojovány přednostně před nároky společníků. 

Nároky věřitelů jsou vyjádřeny jistinou a příslušenstvím a v každém okamžiku je lze 

vyčíslit a podle práva se jich domáhat, nazývají se tedy fixními nároky. Naproti tomu nároky 

společníků mají takovou výši, která je reziduem peněžních toků a majetku společnosti po 

uspokojení fixních nároků, proto se nazývají reziduálními nároky.9 Investice společníků tak sice 

jsou chráněny omezeným ručením, společníci jsou však současně vystaveni největšímu riziku coby 

nositelé reziduálního nároku, jejich kontrakt se společností je přitom ze všech stran participujících 

                                                

6 Typicky v oblasti germánského práva, srov. ČERNÁ, ŠTENGLOVÁ, PELIKÁNOVÁ op. cit., s. 54. 

7 Salomon v A Salomon & Co Ltd [1896] UKHL 1, [1897] AC 22. 

8 Srov. EASTERBROOK, F. H., FISCHEL, D. R. Limited Liability and the Corporation. University of Chicago Law 

Review. 1985, 52, s. 89-117. 

9 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7, s. 39. 
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na podnikání společnosti nejméně konkrétní.10 Podle Easterbrooka a Fischela smlouva, na níž je 

založena (ve smyslu smluvní teorie korporačního práva, ne společenské smlouvy v užším smyslu) 

alokuje nejistoty na nositele reziduálních nároků, kterými jsou v solventní korporaci společníci. 

Právní řád jim proto přiznává právo hlasovat a ochranu svěřeneckými principy – povinností 

loajality a povinností péče managementu. Management nemá konkrétní povinnosti, ale standardy, 

se kterými má svoje povinnosti vykonávat.11 Korporační právo tak současně s vyšším rizikem 

expropriace vloženého majetku společníků alokuje na ně rozhodovací pravomoci. Ve vztahu k jimi 

zmocněnému managementu pak k ochraně reziduálního nároku před oportunismem managementu 

a jiných insiderů věnuje korporační právo podstatnou část svých pravidel. Těmi jsou například 

obecné právní povinnosti managementu (§ 159 OZ12), pravidla o proporcionalitě (§ 212 OZ), 

koncernové právo (§ 71 a násl. ZOK), ustanovení o povinné nabídce převzetí při ovládnutí 

společnosti (§ 35 a násl. zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí) anebo hlasovací práva 

společníků spojená s podílem.13  

Oproti tomu nositelé fixních nároků jsou odkázani na kontrakt a ujednání v něm 

obsažená.14 Ex ante efektem insolvenčního práva tak je motivace věřitelů k tomu, aby při 

vyjednávání smluv počítali s možností úpadku, promítli tuto možnost do smluvních ujednání 

obsahujících například povinnost dlužníka průběžně informovat věřitele o své finanční situaci, a 

především své pohledávky patřičně zajišťovali. Kupříkladu banka bude při poskytování úvěru ve 

značné výši ve vyjednávací pozici, která jí umožní zajištění na dlužníkových aktivech, případně i 

na aktivech mateřské společnosti dlužníka, resp. jiné společnosti v koncernu, dlužník bude 

zavázán k plnění finančních závazků podle úvěrové smlouvy a k informování banky o jejich plnění 

a o poskytování údajů z účetnictví. Ve stejné pozici se však nenachází všichni věřitelé. Ti věřitelé, 

kteří nejsou v silné vyjednávací pozici – typicky dodavatelé či odběratelé; nebo nejpatrněji 

nedobrovolní věřitelé, jako jsou ti, kterým závazek vznikl z deliktu dlužníka, nebudou mít možnost 

zřídit zajištění a ujednat si další smluvní pojistky. Jsou tak postaveni do situace, kdy informační 

                                                

10 EASTERBROOK, F. H., FISCHEL, D. R. The Economic Structure of Corporate Law. Cambridge (MA): Harvard 

University Press, 1991, s. 91. In RICHTER, T. 2017 op. cit., s. 139. 

11 EASTERBROOK, FISCHEL, 1991 op.cit., s. 91. In RICHTER, 2017 op. cit., s. 140. 

12 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

13 RICHTER 2017 op. cit. s. 204. 

14 BRATTON, W. W. Bond Covenants and Creditor Protection: Economics and Law, Theory and Practice, Substance 

and Process. In EIDENMÜLLER, H., SCHÖN, W., The Law and Economics of Creditor Protection. A Transatlantic 

Perspective. The Hague: TMC Asser Press, 2008. In RICHTER, 2017 op. cit., s. 204. 
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asymetrie nehraje v jejich prospěch, a proto pro ně sehraje zákonná ochrana (která bude rozebrána 

níže) nejvýznamnější roli.  

Z pravidla, že korporace je samostatnou osobou, která je odpovědná za svoje závazky 

výlučně sama, existuje několik výjimek, které se v průběhu času vyvinuly za účelem předejití 

zneužívání Salomon principů. Odhlédneme-li od ručení do výše nesplaceného vkladu u společníků 

společnosti s ručením omezeným, právo umožňuje prolomit tuto základní dvojici principů 

prostřednictvím tzv. propichování či zvedání korporátního závoje (piercing / lifting the corporate 

veil). Jedná se původně o princip anglického práva, pod který je ovšem v širším smyslu možno 

zahrnout obecně způsoby prolomení majetkové a právní samostatnosti společnosti a rozšíření 

odpovědnosti na jiné osoby, typicky společníky, jak jej umožňují i některá ustanovení českého 

práva. 

Tato metafora nemá v české a zahraniční literatuře jednotný obsah, proto je třeba předestřít, 

že pokud je v této práci řeč o propichování korporátního závoje, je tím myšleno v širším smyslu 

prolomení majetkové a právní samostatnosti právnické osoby, tedy založení odpovědnosti (resp. 

ručení) osoby odlišné od korporace, nebo odhlédnutí od samostatné právní osobnosti korporace, 

např. pro účely určení jurisdikce v mezinárodním právu soukromém.15 Oba Salomon principy 

přitom nemusí být prolomeny současně, může dojít i jen k ignorování samostatné právní osobnosti 

dceřiné společnosti a přisuzování její činnosti mateřské společnosti, aniž by bylo zasaženo do 

omezeného ručení.16 K piercingu podle anglického práva pak může dojít na základě více právních 

skutečností – rozhodnutí soudu podle common law, na základě smlouvy či na základě zákonného 

ustanovení, příkladem posledně zmíněného je wrongful trading, který se u nás odráží v § 68 ZOK. 

Havel a Doležil označují ručení podle § 71 odst. 3 ZOK za projev piercing the corporate veil.17 

Naopak Černá pojmu piercingu užívá v užším smyslu, pouze jako označení průniku subjektivitou 

právnické osoby na základě soudcovské doktríny, kde princip zakazující zneužití práva 

v konkrétním případě deroguje ustanovení zákona vylučující ručení společníků kapitálové 

                                                

15 Pojem je takto používán po vzoru přednášek Irit Mevorach a Narine Ghazaryan v kurzu „Issues in Company Law“, 

University of Nottingham, 2017–2018. 

16 Tak např. v anglickém rozhodnutí Re FG (Films) Ltd [1953] 1 WLR 482 se americká společnost snažila označit 

film za britského původu a za tím účelem vytvořila v Británii společnost, která byla pouhou prázdnou skořápkou, což 

soud zamítl na základě skutečnosti, že rozhodující činnost byla vykonána americkou mateřskou společností.  

17 HAVEL in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 1128 s. ISBN 978-80-7400-540-4. s. 209. DOLEŽIL in LASÁK, J., 

POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 

2014, 1608 s. ISBN 978-80-7478-537-5. s. 596. 
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společnosti za její dluhy.18 V českém právním prostředí dosud není znám případ piercingu v tomto 

užším smyslu.19 Legislativní příručka UNCITRAL20 odlišuje od piercingu v užším smyslu 

nápravná opatření (remedies), která jsou mu příbuzná. Ty kategorizuje na rozšíření odpovědnosti 

na osoby odlišné od dlužníka (extension of liability), soudní příkazy na přispění do majetkové 

podstaty (contribution orders) a substantivní konsolidaci (substantive consolidation, viz kapitola 

4.2). V této práci je však věnována pozornost založení ručení řídící, ovládající a vlivné osoby při 

úpadku řízené, ovládané a ovlivněné obchodní korporace na základě zákonných ustanovení.  

Vedle propichování korporátního závoje hraje velkou roli pro ochranu věřitelů (i 

minoritních společníků) korporací rostoucí důraz na transparentnost činnosti obchodních 

korporací. Údaje a dokumenty, které jsou obchodní korporace povinny zveřejňovat v obchodním 

rejstříku, jako jsou informace o členech volených orgánů, veřejné účetní závěrky, případně i 

povinnost jejich ověření nezávislým auditorem, z nedávné doby pak vznik rejstříku skutečných 

majitelů,21 jsou hlavními nástroji věřitelů pro alokaci rizik při vstupování do smluvních závazků s 

korporacemi. V kontextu podnikatelských seskupení má pro věřitele význam koncernová 

deklarace,22 zpráva o vztazích23 a konsolidovaná účetní závěrka.24 

2.2. Podnikatelská seskupení 

Společnosti mohou být propojeny a tvořit podnikatelské seskupení na základě vztahů 

různého typu – kontraktu či vlastnictví podílů, mohou být vertikální i horizontální, volněji či úžeji 

propojené a vnitřně závislé, a také se mohou značně odlišovat stupněm diverzifikace napříč 

různými podnikatelskými odvětvími nebo státy.25 Z hlediska řešení úpadku společnosti ze 

                                                

18 ČERNÁ in ČERNÁ, ŠTENGLOVÁ, PELIKÁNOVÁ op. cit., s. 201–202. 

19 Srov. KÜHN, Z. Fikce samostatnosti právnických osoba její prolomení. Právní rozhledy, 2003, roč. 11, č. 11. S. 

542–552. Nověji LOKAJÍČEK, J. Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností. 1. vydání. Praha: 

C.H. Beck, 2016. ISBN 8074006034. 

20 UN. UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part three: Treatment of enterprise groups in insolvency. 

New York: United Nations, 2012. ISBN 978-92-1-133803-4. 

21 Viz podkapitola 4.3.2. § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

a o evidenci svěřenských fondů. 

22 Viz § 79 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. 

23 Viz § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. 

24 Viz § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

25 K podrobnému rozboru variant podnikatelských seskupení srov. ČERNÁ, S. O variantách uspořádání 

podnikatelského seskupení. Časopis pro právní vědu a praxi. 2015, č. 1 [Online]. 2015, č. 1 [cit. 19. 4. 2019]. 

Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5351. 

https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5351
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seskupení jsou zvlášť zajímavá (roz. zvlášť tvrdým oříškem) ta seskupení, která se vyznačují 

vysokou ekonomickou integrací a případně i jejich majetek je smíšen (asset-integrated groups). 

Obecně lze podnikatelské seskupení (enterprise group) definovat jako dva či více podniků 

(enterprises), které jsou propojeny na základě vlastnictví (podílů, akcií) nebo ovládání (control).26 

Právo regulující fungování podnikatelských seskupení je předmětem protichůdných 

principů, které jsou zejména na mezinárodním poli častým tématem akademických diskusí. Proti 

sobě stojí dva přístupy – entity law a enterprise law. Entity law je tradiční chápání korporací, jako 

samostatných osob s omezeným ručením jejich členů; Salomon principy jsou tak plně zachovány 

i vůči ostatním členům seskupení. Na druhém pólu stojí moderní enterprise law, které chápe celé 

seskupení z hlediska ekonomické reality jako jednotný ekonomický celek. To reflektuje tak, že 

právní vztahy mezi jednotlivými samostatnými (ale spřízněnými) entitami posuzuje z hlediska této 

kolektivní ekonomické aktivity. Tím v některých případech připouští možné odklony od Salomon 

principů.27 Zejména při úzké provázanosti entit v podnikatelském seskupení je na místě posuzovat 

vztahy mezi nimi tváří v tvář ekonomické realitě. Některé právní instituty jdoucí v tomto duchu, 

např. konsolidované účetní závěrky koncernu, nebudí příliš kontroverzí. Střet těchto dvou přístupů 

ovšem nastává ve chvíli, kdy enterprise přístup zasahuje do omezeného ručení.28 Nutno 

podotknout, že prolomení majekové samostatnosti a ignorace dělení statků mezi entity v 

podnikatelském seskupení může mít zásadní důsledky – dělení statků mezi samostatné entity má 

své pozitivní efekty i pro věřitele korporace. Jak upozorňuje Mevorach, prolomení majetkové 

samostatnosti v podnikatelském seskupení by pro věřitele znamenalo potřebu sledovat solventnost 

ostatních členů seskupení.29 Enterprise a entity modely se v českém právu uplatňují současně oba 

do určité míry. Například statutární orgán řízené osoby je musí poměřovat proti sobě, když má 

jednat dle pokynu řídící osoby v koncernovém zájmu a zároveň zachovat povinnost péče řádného 

hospodáře vůči své korporaci. Obecný přístup českého práva odpovídá entity modelu, vykazuje 

                                                

 

26 UNCITRAL 2012 op. cit., s. 2. 

27 Srov. BLUMBERG, P. I. The Corporate Entity in an Era of Multinational Corporations. 15 Del. J. Corp. L. 283, 

1990. SCHMITTHOFF C. M. The Wholly Owned and the Controlled Suhsidiary. Journal of Business Law, 218, 219-

222, 1978. BLUMBERG, P. I. The Multinational Challenge to Corporation Law: the search for a new corporate 

personality. Oxford: Oxford University Press, 1993. In MEVORACH, I. Transaction Avoidance in Bankruptcy of 

Corporate Groups. European company and financial law review. 8, 2011, s. 235-258. s. 243–244. 

28 Srov. MEVORACH 2011A op. cit. 243-245. 

29 MEVORACH, Irit. Insolvency within multinational enterprise groups. New York: Oxford University Press, 2009. 

ISBN 0199544727. s. 41–49. 
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však i některé znaky enterprise modelu, jeho ustanovení o vyrovnávání újmy v rámci koncernu 

nebo odpovědnosti členů volených orgánů jsou výrazem koncernové vstřícnosti. 

Úpadek v rámci podnikatelského seskupení můžeme při troše zjednodušení rozdělit do 

dvou kategorií – na úpadek několika společností, které tvoří podnikatelské seskupení, nebo na 

úpadek jedné dceřiné (příp. ovlivněné, řízené) osoby. Ačkoli je tato práce primárně věnována 

úpadku jedné řízené osoby, pro hodnocení právního rámce je nutno brát ohled i na první zmíněnou 

možnost. Cílem řešení úpadku více osob z téže skupiny bude hospodárné řešení celého procesu a 

spravedlivé rozdělení majetku mezi věřitele. V případě úpadku dceřiné osoby nás budou zajímat 

jiné otázky – odpovědnost ostatních členů skupiny za její finanční situaci. To rovněž zahrnuje 

potřebu navrátit majetek nebo zpětně zrušit škodlivé transakce. Budeme hledat cesty, kterými je 

možné dovodit odpovědnost (ručení) člena skupiny za dluhy insolventní korporace v případech, 

kde to je vhodné a v závislosti na chování tohoto člena skupiny a na tom, jak zneužil ovládání 

insolventní dceřiné společnosti. Následkem tak může být ručení za část nebo všechny dluhy 

upadnuvší korporace. Dále nás bude zajímat postavení ovládající entity jako věřitele a 

vnitroskupinové transakce, které proběhly před úpadkem.30 

Česká úprava podnikatelských seskupení se po rekodifikaci odklonila od původní, 

německým právem inspirované koncepce k francouzské koncepci Rozenblum, čerpá však 

inspiraci i z jiných jurisdikcí a v souladu s evropským trendem zaujala koncernově vstřícný postoj. 

Jádro úpravy najdeme v § 71 a násl. zákona o obchodních korporacích, právní řád na ni navazuje 

na dalších místech. Kupříkladu lze uvést koncernové výjimky ze zákazu konkurence stanoveného 

členům statutárního orgánu, pokud by zastávali pozici v orgánu jiné právnické osoby s podobným 

předmětem podnikání,31 ustanovení insolvenčního zákona o hlasování a neúčinnosti právních 

úkonů,32 nebo povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle zákona o účetnictví.33 

Úprava se týká tří typů vztahů obchodní korporace s osobami, které na ni působí svým vlivem – 

ovlivnění, ovládání a řízení. Stručné shrnutí těchto vztahů je na místě, v detailech však odkazuji 

na publikace, které již tuto problematiku řešily podrobněji.34 

                                                

30 MEVORACH, I. Appropriate Treatment of Corporate Groups in Insolvency: A Universal View, European Business 

Organization Law Review. 20078 (2), s. 179-194. ISSN 1566-7529. s. 186. 

31 Např. § 199, 441 ZOK. 

32 Zejména § 53 a 235 a násl. IZ, viz dále v části 4. 

33 Viz § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

34 ČERNÁ in ČERNÁ, ŠTENGLOVÁ, PELIKÁNOVÁ a kol. 2015 op. cit., s. 203. 
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Ovlivnění je v § 71 charakterizováno rozhodujícím významným vlivem, byť 

jednorázovým. Ovlivnění zákon nezakazuje (a ani nemůže zakazovat) en bloc, připouští jej ve 

prospěch ovlivněné osoby, resp. pokud vlivná osoba jedná v souladu s pravidlem podnikatelského 

úsudku, které je vyjádřeno shodně s povinností péče řádného hospodáře členům volených orgánů. 

Vlivnými osobami nepochybně mohou být i stínoví a faktičtí vedoucí vlivné osoby. Ovládání je 

charakterizováno možností uplatňovat přímý či nepřímý rozhodující vliv (§ 74 ZOK) a zákon 

stanoví vyvratitelné domněnky ovládání (§ 75) Hlavní důsledky ovlivnění a ovládání jsou v § 71 

a 76, jak budou rozebrány níže. Ovládání má dále důsledky v podobě povinnosti vypracovávat 

zprávu o vztazích a pravidla pro její přezkum (§ 82 a násl.)  a právo sell-out minoritních společníků 

a akcionářů dle § 89 a násl. 

Koncern, coby jednu z forem podnikatelského seskupení, chápe zákon jako živoucí entitu 

bez právní subjektivity, tedy jako ekonomickou jednotku, jejíž podstata je v synergii společného 

podnikání a řízení.35 Materiálním znakem koncernu je existence jednotného řízení (§ 79). Pro 

koncern je stanovena volnější úprava v možnosti koncernového vyrovnávání újmy (§ 72) a 

možnosti uplatňovat jednotné řízení prostřednictvím udělování pokynů k obchodnímu vedení (§ 

81). Existence koncernu byla za minulé právní úpravy dovozena i mezi úvěrující bankou a 

dlužníkem, taková konstrukce je však již překonána (srov. podkapitolu 4.1.3). Je však možné 

banku považovat za vlivnou či ovládající osobu. 

Předchozí úprava v obchodním zákoníku pracovala i s institutem ovládací smlouvy, při její 

absenci zákon předpokládal existenci faktického koncernu. Nová úprava nerozlišuje právní a 

faktický koncern. Osoby, které tvoří koncern, musí uvádět podle § 79 odst. 3 existenci koncernu 

na svých webových stránkách. Koncernová deklarace je podmínkou zproštění povinnosti hradit 

újmu na základě vnitrokoncernové solidarity (§ 72) na rozdíl od jednotného řízení však není 

materiálním znakem koncernu, proto nebude mít dopady na faktickou existenci koncernu, která 

bude zkoumána např. v souvislosti s hlasovacím právem koncernového věřitele.36 Nepravdivá 

koncernová deklarace nicméně může zakládat povinnost k náhradě škody osobám spoléhajícím se 

na pravdivost prohlášení.37 Koncernová deklarace má být ve znění právě projednávané novely 

uvedena v obchodním rejstříku, což lze přivítat.38 

                                                

35 HAVEL in ŠTENGLOVÁ op. cit., s. 209. 

36 Viz níže k § 53 IZ v podkapitole 4.3.1. 

37 ČERNÁ, S. O koncernu, koncernovém řízení a vyrovnání újmy. Obchodněprávní revue. 2014, č. 2. s. 33-41. 

38 Srov. podkapitolu 3.1.5. 
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Jednotné řízení je zákonem vymezeno jako vliv řídící osoby na činnost řízené osoby 

sledující za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky 

koncernu koordinaci a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci 

podnikání koncernu.39 Od ostatních forem podnikatelského seskupení je koncern odlišen 

jednotným řízením v tomto jednotném koncernovém zájmu, který je nadřazen nad zájem 

jednotlivých korporací. Jedině v tomto zájmu je pak možné aplikovat koncernové vyrovnávání 

újmy dle § 72. Řídící osoba nemusí jednotné řízení uplatňovat ve vztahu ke všem činnostem v 

koncernu, ale může řídit například jen nákup, distribuci, či cash flow řízených osob. 

Výjimka z pravidla, že nikdo nemůže zasahovat do působnosti statutárního orgánu 

v otázkách obchodního vedení je v § 81 – řídící osoba může udělovat pokyny v koncernovém 

zájmu řízené osobě. Členům statutárního orgánu a prokuristům je však ponechána povinnost péče 

řádného hospodáře (§ 81 odst. 2), odpovědnosti za újmu se však zprostí, prokáží-li, že mohli 

rozumně předpokládat, že dojde ke koncernovému vyrovnání újmy. 

2.3. Úpadek podle insolvenčního zákona 

Úpadek může mít podle insolvenčního zákona dvě podoby, jak jsou uvedeny v § 3 – 

platební neschopnost (též cash-flow test neboli test likvidity) a předlužení (balance sheet test 

neboli rozvahový test). Podmínkami platební neschopnosti podle § 3 odst. 1 je mnohost věřitelů, 

peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a neschopnost dlužníka tyto závazky 

plnit. Ustanovení § 3 odst. 2 zakotvuje vyvratitelné domněnky neschopnosti dlužníka plnit své 

peněžité závazky – pokud zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, neplní je déle 

než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, není možné uspokojení věřitelů výkonem rozhodnutí či exekucí, 

nebo pokud nesplnil povinnost předložit seznamy majetku, závazků, zaměstnanců a listiny 

dokládající úpadek nebo hrozící úpadek. Novela z roku 201740 zavedla do § 3 odst. 3 korektiv 

v podobě domněnky platební schopnosti dlužníka, který je podnikatelem a vede účetnictví 

v případě, že tzv. „mezera krytí“ (tedy část dluhů po splatnosti, na jejichž úhradu nemá dlužník 

hotovost), nepřesahuje 10 %, popřípadě že pod tuto hranici klesne ve lhůtě stanovené prováděcím 

                                                

39 § 79 ZOK. 

40 Zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
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právním předpisem.41 K posouzení mezery krytí se používá výkaz stavu likvidity či výhled vývoje 

likvidity.42 

Úpadek ve formě předlužení podle § 3 odst. 3 je možný jen u právnických osob a fyzických 

osob podnikajících, jelikož se váže na povinnost vést účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. Dlužník, který má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje jeho majetek, je 

předlužen, nutno však přihlížet k tzv. going concern value, tedy majetkovým hodnotám, které 

může dlužník při správě majetku či provozování podniku v budoucnu vytvořit.  

Insolvenční zákon v § 3 ještě vymezuje pojem hrozící úpadek, tedy stav, kdy lze se zřetelem 

ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit 

podstatnou část svých peněžitých závazků. Hrozící úpadek tedy stojí na dlužníkově přesvědčení o 

neschopnosti dostát závazkům a insolvenční návrh v tomto případě může podat pouze dlužník sám. 

Neexistuje hrozící předlužení, ale jen hrozící insolvence. Pojem hrozícího úpadku plní funkci pro 

aplikaci § 68 ZOK, nemá však vliv na aplikaci § 72 ZOK, jak bude rozebráno dále. 

Úpadek je možno odvracet pomocí sanace z vlastních zdrojů, například prodejem 

prodělečné části závodu nebo omezením výdajů, nebo za užití cizích zdrojů. Například se 

korporace může snažit získat investora, navýšit základní kapitál prostřednictvím investice 

stávajících akcionářů, nebo získaním prostředků z příplatků či úvěru. Před zahájením formálního 

insolvenčního řízení se dlužník s věřiteli může pokusit o řešení v neformální podobě, často za užití 

tzv. standstill dohod, podle kterých věřitelé obvykle přestanou na omezenou dobu požadovat 

úroky. Do jednání mohou být zapojeny i jiné osoby tvořící s dlužníkem koncern a tento proces se 

může nacházet kdekoli na škále od čistě neformálních dohod po odborně řízenou restrukturalizaci. 

Připravuje se evropská směrnice, která restrukturalizaci přesune do plateného práva (viz 

podkapitola 4.1.7). 

Okamžikem úpadku dochází ke změně „vlastnictví korporace“ – fixní nároky budou již 

uspokojeny jen v rozsahu rezidua majetku společnosti a reziduální nároky, které jsou v pořadí 

poslední, obvykle nejsou uspokojeny vůbec. Rozhodování je tak svěřeno částečně do rukou soudu, 

částečně do rukou insolvenčního správce a částečně do rukou nositelů nového reziduálního nároku, 

tedy věřitelů, kteří rozhodují prostřednictvím schůze věřitelů nebo věřitelského výboru. 

Dlužníkovy rozhodovací pravomoci jsou výrazně omezeny, například v reorganizaci však zůstává 

                                                

41 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 190/2017 Sb., o platební neschopnosti podnikatele. 

42  Srov. též TARANDA in HÁSOVÁ, J., ERBSOVÁ, H., KUBÁLEK, J., MORAVEC, T., SMRČKA, L., ŠMEJKAL, 

V., TARANDA, P., ZAHRADNÍKOVÁ, R. Insolvenční zákon. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018. 

ISBN 978-80-7400-691-3. s. 20. 
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osobou s dispozičními oprávněními (§ 229 IZ). S tím souvisí otázka, komu je management svými 

povinnostmi zavázán v hrozícím a nastalém úpadku. Obecně lze říci, že se se vstupem do úpadku 

jeho povinnost posouvá od společníků směrem k prospěchu věřitelů jako celku. Detailně se však 

tématu věnují jiní autoři.43 

2.4. Mezinárodní aspekty úpadku v rámci podnikatelského seskupení 

2.4.1. Otázky mezinárodního práva soukromého 

V souvislosti s trendem globalizace podnikatelská seskupení nezřídka kdy překračují 

hranice jednoho státu, mezinárodní otázky je proto třeba řešit v souvislosti s mnohými případy 

úpadku v rámci korporačních skupin. Zakládání dceřiných společností je podle situace efektivní 

či z hlediska místní regulace obligatorní krok k expanzi na zahraniční trh. Pokud má úpadek entity, 

která je součástí podnikatelského seskupení, nebo více entit z téže skupiny, které mají sídla 

v různých státech, přeshraniční aspekt, vyvstávají zde otázky mezinárodního práva soukromého 

jako ve které jurisdikci a podle práva kterého státu bude řešen a otázka uznání a výkonu 

rozhodnutí. V souvislosti s insolvenčním řízením je klíčové uznání pravomocí zahraničního 

insolvenčního správce. 

Na poli teoretické debaty proti sobě stojí dva opačné přístupy k přeshraničnímu úpadku – 

universalismus a teritorialismus. Teritorialismus ve své nejčistší podobě aplikuje domácí právní 

řád a prosazuje samostatné insolvenční řízení ohledně majetku dlužníka nacházejícího se na území 

daného státu a nepřipouští žádný přesah zahraničního insolvenčního řízení. Oproti tomu 

universalismus v ideální podobě řeší přeshraniční úpadek jednotně, v řízení vedeném soudem 

v jednom státě bez ohledu na pozici majetku dlužníka a věřitelů. Universalismus by tedy 

umožňoval i řešení více společností ze skupiny, které mají sídla v různých státech, v jednom řízení. 

Prakticky celá doktrína se shoduje na tom, že universalismus je ideálním řešením přeshraničního 

úpadku do budoucna, je však politicky téměř nemožné jej dosáhnout, protože by vyžadoval 

rozsáhlou harmonizaci předpisů nejen insolvenčního práva, ale i dalších obchodněprávních 

předpisů. V současnosti tak akademici prosazují spíše modifikovaný universalismus, případně 

                                                

43 V souvislosti s korporačními skupinami např. MEVORACH, I. The role of enterprise principles in shaping 

management duties at times of crisis. European Business Organization Law Review. 2013, 14 (4), s. 471-496. ISSN 

1566-7529. 
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kooperativní teritorialismus, jako mezitimní řešení, které má k postupně k ideálu universalismu 

vést.44 

Na evropské úrovni (tedy pro EU s výjimkou Dánska) otázky mezinárodního práva 

soukromého v oblasti insolvenčního řízení řeší revidované nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení. Většina jeho ustanovení 

vstoupila v účinnost 26. června 2017.45 Nově obsahuje i kapitolu V obsahující pravidla o 

insolvenčním řízení proti členům skupiny společností. Pojem skupiny společností je zde definován 

jako „mateřský podnik a všechny jeho dceřiné podniky“. Mateřský podnik je definován 

následovně: „podnik, který má přímou nebo nepřímou kontrolu nad jedním či více dceřinými 

podniky. Podnik, který sestavuje konsolidovanou účetní závěrku v souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2013/34/EU se považuje za mateřský podnik“. Kapitola V upravuje 

komunikaci a spolupráci mezi soudy a insolvenčními správci z různých států, a dále pravomoci 

insolvenčního správce v řízení proti členům skupiny společností. Nově je zavedena možnost 

koordinovaného řízení, kde má koordinátor možnost stanovovat a navrhovat doporučení pro 

koordinované vedení insolvenčních řízení a navrhovat plán koordinace skupiny, v němž stanoví, 

popíše a doporučí komplexní soubor opatření vhodných pro integrovaný přístup k řešení úpadku 

členů skupiny. Vedení koordinovaného řízení ovšem nemá obligatorní charakter, může být 

zahájeno na základě návrhu insolvenčního správce jmenovaného v insolvenčním řízení, jež má být 

vedeno proti některému z členů skupiny.46 Příslušnost soudu pro koordinační řízení proti skupině 

lze určit buď na základě shody alespoň dvou třetin insolvenčních správců jmenovaných 

v insolvenčních řízeních proti členům skupiny, nebo bude následovat místo podání prvního 

návrhu.47 

V praxi se výše zmíněná teoretická debata o universalismu a teritorialismu promítá 

například do jurisdikčních pravidel evropského nařízení. Nařízení lze obecně označit za krok ve 

směru universalismu,48 ovšem s teritorialistickými prvky, tedy spíše za modifikovaný 

                                                

44 WESTBROOK, J. L. A Global Solution to Multinational Default. Michigan Law Review. 98, 2000, s. 2277. 

Argumenty pro kooperativní teritorialismus v LOPUCKI, L. M. Cooperation in International Bankruptcy: A Post-

Universalist Approach. Cornell Law Review. 84, 1999, s. 696. 

45 Poslední části nařízení týkající se propojení insolvenčních rejstříků vstupují v účinnost 26. června 2019. 

46 Čl. 61 nařízení. 

47 Čl. 66 a 62 nařízení. 

48 Tento názor vyjádřil Tomáš Richter na semináři Přeshraniční insolvenční řízení 2.0, který proběhl 4. května 2017 

v Café Kampus. 
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universalismus.49 Nařízení totiž počítá s vedením jednoho hlavního řízení dle pravidel pro určení 

místní příslušnosti tam, kde jsou soustředěny hlavní zájmy dlužnické korporace (Centre of Main 

Interest – COMI), vedle něj ale připouští souběžné vedení vedlejších insolvenčních řízení v jiných 

státech, kde se nachází dlužníkova provozovna. Vedlejší řízení je omezeno na majetek nacházející 

se v tomto státě.50 

Z hlediska tématu této práce vyvstává zajímavá otázka mezinárodní příslušnosti při úpadku 

dceřiných osob, které mají sídla v různých státech, resp. státech odlišných od mateřské společnosti 

(v terminologii nařízení bude řeč o podnicích). Nařízení, ostatně ani český zákon, nepřipouští 

substantivní konsolidaci (viz níže v kapitole 4.2) ani procedurální konsolidaci v takovém rozsahu, 

že by řízení více společností ze skupiny byla spojena do řízení společného. Podle českého práva 

však úpadek společností, které jsou součástí stejného koncernu, má být podle insolvenčního 

zákona řešen stejným soudem a insolvenčním správcem.51  Nařízení sleduje entity přístup, hraniční 

určovatel COMI tedy zkoumáme pro každou společnost individuálně bez ohledu na její příslušnost 

ke skupině a bez ohledu na skutečnost, že se COMI dalších společností ze skupiny nachází v jiném 

státě. Pro COMI platí vyvratitelná domněnka, že je shodné se sídlem právnické osoby.52 Často tak 

bude COMI společností ze skupiny nalezeno v odlišných státech. Zejména v případě úpadku více 

společností z téhož seskupení je nasnadě, aby řízení probíhala koordinovaně. Společný postup 

může přinést výhody v procesní hospodárnosti, a dále, jestliže v rámci skupiny existovala 

provázanost mezi byznysem více členů, může insolvenční správce při správě majetku brát v úvahu 

vztahy, které ve skupině vznikly. Tak například správce „neodřízne“ společnost od jejího 

koncernového dodavatele, ale přihlédne ke koncernovému zájmu, pod jehož vlivem byl byznys 

veden před úpadkem, dá přednost zachování existujících koncernových vztahů a tím zmírní škody 

věřitelům korporace požívající těchto koncernových výhod.  

Centralizace řízení více členů skupiny v jednom členském státě lze dosáhnout 

prostřednictvím dovození totožného COMI těchto společností. Soudy tak často činí na základě 

určení, že společnosti jsou řízeny z téhož místa, což bude obvyklé u integrovaných a jednotně 

                                                

49 Tento názor zastává Irit Mevorach, jak vyplývá z jejích přednášek v předmětu International Aspects of Corporate 

Law and Insolvency, University of Nottingham 2017-2018. 

50 Čl. 3 nařízení. 

51 § 7b odst. 4, § 25 odst. 4 InsZ. 

52 Čl. 3 nařízení. 
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řízených seskupení.53 Pokud tedy soudy například podle českého práva dovodí existenci 

faktického přeshraničního koncernu s jednotným řízením, bude možné vést insolvenční řízení pro 

více upadnuvších řízených osob v témže státě, což umožní skutečně koncernové řešení úpadku, 

zejména při jmenování téhož správce a určení téhož příslušného soudu. Společné COMI bude 

jednodušší dovodit, pokud je koncern náležitě deklarován. Takováto procedurální konsolidace 

ovšem není bezproblémová, může znamenat insolvenční řízení podle jiného práva než práva státu, 

ve kterém je společnost inkorporována.54 Pokud průsečík COMI více osob nebude nalezen, dle 

nového evropského nařízení stále zde zbývá možnost koordinovaného řízení, jak bylo popsáno 

výše. 

Dále jsou otázky mezinárodního práva soukromého řešeny na úrovni zákonných norem 

jednotlivých států. Část z nich je ovlivněna přijetím modelového zákona vypracovaného Komisí 

Organizace spojených národů pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL),55 který dodnes byl 

adoptován ve 44 státech a 46 jurisdikcích, včetně čtyř členských států EU – Rumunska, Řecka, 

Slovinska a Velké Británie.56 Ten sice neobsahuje pravidla pro určení jurisdikce a automatické 

uznávání cizích rozhodnutí, poskytuje však instrumenty pro uznávání cizích rozhodnutí a 

provádění opatření (discretionary relief), které jsou podle empirických zjištění efektivně 

užívány.57 Centralizace více řízení společností z téže skupiny, jak byla výše popsána v souvislosti 

s evropským nařízením, se rovněž ukázala být častým jevem.58 Třeba ještě podotknout, že 

insolvenční řízení podle insolvenčního zákona má zásadně univerzální teritoriální dosah, vztahuje 

se tedy i na dlužníkova aktiva nacházející se v zahraničí.59 

                                                

53 MEVORACH, I. On the Road to Universalism: A Comparative and Empirical Study of the UNCITRAL Model 

Law on Cross-Border Insolvency. European Business Organization Law Review. 2011, 12 (4), 517-557. Příkladmo 

uvádí několik soudních rozhodnutí: In re Daisytek-ISA Ltd [2003] BCC 562; Energotech SARL, Tribunal de Grande 

Instance, Lure (Francie), 29. března 2006, [2007] BCC 123; In re Hettlage KghA, District Court of Munich 

(Německo), 4. května 2004, ZIP 2004, 962 (AG München Beschl.v.4.5.2004-1501 IE 1276/ 04); Nortel Networks, 

High Court of Justice Chancery Division Companies Court (UK), 14. ledna 2009 (Velká Británie).  

54
 MEVORACH, I. The road to a suitable and comprehensive global approach to insolvencies within multinational 

corporate groups. Norton J. Bank. L. & Prac. 2006, 15 (5), s. 455-564. s. 473. 
55 UN. UNCITRAL model law on cross-border insolvency with guide to enactment and interpretation. New York: UN. 

1997. 

56 Viz http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model_status.html [cit. 14. 3. 2019]. 

57 MEVORACH 2011B op. cit. 

58 MEVORACH 2011B op. cit., s. 537-543 

59 Srov. § 111 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, in RICHTER 2017 op. cit., s. 221 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model_status.html


 

 

 22 

2.4.2. Harmonizace vnitrostátních insolvenčních pravidel 

 Vedle otázek mezinárodního práva soukromého však stojí řada problémů, které souvisejí 

s velkou rozličností, s jakou právní řády jednotlivých států formulují svá pravidla insolvenčního 

řízení. Mezinárodní řešení úpadku v rámci podnikatelských seskupení vyžaduje tedy jednak 

konsenzus na pravidlech mezinárodního práva soukromého, kterého se díky evropskému 

insolvenčnímu nařízení a modelovému zákonu UNCITRAL do jisté míry daří dosáhnout a 

současně efektivní harmonizaci vnitrostátních insolvenčních pravidel. Například pokud některá 

zákonná pravidla o odporovatelnosti právním úkonům učiněným v době před úpadkem či jiné 

instituty ochrany věřitelů v určité jurisdikci příliš ohrožují princip omezeného ručení za dluhy 

korporace, mohou se vyskytnout problémy při uznávání a výkonu rozhodnutí ve státech, kde platí 

pravidla v tomto směru méně invazivní.60 Pokud pravidla, která zakládají povinnost plnění osoby 

odlišné od upadnuvší korporace nebude možné bez omezení užít extrateritoriálně, bude 

korporačním skupinám umožněno vybrat si jurisdikci, která věřitelům odepře příslušné právo na 

náhradu.61 

Harmonizaci lze nejefektivněji činit prostřednictvím mezinárodních institucí poskytujících 

návody a doporučení, které mají být implementovány do národních právních řádů. Takovými 

institucemi jsou vedle Evropské Unie na světové úrovni UNCITRAL a Světová banka. Komise 

UNCITRAL připravila legislativní příručku pro insolvenční právo, jejíž první dvě části byly 

dokončeny v roce 2004 a zaměřuje se na klíčové cíle a efektivitu insolvenčního práva. Třetí část 

byla dokončena v roce 2010 a zabývá se jak vnitrostátními, tak mezinárodními otázkami zacházení 

se skupinami společností v úpadku. Čtvrtá část, která byla schválena v roce 2013, se zabývá 

povinnostmi manažerů v případě úpadku.62 Pracovní skupina V vedle výše zmíněného 

modelového zákona, který byl již v mnoha zemích implementován, v současnosti připravuje též 

modelový zákon pro úpadek v rámci podnikatelských seskupení,63 a dále se věnuje povinnostem 

manažerů v úpadku v rámci korporačních skupin.64 Světová banka vydala též svá doporučení, 

                                                

60 Srov. MEVORACH 2011A op. cit., s. 254-255. 

61 Srov. MEVORACH 2007 op. cit., s. 193. 

62 Všechny části dostupné z http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/2004Guide.html [cit. 15. 3. 

2019]. 

63 Dostupné z https://uncitral.un.org/en/working_groups/5/insolvency_law [cit. 15. 3. 2019]. 

64 Agenda pracovní skupiny V k nalezení tamtéž. 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/2004Guide.html
https://uncitral.un.org/en/working_groups/5/insolvency_law
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která se v mnohém shodují s UNCITRAL.65 V konzultaci s Mezinárodním Měnovým Fondem 

vytvořila Světová Banka a UNCITRAL Standard insolvence a věřitelských práv (Insolvency and 

Creditor Rights Standard – ICR Standard).66 

 Podle Mevorach musí harmonizace právního rámce pro řešení úpadku v rámci skupin 

zaprvé probíhat opatrně s ohledem na Salomon principy, tedy tak, aby hledání právního spojení 

mezi entitami tvořícími seskupení, jako je piercing v širším smyslu a probíhat jen tam, kde je to 

nutné. Zadruhé má být užito jasných a objektivních testů ve vztahu ke každému navrhovanému 

mechanismu, aby byla zachována právní jistota. Za třetí mají být při posuzování vnitrostátní 

úpravy brána v úvahu jak podnikatelská seskupení sídlící a operující v jednom státě, tak i taková, 

jejichž členové sídlí a podnikají ve více státech. Je důležité, aby insolvenční právo zajistilo, že 

skupiny společností neuniknou právním následkům nebo nebudou ochuzeny o výhody v důsledku 

toho, že se část skupiny nachází v cizině.67 

Na evropské půdě bylo rovněž předneseno několik návrhů týkajících se harmonizace práva 

podnikatelských seskupení, jednak ze strany Evropské komise (zejména Akční plán z roku 2012), 

a dále ze strany akademických skupin – Forum Europeaum Konzernrecht z devadesátých let a 

v současnosti Forum Europaeum on Company Groups. V otázce evropské harmonizace 

v detailech odkazuji na jiné publikace.68 

3. Rozšíření odpovědnosti za dluhy řízené osoby na řídící osobu 

Koncernové důsledky úpadku řízené osoby, resp. důsledky úpadku ovlivněné či ovládané 

osoby podle práva obchodních korporací, které mohou mít nejtěžší dopad na osobu, která 

vykonávala vliv či řízení upadnuvší korporace a které mají potenciál přinést největší uspokojení 

věřitelům, vyplývají z ustanovení o ručení osob z podnikatelského seskupení. Jsou jimi § 68 ve 

spojení s § 76 odst. 3 a § 71 odst. 3 ZOK, které umožňují věřitelům (§ 68 i insolvenčnímu správci), 

aby se domáhali na vlivné či ovládající osobě splnění závazků, které osoba pod jejím vlivem 

                                                

65 World Bank Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes (Revised, 2015), dostupné z 

http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/the-world-bank-principles-for-effective-insolvency-and-

creditor-rights [cit. 15. 3. 2019]. 

66 Viz tamtéž. 

67 MEVORACH 2007 op. cit., s. 182-185. 

68 Zejména viz ČERNÁ in ČERNÁ, ŠTENGLOVÁ, PELIKÁNOVÁ a kol. 2015 op. cit., s. 206 a násl. Dále viz 

HAVEL, B. FORUM EUROPAEUM ON COMPANY GROUPS: Návrhy na usnadnění přeshraničního řízení 

koncernů v Evropě. Obchodněprávní revue. 2016, č. 2, s. 58-61.  

 

http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/the-world-bank-principles-for-effective-insolvency-and-creditor-rights
http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/the-world-bank-principles-for-effective-insolvency-and-creditor-rights
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nemůže splnit. Vzhledem k tomu, že zákon nestanoví žádný limit, do jehož výše by plnění takové 

vlivné či ovládající osoby bylo omezeno (jediným limitem je výše pohledávek, srov. též otázku 

příčinné souvislosti k § 71 odst. 3 dále), mohou tyto nástroje být velmi účinné, pokud jejich užití 

bude procesně možné, ale také mohou mít destruktivní efekt, pokud jich bude využito 

v nevhodných případech. Pokud jejich aplikace nebude podléhat jasným a přísným kritériím a 

bude jich široce užíváno, může navíc dojít k ohrožení Salomon principů v českém korporačním 

právu, což by mu ubíralo na atraktivitě. 

UNCITRAL v části třetí legislativní příručky, která se zabývá úpadkem v rámci 

podnikatelských seskupení, uvádí mezi remedies, tedy způsoby ochrany věřitelů, dvě kategorie, 

které nejsou piercingem v pravém slova smyslu, i když mohou mít podobné účinky. Řadí sem 

rozšíření odpovědnosti na jiné členy skupiny a soudní příkazy k přispění do majetkové podstaty. 

Neposkytuje však konkrétní doporučení, pouze v obecnosti shrnuje komparativní přehled 

možných způsobů užití těchto institutů.69 

Český právní řád obsahuje vedle ručení podle zákona o obchodních korporacích i další 

instituty, jejichž užití je možnými důsledky úpadku řízené osoby. Obecné ustanovení zakládající 

sankční důsledky při porušení péče řádného hospodáře členem voleného orgánu právnické osoby 

najdeme v § 159 odst. 3 občanského zákoníku zakládajícím ručení člena voleného orgánu, který 

porušil povinnost péče, věřitelům za dluhy, kterých se nemohou domoci na samotné právnické 

osobě. Toto obecné ustanovení je pak doplněno konkrétnějším § 68 ZOK, který se použije 

v případě neodvracení úpadku členem statutárního orgánu přednostně. Obsah povinnosti péče 

řádného hospodáře a jeho proměny mezi stavem, kdy je korporace solventní, „zónou soumraku“ a 

dobou, kdy již je korporace v úpadku, je obecně velmi širokým tématem, kterému se v této práci 

však budu věnovat jen okrajově v souvislosti s § 68 a dále odkazuji na jiné publikace.70 

Další ochrany se věřitelům dostává prostřednictvím § 98-99 insolvenčního zákona, kde se 

stanoví povinnost člena statutárního orgánu nebo likvidátora podat insolvenční návrh bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité péči měl dozvědět o úpadku právnické 

osoby. Pokud tak neučiní, může mu být soudem přikázáno nahradit škodu, která spočívá v rozdílu 

mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a částkou, 

kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel. Toto ustanovení, tzv. 

duty to file, tedy doplňuje § 68 ZOK, týká se však jen okamžiku podání insolvenčního návrhu a 

                                                

69 UNCITRAL 2012 op. cit., s. 55-59. 

70 UN. UNCITRAL Legislative guide on insolvency law, part four: Directors' obligations in the period approaching 

insolvency. New York: United Nations, 2013. 



 

 

 25 

vztahuje se pouze na de jure členy statutárního orgánu. Oproti tomu § 68 ZOK postihuje jednání 

(resp. pasivitu) v době hrozícího úpadku, které časově předchází podání insolvenčního návrhu. 

V ustanovení § 212 odst. 1 OZ najdeme povinnost člena obchodní korporace chovat se k ní 

čestně a zachovávat její vnitřní řád a povinnost korporace nediskriminovat své členy. Druhý 

odstavec umožňuje tomu, kdo prokáže právní zájem, tedy například i věřiteli, podat do tří měsíců 

od zneužití hlasu člena korporace proti zájmu celku návrh na určení, že se k takovému hlasu 

nepřihlíží. Na § 212 navazuje § 213 OZ stanovující právo člena korporace, který utrpěl újmu na 

hodnotě své účasti, se domáhat náhrady vůči jinému členovi korporace, jenž korporaci poškodil. 

Může se tak domoci náhrady buď jen vůči korporaci, pokud to vyrovná i újmu na hodnotě účasti, 

nebo i na hodnotě účasti samotné. Vlivná osoba bude často společníkem korporace, i podle 

ustanovení občanského zákoníku by tedy bylo možné postupovat za účelem založení její 

odpovědnosti. Zákon o obchodních korporacích však je ve vztahu speciality, společník se tedy 

například nebude moci domáhat náhrady dle § 213 OZ, pokud může být postupováno dle § 71 

odst. 2 ZOK71 (viz kapitola 3.2).  

Ustanovení § 76 ZOK odkazuje v prvních dvou odstavcích na pravidla o zájmové kolizi a 

pravidla o diskvalifikaci. Pokud člen orgánu obchodní korporace bude ovlivněn jinou osobou, 

která po něm bude vyžadovat určité rozhodnutí, užijí se obdobně pravidla § 54 až 56 odst. 1 a 57 

ZOK, důsledkem jejich porušení může být i relativní neplatnost smlouvy dle § 437 OZ a nejvyšší 

orgán společnosti může uzavření takové smlouvy zakázat. Použitím pravidel o diskvalifikaci podle 

§ 63 až 66 ZOK bude vlivná osoba vyloučena z funkcí ve statutárních orgánech a obdobných 

funkcí ve všech korporací řídících se tuzemským právem. Nezasáhne však do jejích dalších práv, 

jako je faktický výkon vlivu na obchodní korporace či výkon práv společníka či člena 

v obchodních korporacích.72 Podle § 76 odst. 4 ZOK se dále obdobně použijí pravidla o údajích o 

odměnách dle § 60 písm. d) ve smlouvě o výkonu funkce, mají-li být tam uvedené výhody nebo 

odměny poskytnuty nebo má-li být umožněno jejich poskytnutí členu orgánu ovlivněné osoby 

vlivnou osobou. Možnost aplikace ustanovení § 76 na řídící osobu je podrobněji rozebrána níže. 

Ustanovení § 89 ZOK umožňuje tzv. mimostojícím společníkům právo sell-out, právo na 

odkup jejich podílu „v případě, že ovládající osoba využívá svého vlivu v ovládané osobě 

způsobem, v jehož důsledku dojde k podstatnému zhoršení postavení společníků ovládané osoby 

nebo k jinému podstatnému poškození jejich oprávněných zájmů.“ S ohledem na § 90 odst. 3 ZOK 

                                                

71 HAVEL in ŠTENGLOVÁ (2017), s. 206. 

72 Srov. ČECH, P., ŠUK, P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání I. Praha: Ivana 

Hexnerová – BOVA POLYGON, 2016. ISBN 978-80-7273-177-0. s. 204. 
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je nutno za takovou situaci považovat nepochybně i úpadek. Jelikož každá řídící osoba je současně 

osobou ovládající, bude se pravidlo aplikovat i na ni a bude se podle něj postupovat ve vztahu k 

nekoncernovým společníkům řízené osoby. 

3.1. Česká obdoba wrongful trading – ručení za neodvracení úpadku řízené osoby 

3.1.1. Piercing / lifting the veil podle anglického práva73 

Stručný rozbor anglického práva je namístě jednak proto, že podle důvodové zprávy 

k zákonu o obchodních korporacích se český zákonodárce inspiroval právě v tamní úpravě 

konceptu wrongful trading74, a dále též proto, že tento anglický koncept sehrál významnou roli při 

vytváření mezinárodních standardů a též byl přijat v mnoha právních systémech.75 Legislativní 

příručka k insolvenčnímu právu z dílny UNCITRAL a Principy Světové Banky pro efektivní 

insolvenční řízení a věřitelsko/dlužnické režimy76 jsou výsledkem práce expertů z řady zemí světa 

a doporučují státům zavedení režimu podobného právě anglickému wrongful trading.  

Anglický piercing ovšem prošel dlouhým vývojem a je dnes souborem řady právních 

institutů různého původu, vedle nichž je nutno wrongful trading vnímat. Jak bylo zmíněno výše, 

může piercing dle anglického práva probíhat třemi způsoby – na základě smlouvy, common law a 

právního předpisu. Smlouvou může, stejně jako u nás, být založeno ručení za závazky korporace 

třetí stranou. V praxi nejčastěji požaduje věřitel, který je v silné vyjednávací pozici, ručení 

mateřské společnosti za dluhy dceřiné společnosti.  

Soudní doktrína vymezující podmínky piercingu podle common law prošla dlouhým 

vývojem a v současnosti hraje velmi omezenou roli, obzvláště po nyní vůdčím rozhodnutí této 

doktríny ve věci Petrodel Resources Ltd v Prest,77 které zúžilo podmínky přípustnosti piercingu. 

Šlo o případ vypořádání společného jmění manželů, kde sice nedošlo k piercingu, avšak soud se 

zde vyjádřil k doktríně obecně. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že tam, kde osoba, kterou 

                                                

73 Hlavním zdrojem informací v této části jsou přednášky Irit Mevorach a Narine Ghazaryan v kurzu „Issues in 

Company Law“, University of Nottingham, 2017-2018. 

74 HAVEL in HAVEL, B. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 

Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-923-9. s. 62. 

75 Mj. v Austrálii, na Novém Zélandu, v Singapuru a Jižní Africe. Viz BOOTH, C. D., PAULUS, C. G.. RAJAK, H. 

H., WESTBROOK, J. L., A Global View of Business Insolvency Systems (English). Law, justice, and development 

series. Washington, DC: World Bank, 2010. s. 54.  

76 Viz UNCITRAL 2013 op. cit., World Bank op. cit. (princip B2). 

77 [2013] UKSC 34. 
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lze s korporací ztotožnit (tedy je vlastníkem 100% podílu a korporaci ovládá), zneužije 

korporátního závoje k podvodnému účelu a úniku před právní odpovědností a účelu nelze 

dosáhnout na základě jiné právní konstrukce, může soud užít piercingu a založit tak ručení této 

osoby. 

V kontextu podnikatelských seskupení se anglické soudy drží entity approach, založení 

ručení mateřské společnosti při úpadku dceřiné společnosti na základě common law je v zásadě 

nepřípustné.78 Soud však připustil, že je v teorii možné založit povinnosti mateřské společnosti na 

základě vztahu zastoupení dceřinou společností.79 V  případech věřitelů závazků z deliktů však 

soudy přiznaly i nárok zaměstnancům dceřiné společnosti, kterým byla způsobena škoda na zdraví, 

na plnění ze strany mateřské společnosti, ovšem pokud bylo možné dovodit přímý závazek 

mateřské společnosti vůči zaměstnancům.80 V případě rozsáhlých škod na zdraví a majetku 

způsobených negativními efekty měděných dolů v Zambii však anglický soud založil i jurisdikci 

nad zambijskou společností, jejíž mateřská společnost měla sídlo v Anglii.81  

Piercing podle common law hraje v anglickém právu obchodních společností jen velmi 

omezenou roli. Na této skutečnosti má podíl i nejednoznačnost podmínek vymezených judikaturou 

a subsidiarita této doktríny, která může soudy být užita jen při absenci alternativních způsobů 

dosažení stejného účelu.82 Ve Spojených státech je naopak tato soudní doktrína nejčastějším 

předmětem litigace v korporačním právu, avšak soudy jsou k její aplikaci i za oceánem 

zdrženlivé.83 

Z našeho pohledu je však podstatný piercing under statute, tedy na základě zákonného 

ustanovení, který hraje v anglickém právu významnější roli. Insolvency Act 1986 (IA) upravuje 

                                                

78 Srov. Adams v Cape Industries plc [1990] Ch. 433, z novějších rozhodnutí pak His Royal Highness Emere Godwin 

Bebe Okpabi and Others v Royal Dutch Shell PLC and Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd [2017] 

EWHC 89 (TCC), Unilever Plc and another [2017] EWHC 37. 

79 Adams v Cape Industries plc [1990] Ch. 433, odstavce 545, 547 a 549. 

80 Chandler v Cape plc ([2012] EWCA Civ 525. 

81 Dominic Liswaniso Lungowe & Others v Vedanta Resources Plc, Konkola Copper Mines Plc [2016] EWHC 975 

(TCC) 

82 Srov. HANNIGAN, B. Company law. Fourth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2016. 

ISBN 978-0-19-872286-1. s. 57-58. 

83 THOMPSON, R. B. Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study. Cornell Law Review. 1991, 76, s. 1036-1074. 
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v ustanoveních 213 a 214 instituty fraudulent trading a wrongful trading.84 Ustanovení o 

fraudulent trading se aplikuje, pokud při likvidaci společnosti nebo její administraci (což je 

anglický proces užívaný k reorganizaci) společnost dále vyvíjí činnost za účelem podvodu věřitelů 

společnosti nebo věřitelů jiné osoby. Osobám, které se takové činnosti vědomě účastnily, může na 

návrh likvidátora (resp. administrátora) soud uložit povinnost přispět do majetku společnosti ve 

výši, kterou soud určí. Navíc se s takovým jednáním pojí trestní sankce. 

Wrongful trading lze aplikovat při insolvenční likvidaci nebo administraci společnosti, 

pokud nějakou dobu před zahájením řízení člen statutárního orgánu společnosti věděl nebo měl 

vědět, že vstup společnosti do insolventní likvidace je, soudě podle rozumného předpokladu, 

nevyhnutelný a neučinil všechny kroky, které měl učinit k minimalizování ztrát věřitelů. Pro 

posouzení péče, se kterou měl člen statutárního orgánu postupovat, se užívá objektivní i 

subjektivní standard, tedy se zkoumá, jak by rozumně pečlivá osoba postupovala s obecnými 

znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které lze rozumně očekávat od osoby v takovém postavení 

a také zvláštní předpoklady, kterými tento člen statutárního orgánu skutečně byl nadán. Aktivně 

legitimován je zde pouze likvidátor a soud může rozhodnout o povinnosti takového člena přispět 

do majetku společnosti.  

Výše plnění do majetku společnosti, které člen statutárního orgánu na základě soudního 

rozhodnutí je povinen přispět, se rovná částce, o kterou byl prokazatelně majetek společnosti 

snížen jednáním tohoto člena.85 Ustanovení se obdobně aplikuje na stínové vedoucí (shadow 

directors), což jsou osoby, podle jejichž pokynů či instrukcí členové statutárního orgánu jsou 

zvyklí jednat.86 Prokázání této skutečnosti je pro likvidátora nepochybně velmi obtížným úkolem. 

V kontextu mateřské společnosti jednající jako stínový vedoucí dceřiné společnosti byla tato 

otázka litigována například v Re Hydrodan (Corby) Ltd,87 kde bylo dovozeno, že pokud 

management dceřiné společnosti rozhoduje na základě vlastního samostatného úsudku a toto 

rozhodnutí pak podléhá schválení mateřské společnosti, není to dostatečné k založení 

                                                

84 Srov. HANNIGAN op. cit., s. 351–360. V češtině HURYCHOVÁ, K. K institutu wrongful trading v anglickém 

právu a jím inspirovanému ručení při úpadku dle § 68 ZOK in HURYCHOVÁ, K., BORSÍK, D. (eds.) Corporate 

governance. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-654-9. s. 155 a násl. 

85 Re Produce Marketing Consortium Ltd (No 2) [1989] B.C.L.C. 520. 

86 Insolvency Act 1986, s. 251. 

87 [1994] B.C.C. 161, bod 165. 
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odpovědnosti mateřské společnosti jako stínového vedoucího. Stínový vedoucí však nemusí 

ovládat veškerá rozhodnutí společnosti či všechny členy statutárního orgánu.88 

Podle zmíněného rozhodnutí Hydrodan anglické právo rozlišovalo stínové vedoucí od de 

facto vedoucích, tedy osob, které vystupovaly jako člen statutárního orgánu, a činili to, co by mohl 

činit pouze člen statutárního orgánu. Nestačí prokázání zapojení takové osoby do managementu 

tak, že by tytéž úkony mohly činit osoby v postavení pod úrovní statutárního orgánu. De facto 

vedoucí jsou definováni v s. 250 Companies Act 2006 (CA) a taktéž na ně dopadá ustanovení s. 

214 IA o wrongful trading. Oproti tomu stínový vedoucí (s. 251 CA) je osoba, která se nesnaží 

vystupovat jako vedoucí, ale z pozadí ovládá společnost. Je potřeba prokázat (1) kdo jsou vedoucí 

(directors) společnosti, ať de facto nebo de jure; (2) že žalovaný těmto vedoucím uděloval pokyny 

nebo byl jednou z osob, která tak činila; (3) že tito vedoucí podle takových pokynů jednali; a (4), 

že byli zvyklí takto jednat. Jednak je tedy potřeba aby statutární orgán tvrdil, že takto jednal a dále 

zde musí být vzorec chování, podle kterého statutární orgán nevykonával svou působnost na 

základě vlastní diskrece a úsudku, ale místo toho se choval podle pokynů jiných.89 S ohledem na 

recentnější judikaturu Nejvyššího soudu však důležitost tohoto rozlišení již byla překonána, jelikož 

jedna osoba může být současně v pozici stínového a de facto vedoucího.90  

Členy statutárního orgánu právnické osoby (typicky mateřské), která je (i jediným) členem 

statutárního orgánu jiné (dceřiné) korporace, bez dalšího nelze považovat za stínové či de facto 

vedoucí. Pokud lze jednání ve statutárním orgánu této dceřiné společnosti zahrnout do jejich 

působnosti v pozici člena statutárního orgánu této mateřské společnosti, neměli by být považováni 

za de facto vedoucí této dceřiné společnosti.91 Úvěrující společnost, která nabídla jiné společnosti 

svazující úvěrové podmínky pro pokračování úvěru v hrozícím úpadku nebyla považována za 

stínového vedoucího, neboť statutární orgán nebyl zvyklý jednat podle jejích pokynů a mohl 

poměrně volně na tuto nabídku přistoupit či ji odmítnout.92 

Šance na piercing (v širším smyslu) je větší podle zákonných ustanovení, než podle 

common law, ale efektivita s. 214 IA je značně omezena tíhou důkazního břemene, které musí 

likvidátor (resp. administrátor) unést, zejména pokud jde o stínového vedoucího, z čehož vyvěrá 

                                                

88 Secretary of State for Trade and Industry v Deverell [2000] 2 BCLC 133; McKillen v Misland (Cyprus) Investments 

Ltd v Ors [2012] EWHC 521 (Ch). 

89 Re Hydrodan (Corby) Ltd op. cit., bod 163. 

90 Revenue and Customs v Holland [2010] UKSC 51. 

91 Tamtéž. 

92 Re PFTZM Ltd [1995] 2 B.C.L.C. 354. 
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skutečnost, že soudy řeší jen velmi málo těchto případů. Na druhou stranu lze spatřovat hodnotu 

ustanovení o wrongful trading v jeho odstrašujícím efektu.93 Překážkou pro užití s. 213 a 214 IA 

je pak v souvislosti s nejistotou související s unesením důkazního břemene skutečnost, že žaloba 

podaná likvidátorem může ještě zmenšit majetkovou podstatu, která již tak nedostačuje k 

uspokojení věřitelů. Proto na základě legislativní práce ministerstva pro obchod, inovace a 

dovednosti (BIS) byla v roce 2015 zavedena možnost ministra podat soudu návrh na kompenzační 

příkaz vůči diskvalifikovaným členům statutárního orgánu ve prospěch věřitelů, což je opatření 

podobné wrongful trading, ale omezenější co do okruhu aktivně i pasivně legitimovaných osob.94 

3.1.2. Wrongful trading v českém právu 

Ustanovení § 68 praví, že na návrh insolvenčního správce nebo věřitele obchodní 

korporace může soud založit ručení člena nebo bývalého člena statutárního orgánu, jestliže bylo 

rozhodnuto o úpadku obchodní korporace a tento člen nebo bývalý člen věděli, nebo měli a mohli 

vědět, že je korporace v hrozícím úpadku podle § 3 odst. 5 IZ a v rozporu s péčí řádného hospodáře 

neučinili vše potřebné a rozumně předpokládatelné pro jeho odvrácení. Výjimka v odst. 2 se 

uplatní na tzv. krizové manažery, kteří byli prokazatelně do funkce ustaveni, aby odvrátili úpadek 

nebo nepříznivou hospodářskou situaci, pokud svoji funkci vykonávali s péčí řádného hospodáře. 

Oproti anglické úpravě je zde tedy několik odlišností. Jednak se liší v sankci – zatímco 

podle anglické úpravy soud rozhoduje o výši příspěvku do majetkové podstaty, v české úpravě je 

horním limitem plnění z titulu soudně založené ručební povinnosti výše dluhů, které upadnuvší 

korporace nesplní. Plnění dle anglické úpravy, kde soud má rozhodnout tak, aby výše kompenzace 

odpovídala snížení uspokojení věřitelů, nemá sankční, nýbrž kompenzační charakter, zatímco 

ručení dle § 68 ZOK konstituuje ručení jako sankční, které výší škody není (přímo) omezeno. 

Plnění navíc neovlivňuje výši majetkové podstaty, ale je učiněno ve prospěch věřitele, který je zde 

nadán aktivní legitimací. V případě insolvenčního správce je situace komplikovanější, viz dále 

v kapitole 3.1.4. 

Další odlišnost spočívá v povinnosti, kterou má člen statutárního orgánu v hrozícím 

úpadku – zatímco u nás má úpadek odvracet, v Anglii pravidlo počítá s nevyhnutelností úpadku, 

a tudíž povinnost směřuje jen ke snížení újmy věřitelům. Francouzská, obdobně jako belgická a 

nizozemská úprava, sankcionuje “zjevně špatné vedení společnosti” právními či faktickými 

                                                

93 Z přednášky Irit Mevorach a Narine Ghazaryan v kurzu „Issues in Company Law“, University of Nottingham, 2017-

2018. 

94 Small Business, Enterprise and Employment Act 2015, s. 110. 
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vedoucími, které vedlo k úpadku. Soud může rozhodnout, do jaké výše a kteří z těchto vedoucích 

ponesou odpovědnost za závazky společnosti. Nevzniká zde akcesorický vztah ručebního 

charakteru, ale primární odpovědnost vůči společnosti, nikoliv přímo vůči věřitelům. Rozdíl 

spočívá v tom, že tyto úpravy sankcionují aktivní jednání exekutivní osoby za to, že aktivně 

ovlivňovala exekutivní osoby, nebo chybami “stínového řízení” přispěla k úpadku.95 Anglická 

úprava pak sankcionuje stínového a faktického vedoucího za pasivitu při neodvracení škody 

věřitelům. 

Česká úprava však nemluví o stínovém ani faktickém vedoucím a namísto toho sankcionuje 

pasivitu vlivné či ovládající osoby – velmi diskutovaným výkladovým problémem § 76 odst. 3 

ZOK, je to, že by na vlivnou či ovládající osobu měla být kladena povinnost péče řádného 

hospodáře, kterou jinak mají pouze členové volených orgánů.96 Takový výklad by mohl znamenat 

kupříkladu i povinnost majoritního společníka či akcionáře obchodní korporace odvracet hrozící 

úpadek, což je v rozporu s principy, na kterých je korporační právo založeno – společníci se totiž 

přímo nepodílejí na obchodním vedení a tato úloha je svěřena managementu, který si volí. Jsou 

sice povinni svou loajalitou ve smyslu § 212 OZ, ale nikoliv povinností péče. Ještě kontroverznější 

by bylo kladení povinnosti odvracet úpadek na významného věřitele v pozici vlivné nebo 

ovládající osoby. Zatímco pasivitu člena statutárního orgánu je na místě sankcionovat, pasivitu 

vlivné osoby vůči ovlivněné osobě nelze stejným způsobem označit za nežádoucí.97 Za běžných 

podmínek nelze tento standard péče na vlivných a ovládajících osobách vyžadovat, jelikož jim jej 

zákon neukládá. Podle Čecha a Šuka by takový výklad, který by ukládal vlivné osobě, ať již je 

významným společníkem společnosti či nikoliv, povinnost péče řádného hospodáře, přinesl 

revoluci v pojetí majetkové samostatnosti kapitálové společnosti i v právní praxi. Zákon o 

obchodních korporacích by tím šel proti svému cíli zpružnit a zatraktivnit české právo společností 

v mezinárodním srovnání. Takový výklad tedy podle nich není možný.98 Podle Černé nelze 

stanovit vlivné a ovládající osobě povinnost ovlivňovat obchodní korporaci a pasivní legitimaci 

                                                

95 ČERNÁ, S. Ještě k ručení vlivné a ovládající osoby za porušení povinnosti odvracet úpadek. Obchodněprávní revue. 

2013, roč. 5, č. 6. s. 170. 

96 ČECH, P. Nad několika rekodifikačními nejasnostmi. Obchodněprávní revue. 2012, č. 11–12, s. 327 a 328. HAVEL, 

B. O kogentnosti, vypořádání újmy a ručení vlivné osoby ve světle nového soukromého práva. Obchodněprávní revue.  

2013, č. 1, s. 16. 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. Sborník 

vedeckých prác. Praha: Leges, 2012, s. 40–50. ČERNÁ (2013) op. cit., s. 170. 

97 ČECH, ŠUK op. cit., s. 205 

98 Tamtéž. 
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vlivné či ovládající osoby v řízení podle § 68 ve spojení s § 76 odst. 3 ZOK obecně nepovažuje za 

důvodnou.99 

Pravidlo „obdobného“ použití se však aplikuje ve své celistvosti a k naplnění podmínek § 

68 tudíž bude muset tato osoba fiduciární povinnost mít. V doktríně proto převažuje názor, že se 

wrongful trading na vlivné a ovládající osoby bude aplikovat pouze v případě, že by tato osoba 

měla fiduciární povinnost ad hoc. Tak se podle Havla může stát například rozhodnutím soudu, 

kterým dojde k přenosu fiduciárních povinností na vlivnou osobou, která nahradila funkci 

statutárního orgánu, jelikož byla v pozici faktického nebo stínového vedoucího, nebo se od 

majoritního společníka očekává vyšší kvalita rozhodnutí, které ovlivní i legitimní zájmy 

minoritních společníků.100 Podobně podle Černé jen tam, kde se bude osoba chovat před vznikem 

hrozby úpadku fakticky jako statutární orgán, měla by se tak chovat a mít příslušné povinnosti i 

při odvracení hrozícího úpadku, o němž měla nebo mohla vědět. Na jiné osoby než ty, které jsou 

v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, by se podle ní nemělo ustanovení § 68 

ZOK aplikovat. K aplikaci § 68 na osobu, která je de facto statutárním orgánem podle Černé lze 

dospět na základě odkazu obsaženého v § 69 odst. 2 ZOK, podle kterého se použije díl 8 včetně § 

68 ZOK obdobně na osobu v obdobném postavení člena statutárního orgánu. To se aplikuje jednak 

např. na likvidátory a generální ředitele, tedy osoby v právně obdobném postavení, ale podle Černé 

i na osoby, ve fakticky obdobném postavení.101 Obdobný názor vyjadřuje i Hurychová. 102 Podle 

mého názoru aplikace § 69 odst. 2 míří na jiné případy, tedy na osoby právně v obdobném 

postavení, neboť § 76 odst. 3 vedle něj obsahuje samostatný a nezávislý odkaz. De lege lata tudíž 

nelze k aplikaci § 76 odst. 3 použít jako dodatečnou podmínku aplikaci § 69 odst. 2, který by první 

odkaz zužoval, jelikož by to prvně zmíněné ustanovení činilo obsolentním. S takovým zněním 

však byl předložen právě projednávaný tisk novely zákona o obchodních korporacích (viz dále 

v podkapitole 3.1.5). 

Spíše se kloním k výkladu Havla, který zamýšlel interpretovat „obdobné“ použití § 68 

podle § 76 odst. 3 ZOK včetně pravidla o povinnosti péče řádného hospodáře, a to jen na ty vlivné 

a ovládající osoby, které ji mají. Podle něj „Logika tohoto pravidla, když se do zákona 

implementovalo, vycházela ze zkušenosti o možném funkčním přenosu fiduciárních povinností na 

vlivnou nebo ovládající osobu judikaturou, jak se dovozuje ve zmíněných zahraničních 

                                                

99 ČERNÁ 2013 op. cit., s. 171. 

100 Shodně též DOLEŽIL in LASÁK 2014 op. cit., s. 624. 
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jurisdikcích103 a ostatně ji odleskem uznala i naše judikatura.104 Mám tedy za to, že soudy si při 

možné aplikaci § 68 ZOK na vlivnou a ovládající osobu vždy budou muset položit a vyřešit 

předběžnou otázku, zda došlo k porušení péče řádného hospodáře, tedy zda ji škůdce měl a mohl 

mít, nebo zda např. nedošlo k tomu, že péči řádného hospodáře konkrétní člen orgánu porušil pod 

faktickým vlivem ovládající osoby (de facto director). Nutno i zde zkoumat, zda současně neporušil 

své povinnosti sám člen orgánu, který takto pod vlivem konal.“105 Havel zmiňuje inspiraci ze 

zahraničí nikoliv zákonnými, nýbrž soudními koncepcemi, § 76 odst. 3 tedy podle mého názoru 

lze vnímat jako širší, než jak jeho aplikovatelnost připouští doktrína, ustanovení však otevírá dveře 

podrobnějšímu vymezení judikaturou, která by v této šedé zóně stínových a faktických vedoucích 

mohla vystihnout obtížně pojmenovatelné případy. Havel vlastně naznačuje, že by § 76 odst. 3 

umožňoval pro případ neodvracení úpadku piercing v užším smyslu. 

Předmětem diskuse bylo i komisivní jednání vedoucí k úpadku. Pokud vlivná osoba 

aktivně využívá svůj vliv na člena statutárního orgánu ovlivněné korporace k tomu, aby úpadek 

neodvracel, ačkoli k tomu byl povinen, bude se podle Černé aplikovat § 76 odst. 3 ZOK taktéž. 

Černá však kritizuje nevhodnou formulaci § 68 ve vztahu ke komisivnímu jednání,106 s čímž se 

vypořádává navrhovaná novela zákona o obchodních korporacích (viz níže v podkapitole 3.1.5). 

Podle mého názoru takové jednání spíše odpovídá ustanovení § 71 ZOK, jelikož se jedná o 

ovlivnění k újmě korporace. 

3.1.3. Aplikace § 76 odst. 3 ZOK na řídící osobu 

Podle § 76 odst. 3 se § 68 použije obdobně na „vlivnou a ovládající osobu“, přičemž 

vyvstává otázka, zda lze pravidlo vztáhnout i na řídící osobu. Podle Čecha a Šuka je výslovné užití 

„vlivné a ovládající“ osoby v § 76 zbytečné. K aplikaci pravidla na ovládající osobu stačí, pokud 

se vztahuje na vlivnou, jako tomu nepochybně je v případě § 71. Výklad, podle kterého zákon 

výslovně hovoří o vlivné a ovládající osobě, aby se pravidla neaplikovala na osobu řídící, se někde 

nabízí z povahy věci – § 76 odst. 1 odkazující na ustanovení o zájmovém konfliktu (§ 54 až 57 

ZOK) se neužije na řídící osobu, jelikož zákon připouští, aby koncernový zájem převažoval nad 

                                                

103 V Německu koncepcí Treupflicht, v Anglii koncepcí unfair prejudice či přenosem fiduciárních povinností v právu 

delawarském.  

104 Srov. rozsudek NS sp. zn. 29 Odo 387/2006 ze dne 26. 6. 2007. 

105 HAVEL, B. O kogentnosti, vypořádání újmy a ručení vlivné osoby ve světle nového soukromého práva. 

Obchodněprávní revue. 2013, č. 1, s. 16. 

106 ČERNÁ 2013 op. cit. 
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zájmem řídící osoby. Pro vynětí řídící osoby z obdobné aplikace pravidel o diskvalifikaci podle § 

76 odst. 2 ve spojení s § 63 až 66 ZOK a ručení za neodvracení úpadku faktickým vedoucím podle 

§ 76 odst. 3 však lze těžko hledat důvody. Proto podle nich výslovné použití vlivné a ovládající 

osoby nemá normativní význam.107 

Havel v článku z roku 2013 připustil, že výklad v otázce zařazení řízené osoby do výčtu je 

možný oběma směry, ačkoli by zařazení šlo proti logice zákona.108 Následně v komentáři k zákonu 

o obchodních korporacích vyjadřuje názor, že se odkazující ustanovení § 76 odst. 1-3, jestliže 

mluví o vlivné a ovládající osobě, užije právě jen na ně, nikoliv na osobu řídící. Když zákon určité 

pravidlo chce vztáhnout na všechny formy seskupení, používá jednotné pojetí vlivné osoby (§ 71). 

Pokud míří jen na některé z nich, používá např. termín ovládaná osoba, čímž kryje i řídící (§ 82 

odst. 1) a pokud chce výslovně dopadat jen na některé z nich, normuje výslovně „vlivná a 

ovládající“ (§ 76) nebo řídící (§ 79). Wrongful trading se však na řídící osobu použije, pokud 

přivede řízenou osobu do úpadku ve smyslu § 72 odst. 3, resp. ho v rozporu s právní povinností 

neodvrátí. Okamžikem, kdy řídící osoba přivede řízenou osobu do úpadku, ztrácí výhody, které jí 

koncernové právo poskytuje a podle Havla se stává de facto „jen“ vlivnou osobou. Třeba 

poznamenat, že Havlův postoj prošel určitým vývojem – zatímco v prvním vydání citovaného 

komentáře109 tvrdil, že § 76 odst. 3 bude aplikovatelný na řídící osobu jen pokud přivede řízenou 

osobu do úpadku, v druhém vydání již dodává „resp. ho v rozporu s právní povinností 

neodvrátí“.110  

V každém případě mi tato Havlova interpretační konstrukce jako celek připadá nadbytečně 

komplikovaná a nemohu se s ní ztotožnit. Řídící osoba se způsobením úpadku nestává zpětně 

v souvislosti s již dokončeným působením na řízenou osobu pouze vlivnou osobou, jelikož řízení 

a ovlivnění mají jinou kvalitu a není důvod tyto vztahy nenazývat tak, jak odpovídá jejich povaze. 

Dále mi ve světle výše zmíněné nutnosti existence fiduciární povinnosti vlivné či ovládající osoby 

pro aplikaci § 68 připadá nadbytečné dovozovat, že se § 76 odst. 3 použije na řídící osobu jen 

pokud způsobí, resp. v rozporu s právní povinností neodvrátí úpadek řízené osoby, jelikož 

pojmovými znaky § 68 jsou právě úpadek a jeho neodvracení. Ztotožňuji se spíše s postojem 

                                                

107 ČECH, ŠUK (2016) op. cit., s.  

108 HAVEL, B. O kogentnosti, vypořádání újmy a ručení vlivné osoby ve světle nového soukromého práva. 

Obchodněprávní revue, 2013. č. 1, s. 16. 
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Čecha a Šuka, že vynětí řídící osoby z jazykového znění § 76 odst. 3 nemá normativní význam a 

použije se na řídící osobu. De lege ferenda by § 76 měl být upřesněn tak, že by hovořil o vlivné 

osobě, čímž by zahrnoval i ovládající a řídící osobu (pokud by tedy byla zachována podstata § 76, 

viz níže k projednávané novele zákona o obchodních korporacích).  

To, co platí o osobě vlivné a ovládající, podle Černé platí o osobě řídící stejně tak, či ještě 

více.111 Shodně jako Černá se domnívám, že pokud je dle doktríny třeba pro založení ručení dle § 

68 ZOK, aby vlivná osoba měla fiduciární povinnost, bude ji možno dovodit nejčastěji právě 

v případě řídící osoby. Pokud má koncernové právo v souladu s evropským trendem sloužit jako 

enabling law a poskytovat koncernům výhody a také má být zachováno v co nejširší míře omezené 

ručení, jde stanovení fiduciární povinnosti k odvracení úpadku řídící osobě opačným směrem. Na 

druhou stranu je však řídící osoba též osobou ovládající (§ 74 odst. 3 ZOK), vykonává jednotné 

koncepční řízení alespoň jedné významné složky nebo činnosti řízené osoby a může udělovat 

pokyny týkající se obchodního vedení. V okamžiku úpadku právě řídící osoba, jejíž působení má 

na jednání řízené osoby významnější dopady, než je tomu u vlivné a ovládající osoby, bude často 

vykonávat svůj řídící vliv tak, že bude fakticky nahrazovat působnost statutárního orgánu a bude 

mít i tomu odpovídající možnost úpadek odvracet. Navíc je třeba vzít v potaz, že řídící osoba 

v naprosté většině případů bude volit členy statutárního orgánu, a ačkoli ti nejsou zbaveni v 

koncernu své povinnosti péče, budou ve svém rozhodování mezi mlýnskými kameny v podobě 

hrozby odvolání ze strany řídící osoby a dodržením své fiduciární povinnosti vůči korporaci, resp. 

jejím věřitelům a dalším stakeholders. Řídící osoba může udělovat pokyny řízené korporaci za 

dodržení fiduciární povinnosti. Slovy Černé „I pro řídící osobu (...) ale platí při udělování pokynů 

povinnost péče řádného hospodáře. I ona má ze své řídící pozice posuzovat předpoklady udělení 

pokynu a alespoň rámcově brát v úvahu důsledky jeho realizace. Dovoluje-li totiž zákon řídící 

osobě zasahovat do obchodního vedení jiné obchodní korporace, nelze rozumně připustit, že by 

pro takový zásah akceptoval menší úroveň péče, než kterou požaduje po členech statutárního 

orgánu, kteří mají pokyn realizovat. Tím se i modifikuje povinnost péče řádného hospodáře členů 

volených orgánů řídící osoby (je-li právnickou osobou). Ostatně při obsazování řídící struktury 

koncernových společností se zpravidla využívá personální unie (tzv. dvojité či vícečetné mandáty), 

takže by bylo velmi obtížné nároky na plnění povinností na řídící vertikále diferencovat.“112 Černá 

                                                

111 ČERNÁ 2013 op. cit. 

112 ČERNÁ, S. Jaké standardy platí pro koncernové pokyny? A lze koncernového prospěchu dosáhnout porušením 

zákona či smlouvy? Obchodní právo. 2018, roč. 27, č. 4, s. 126-139. s. 126. 
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dále říká, že dle okolností je možné řídící osobu považovat za faktický orgán řízené korporace, 

zejména pokud uděluje pokyny k uzavření jednotlivých obchodů.113  

Černá de lege ferenda říká, že pokud dovodíme, že ovládající či řídící osoba, která je 

v pozici de facto statutárního orgánu, má povinost odvracet hrozící úpadek, neměl by důkazní 

břemeno o tom, že tato osoba (ne)vyvíjela potřebnou aktivitu k záchraně obchodní korporace, nést 

insolvenční správce či věřitel, nýbrž tato osoba sama.114 Já bych vzhledem k argumentům 

uvedeným v přechozím odstavci v případě řídící osoby šel ještě o krok dále a do zákona vložil 

vyvratitelnou domněnku, že řídící osoba vystupuje jako de facto statutární orgán (v tom rozsahu, 

v jakém vykonávala jednotné řízení) a tedy má společně s de jure statutárním orgánem povinnost 

odvracet úpadek dle § 68. Takovou domněnku by bylo možné vyvrátit zejména prokázáním, že 

jednotné řízení, které se týká alespoň jedné z významných složek podnikání řízené osoby, je 

omezené do té míry, že jej nelze rozsahem srovnávat s působností statutárního orgánu. To by 

připadalo v úvahu kupříkladu tam, kde jednotně řízenou složkou je pouze distribuce nebo dodávka 

zboží. Je třeba poznamenat, že řídící osoba nemá povinnost udělovat řídící pokyny a je na jejím 

rozhodnutí, zda této možnosti využije. Pokud by je však neudělovala, mohlo by seskupení ztratit 

kvalitu koncernu.115 Aplikace domněnky na řídící osobu by byla spravedlivá pouze pokud jednotné 

řízení skutečně je vykonáváno na každodenní bázi. Zavedení této domněnky by sice nepřidalo 

českému korporačnímu právu na atraktivitě, domnívám se, že by se ovšem nejednalo o otázku, 

která by odradila případného zahraničního investora od koncernové formy podnikání u nás a 

takové řešení by lépe odráželo realitu jednotného koncernového řízení. To obvykle bude zahrnovat 

širokou škálu manažerských rozhodnutí, která navíc často budou vykonávána stejnými osobami 

na úrovni řídící i řízené, nebo bude jednotná koncernová politika prosazována prostřednictvím 

široké škály vnitrokoncernových směrnic a pokynů a na samostatné úvaze statutárního orgánu 

řízené osoby bude ponechána jen omezená výseč rozhodování. 

Mevorach jde ještě dále a navrhuje vedle tradičního wrongful trading týkajícího se členů 

statutárního orgánu116 a stínových vedoucích za pokračování v obchodování nebo podstupování 

obchodních rizik s vědomím, že úpadek není odvratitelný a neučinění potřebných kroků 

k minimalizaci ztrát věřitelů, zaujmout enterprise přístup a adresovat specifické scénaře, ve 

kterých jsou skupinové entity obzvlášť zranitelné. V takových případech by měla vznikat 

                                                

113 Tamtéž, s. 127. BÖCKLI P. Schweizer Aktienrecht, 4. vydání, Zürich: Schulthess, 2009, s 1317 a násl. 

114 ČERNÁ 2018 op. cit., s. 127. 

115 ČERNÁ 2014 op. cit. 

116 Podle anglického práva, na které zřejmě odkazuje, právních i faktických, srov. výše 3.1.1. 
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domněnka skupinového wrongful trading, kterou by skupiny mohly vyvrátit pouze pokud by 

prokázaly, že aktivně tuto situaci adresovaly.117 Mezinárodní best practice standardy by tak podle 

ní měly požadovat v případě skupin, které zaujaly strategii, podle které jsou určité entity zranitelné 

a snadno mohou přijít do úpadku, aby ti, kdo tyto entity ovládají, museli činit aktivní kroky k tomu, 

aby zajistili, že se ovládaná entita vyhne úpadku, nebo minimalizovaly jeho rozsah. Takové kroky 

by mohly zahrnovat injekci finančních zdrojů nebo vytvoření obchodních příležitostí. Pokud by 

nebylo prokázáno, že tyto kroky byly učiněny, byla by založena odpovědnost. Insolvenční správce 

by musel pouze doložit, že upadnuvší entita byla ve skupině ve zranitelné pozici.118 

Považuji tento návrh za nepochybně zajímavou tezi. Jde o konkurenční přístup ke 

koncernovému vyrovnávání újmy dle § 72 ZOK a důsledkům § 71 ZOK v případě způsobení 

úpadku řízené osobě a domnívám se, že tato česká úprava je vhodnějším řešením, neboť neužívá 

takového zobecnění, jakým je zmíněná domněnka skupinového wrongful trading (srov. dále 

kapitolu 3.2). 

3.1.4. Procesněprávní aspekty 

Procesní důsledky § 68 ZOK jsou předmětem široké akademické diskuse, zejména co se 

týče aktivní legitimace insolvenčního správce. Pro její důkladné shrnutí zde není prostor, nicméně 

je zásadní pro využití zmíněného ustanovení v praxi. Pro podrobnější analýzu diskuse odkazuji 

zejména na článek Štenglové uvedený na konci této podkapitoly. 

Ručení jako akcesorický právní vztah je vázáno na existenci korporace a s jejím zánikem 

zanikne i možnost konstituovat ručení. Vzhledem k nezávislosti řízení o založení ručení dle § 68 

na insolvenčním řízení je tedy možnost věřitelů domoci se ručení podmíněna rychlostí řízení před 

obecným soudem a pomalostí insolvenčního řízení. Pokud by došlo k ukončení insolvenčního 

řízení a zániku společnosti, jejíž úpadek byl řešen, možnost věřitelů se domáhat ručení na vlivné 

osobě by zanikla také. Již konstituované ručení však trvá bez ohledu na zánik primárního dlužníka 

(viz § 2026 OZ).119 Důvodová zpráva k projednávané novele zákona o obchodních korporacích120 

uvádí ještě zásadnější důsledky: „Výhrady proti stávajícímu znění § 68 ZOK jsou mnohé. Za prvé 

                                                

117 Viz MEVORACH 2013 op. cit., s. 491. 

118 Tamtéž, s. 492. 

119 Srov. HURYCHOVÁ op. cit., s. 164. 

120 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Sněmovní tisk 207/0. 

Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017. Relevantní část důvodové zprávy od s. 127. 
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je mu vytýkána nepropracovanost z hlediska procesní stránky věci (nejedná se o incidenční spor, 

což znamená, že spor týkající se ručení může skončit až po skončení konkursu, respektive po zániku 

obchodní korporace – například i pro obstrukce ze strany člena orgánu – a konstituování ručení 

v takové chvíli již není z důvodu jeho akcesority možné).“ 

Žaloba věřitele zakládá ručení pouze ve prospěch tohoto žalujícího věřitele.121 Zatímco 

podle anglické úpravy je insolvenční správce legitimován k žalobě, kterou soud uloží povinnost 

přispět do majetkové podstaty, podle české úpravy vzniká nejasnost, ve prospěch kterých věřitelů 

založí soud ručení, pokud bude žalovat insolvenční správce a zda žaloba insolvenčního správce 

zakládá ručení přímo ve prospěch věřitelů (resp. plnění k rukám správce ve prospěch věřitelů), či 

ve prospěch majetkové podstaty. Insolvenční správce podle Flídra může vymoci ručení těm 

věřitelům, jejichž pohledávky jsou v insolvenčním řízení považovány za zjištěné a plnění podle 

§ 68 bude v případě žaloby insolvenčního správce činěno ve prospěch majetkové podstaty 

dlužníka ve smyslu § 205 odst. 4 IZ.122 Jiný názor vyjádřil Šuk, který považuje výslovnou aktivní 

legitimaci insolvenčního správce v § 68 za obsolentní, jelikož insolvenční správce bude moci 

žalovat pouze jako věřitel ve vztahu ke svým pohledávkám, nikoliv ve prospěch věřitelů 

v insolvenčním řízení.123 Týž názor vyjadřuje i Hurychová, která poukazuje na absenci procesní 

úpravy pro žalobu insolvenčního správce ve prospěch přihlášených věřitelů.124 

 Další vyvstalou otázkou je, zda je insolvenční správce procesně legitimován k založení i 

splnění ručebního závazku zároveň. Podle Alexandera může insolvenční správce pouze navrhnout 

založení ručení a na jeho splnění musejí žalovat věřitelé zvlášť,125 čemuž by mohl napovídat 

gramatický výklad § 68 ZOK. Flídr dochází k závěru, že s ohledem na výklad teleologický, 

historický i komparativní bylo vůlí zákonodárce aktivně legitimovat insolvenčního správce 

k žalobě na nejen konstituování, ale současně i splnění ručebního závazku.126  

Argumentace, kterou Flídr předkládá, je nepochybně materiální a jeho závěry podle mého 

nejlépe odpovídají účelu zákona. Štenglová však nesouhlasí s Flídrovými argumenty, že 

                                                

121 ALEXANDER in LASÁK 2014 op. cit., s. 582. HURYCHOVÁ op. cit., s. 165. ŠUK in ŠTENGLOVÁ 2017 op. 

cit., s. 194. 

122 FLÍDR, Jan. Procesní legitimace insolvenčního správce podle § 68 ZOK. Obchodněprávní revue. 2018, č. 2, s. 33-

42. 

123 ŠUK in ŠTENGLOVÁ 2017 op. cit., s. 194. 

124 HURYCHOVÁ 2015 op. cit., s 166. 

125 ALEXANDER in LASÁK 2014 op. cit., s. 581 a 582. 

126 FLÍDR 2018 op. cit., s. 42. 
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insolvenční správce může vymáhat pohledávky pro věřitele. Ačkoli podle ní Flídrovy závěry 

„nepostrádají velmi sympatickou racionalitu, soudím, že bez výslovné změny úpravy nelze s 

uplatněním navrhovaného postupu počítat. Soudím však, že pokud by k takové úpravě došlo, bylo 

by to pro věřitele úpadce nesporným přínosem.“127 V závislosti na úspěchu projednávané novely 

zákona o obchodních korporacích by mohlo dojít k uzavření diskuze o uvedených otázkách.  

3.1.5. Projednávaná novela zákona o obchodních korporacích 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR právě projednávaný vládní návrh novely zákona 

o obchodních korporacích, tisk č. 207/0128, si klade za cíl řešit výše uvedené výkladové problémy. 

Činí tak rozsáhlou změnou, která zahrnuje zrušení § 76 odst. 3 a § 68 a vložení pravidla o wrongful 

trading do § 66. Podle nově navrhovaného znění § 66 má být člen statutárního orgánu, který 

porušením svých povinností přispěl k úpadku obchodní korporace a bylo-li v insolvenčním řízení 

již rozhodnuto o způsobu řešení úpadku obchodní korporace, povinen dle rozhodnutí soudu na 

návrh insolvenčního správce jednak vydat do majetkové podstaty prospěch, který získal jako 

odměnu za výkon funkce a případný další prospěch, který od obchodní korporace získal 

v posledních dvou letech před zahájením řízení. Dále, byl-li na majetek obchodní korporace 

prohlášen konkurs, může soud také rozhodnout, že tento člen je povinen poskytnout do majetkové 

podstaty plnění až do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku obchodní korporace; 

při určení výše plnění insolvenční soud přihlédne zejména k tomu, jakou měrou přispělo porušení 

povinnosti k nedostatečné výši majetkové podstaty. Prostřednictvím § 69 se § 66 má použít kromě 

člena a bývalého člena statutárního orgánu a osob nacházejících se v obdobném postavení i na 

každou další osobu, která se fakticky v takovém postavení nachází, přestože není členem orgánu, 

a bez zřetele k tomu, jaký vztah k obchodní korporaci má. Řízení podle § 66 má být nově zařazeno 

mezi incidenční spory. 

Jak bylo zmíněno v rozboru anglického wrongful trading v s. 214 IA, je soudních případů 

podle tohoto ustanovení jen minimum, mj. kvůli tíze důkazního břemene, které je třeba unést pro 

založení odpovědnosti stínového vedoucího. Český právní řád v tuto chvíli náležitě definuje, co se 

rozumí vlivnou, ovládající a řízenou osobu a stanoví domněnky ovládání, které usnadňují pozici 

                                                

127 ŠTENGLOVÁ, I. Zákonné ručení člena orgánu kapitálové obchodní společnosti za její dluhy. Právní rozhledy. 

2018, č. 17, s. 592-598. 

128 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Relevantní část důvodové 

zprávy od s. 127. 
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žalobce například pro účely § 71 odst. 3 ZOK. Pro účely § 68 ZOK však ve světle výše uvedené 

doktrinální interpretace, podle které je třeba prokázat nejen existenci vlivu, ale i to, že vlivná osoba 

byla v pozici faktického či stínového vedoucího, chybí zákonný podklad a pro účely interpretace 

odkazu v § 76 odst. 3 ZOK by bylo třeba přesnějšího vymezení v judikatuře, které by vycházelo 

z komparativních a teleologických argumentů. Ustanovení § 76 odst. 3 sice je širší než jeho možné 

využití s uvedeným doktrinálním omezením, umožňuje však soudům vystihnout případy vlivných 

osob v pozici faktického či stínového vedoucího, které je obtížné náležitě definovat v zákoně. 

Otevírá se tak cesta piercingu v užším smyslu, ovšem na relativně robustním zákonném základu. 

Lze nicméně říci, že stávající úprava by soudy nakonec nejspíše byla užita úzce tak, jak nyní 

dovozuje doktrína, tedy užití jen na vlivné osoby, které mají povinnost péče řádného hospodáře a 

novela zákona v podstatě jen staví najisto to, co již v doktríně lze považovat za vyřešenou otázku. 

Novela výslovně výjimá z aplikace wrongful trading osoby, které uplatňují vliv jen nahodile a 

k jejich ručení má být přiléhavěji využit § 71 odst. 3 ZOK. Formulace nově navrhovaného § 66 

zavádí nový pojem osoby, která se fakticky v takovém postavení nachází, přestože není členem 

orgánu, a bez zřetele k tomu, jaký vztah k obchodní korporaci má, který se se stávajícími pojmy 

vlivné, ovládající a řídící osoby částečně kryje, nejsem si však jist, zda se plně kryje 

s doktrinálními, resp. zahraničními pojmy stínového a faktického vedoucího. Výše uvádím, jak 

anglické právo definuje stínového a faktického vedoucího a při porovnání docházím spíše 

k závěru, že navrhovaná úprava § 66 zahrnuje pouze faktického vedoucího, nikoliv stínového.129 

Právě proto se nabízí otázka, zda by nebylo vhodnější stávající širší úpravu § 76 odst. 3 ponechat 

(resp. rozšířit na řídící osobu, srov. výše podkapitolu 3.1.3) a její podrobné vymezení ponechat 

soudům. Problematika pochybností ohledně aplikace na řízenou osobu uvedená v podkapitole 

3.1.4 by nicméně zrušením § 76 zmíněnou novelou odpadla. 

Navrhovaná koncepce mění sankci na přispění do majetkové podstaty, jak je tomu i 

v Anglii. Podle důvodové zprávy to má řešit nespravedlnost způsobenou skutečností, že 

nejrychlejší věřitel je oproti zbývajícím zvýhodněn a stávající úprava je v rozporu s koncepcí 

kolektivního řešení úpadku, což jí je vytýkáno. Nutno podotknout, že ručení je až drakonickou 

sankcí, která nezohledňuje, do jaké míry jednání (pasivita) žalované osoby přispěla k úpadku a 

škodě věřitelům. Proto považuji přispění do majetkové podstaty za vhodnější typ sankce, který 

však nikterak neubírá na odstrašujícím efektu předmětného ustanovení. 

                                                

129 Jak bylo uvedeno v podkapitole 3.1.1, podle anglické soudní doktríny může být tatáž osoba stínovým i faktickým 

vedoucím. 
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Změna charakteru povinnosti ze sankčního na kompenzační, tedy z ručení na přispění do 

majetkové podstaty, by řešila v předchozí kapitole zmíněnou nevyřešenou otázku, zda insolvenční 

správce může žalovat na založení ručení ve prospěch pohledávek, které se považují za zjištěné 

v insolvenčním řízení, nebo zda nemůže žalovat vůbec. Návrh počítá s aktivní legitimací pouze 

insolvenčního správce a vedením sporu jako incidenčního. Nicméně, velkou výhodu současné 

české úpravy oproti anglické lze spatřovat v možnosti věřitelů žalovat vlivnou osobu, jelikož 

anglická praxe ukázala, že jedním z hlavních důvodů malého využití s. 214 IA je skutečnost, že 

insolvenční likvidátor obvykle není ochoten riskovat další prostředky, které mají sloužit k alespoň 

částečnému uspokojení věřitelů (srov. výše v podkapitole 3.1.1). Ručení je sice oproti přispění do 

majetkové podstaty potenciálně tvrdší sankcí pro vlivnou osobu, zároveň však přináší výrazně 

silnější motivaci pro individuální věřitele, aby žalobu dle § 76 odst. 3 ve spojení s § 68 ZOK 

využili. Na druhou stranu, jak píše Flídr, insolvenční praxe ukazuje, že mezi tuzemskými 

insolvenčními věřiteli panuje relativně silná apatie k individuálnímu vymáhání nároků 

souvisejících s insolvenčním řízením.130 Podle navrhované koncepce bude insolvenční správce 

nucen podat žalobu, pokud tak rozhodne věřitelský výbor. Insolvenční správce po věřitelích může 

požadovat zálohu na náklady řízení, pokud nejsou v majetkové podstatě dostatečné prostředky. 

Věřitelé po úspěšné žalobě mohou náhradu zálohy žádat zpět jako pohledávku za majetkovou 

podstatou. Předkladatelé tak očividně věnovali pozornost anglické úpravě včetně nedostatků, které 

zkušenosti s ní odhalují (důvodová zpráva zmiňuje výslovně inspiraci francouzskou žalobou na 

doplnění pasiv dle čl. L651-2 Code de Commerce). 

Nutno poznamenat, že individuální věřitelé zřídka kdy budou mít dostatečné informace 

k prokázání, že upadnuvší korporace byla ve skutečnosti vedena jinou osobou, insolvenční správce 

v tomto ohledu má výrazně silnější důkazní pozici. Až praxe po případném přijetí novely ukáže, 

zda odebrání aktivní legitimace individuálním věřitelům a její nahrazení možností věřitelského 

výboru rozhodnout o podání žaloby insolvenčním správcem povede k častější aplikaci wrongful 

trading. To závisí i na efektivitě nedávno zavedených opatření insolvenčního zákona týkajících se 

omezení hlasovacích práv spřízněných věřitelů a odhalování propojení mezi spřízněnými osobami, 

jak jsou rozebrány níže (viz část 4.3.2). Praktická nevyužitelnost, resp. nedostatečná frekvence 

užití ustanovení o wrongful trading by znamenala i ztrátu jeho preventivní funkce. Projednávaná 

novela nicméně nepochybně řeší výkladové problémy procesního charakteru a také změnou 

dispozice na „Přispěl-li člen statutárního orgánu porušením svých povinností k úpadku obchodní 
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korporace...“ lépe vystihuje neodvracení úpadku v podobě komisivního jednání. Zúžení aplikace 

pravidla o wrongful trading pouze na konkurs však nepovažuji za dostatečně opodstatněné a může 

znamenat nedůvodné zvýhodnění vlivné osoby, která přispěla k úpadku, pokud bude rozhodnuto 

o řešení úpadku formou reorganizace.131 Kromě toho však novela též navrhuje další změny, které 

lze uvítat, jako je ujasnění jazykového znění § 72 odst. 1 ve vztahu ke koncernovému zájmu nebo 

změna § 79 odst. 3, podle kterého by měla koncernová deklarace být zveřejňována v obchodním 

rejstříku. 

3.2. Koncernové vyrovnávání újmy a ručení řídící osoby za způsobení úpadku řízené osoby 

3.2.1. Důsledky ovlivnění 

Ustanovení § 71 odst. 1 ZOK stanoví povinnost vlivné osoby vyrovnat újmu, kterou 

způsobila ovlivněné korporaci, ledaže prokáže, že mohla při svém ovlivnění v dobré víře rozumně 

předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby. Povinnost nahradit 

újmu je zde stanovena do konce účetního období, v němž vznikla, nebo v jiné přiměřené lhůtě, 

jinak je stanovena povinnost hradit újmu i společníkům (§ 71 odst. 2). Vlivná osoba podle § 71 

odst. 3 ručí věřitelům ovlivněné korporace za dluhy, které jim ovlivněná korporace v důsledku 

ovlivnění nemůže splnit. Pro hrazení újmy se použije obecná úprava občanského zákoníku dle 

§ 2894 a násl., podle které se újma hradí prioritně uvedením do předešlého stavu a až následně 

v penězích, pokud to není možné nebo o to požádá poškozený (§ 2951 OZ). Hradí se i újma 

nemajetkového charakteru (§ 3 odst. 2 ZOK), a to ve formě přiměřeného zadostiučinění, nelze-li 

újmu účinně odčinit jinak (§ 2951 odst. 2 OZ). Havel považuje povinnost k náhradě újmy za 

subjektivní s možností exkulpace – zavinění se podle něj posuzuje dle § 2911 OZ, podle kterého 

se presumuje nedbalost. Exkulpace může nastat ve formě prokázání, že při ovlivnění vlivná osoba 

dodržela pravidlo podnikatelského úsudku, které je vyjádřeno shodně s tím, které je stanoveno pro 

členy statutárního orgánu (§ 51 odst. 1 ZOK).132 Opačný názor zastávají Čech a Šuk – považují 

odpovědnost za objektivní a dodržení pravidla podnikatelského úsudku za liberační důvod.133 

Vyvstává otázka, zda se může ovlivněná osoba vzdát práva na náhradu újmy. Ovlivněnou 

osobu bude třeba považovat za slabší stranu a v souladu s ustanovením § 2898 OZ se nebude moci 

                                                

131 Shodně KUPČÍK, J. Proč má český wrongful trading do originálu daleko?. Obchodněprávní revue. 2017, č. 1, s. 

13. 

132 Srov. HAVEL in ŠTENGLOVÁ 2017, s. 199. 

133 ČECH, ŠUK op. cit., s. 199. 
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platně vzdát práva na náhradu újmy předem. Vzdání se po vzniku újmy je nicméně možné a bude 

na statutárním orgánu, aby z hlediska své fiduciární povinnosti takové jednání obhájil. I 

z daňových důvodů však často dochází k promlčení práva na náhradu újmy.134 Za předchozí 

úpravy z tohoto důvodu často nebyla újma hrazena, žalobu nyní v případě neuhrazení újmy proti 

vlivné osobě může podat i minoritní společník či kvalifikovaný akcionář, pokud tak přes výzvu 

neučiní statutární orgán.135 Důkazní břemeno se pak přenáší na vlivnou osobu, která musí prokázat, 

že nejednala protiprávně.136 V případě, že újma nebude včasně uhrazena, je minoritním 

společníkům a akcionářům k dispozici ochrana dle následujících dvou odstavců. 

Další důsledek ovlivnění je v § 71 odst. 2. Ten stanoví, že pokud vlivná osoba ovlivněné 

společnosti nenahradí do konce účetního období, v němž újma vznikla, nebo v jiné přiměřené 

dohodnuté lhůtě, újmu, kterou svým vlivem způsobila, bude muset hradit i újmu, která v této 

souvislosti vznikla společníkům této ovlivněné společnosti. Náhrada újmy společníkům podle § 71 

odst. 2 ZOK je podle Čecha a Šuka problematická, jelikož je v rozporu s principem práva 

společností, podle kterého škůdce nehradí společníkům ty škody, které jsou pouhým odrazem 

škod, které primárně vznikly společnosti. Likvidovat škodu v její reflexi by bylo neefektivní a 

v rozporu s principem, podle kterého je společník nositelem reziduálního nároku, který je 

uspokojován až jako poslední v řadě. Tato odvozená škoda by tedy podle nich měla být 

likvidována přímo ve jmění společnosti. Dovozují tedy, že se ustanovení použije jen tam, kde újma 

nepředstavuje reflexi škod způsobených na jmění společnosti, nýbrž jsou samostatným důsledkem 

působení vlivné osoby na vnitřní poměry ovlivněné osoby.137 

Prostřednictvím § 71 odst. 3 pak dochází k piercingu v širším smyslu, když je odpovědnost 

za dluhy rozšířena na vlivné osoby. Koncepce ručení dle § 71 odst. 3 otevírá možnosti postupu 

podobnému piercingu v užším smyslu (srov. kapitoly 2.1 a 3.1.1), jak jej známe ze zahraničních 

úprav. Havel říká, že „Zákon nezavádí jiné podoby tohoto konceptu (alter ego, fasáda apod.), 

nicméně nebrání jim a bude věcí doktríny a judikatury, zda se k nim dopracuje.“138 Současně však 

zákon pracuje s natolik širokým pojmem ovlivnění a natolik široce vymezenou dispozicí § 71 odst. 

3, že případná judikatura jej pravděpodobně může spíše upřesnit či zúžit, jak činí doktrína ve 

vztahu k § 68 (viz kapitola 3.1).  

                                                

134 ČECH, ŠUK op. cit., s. 199. 

135 Tamtéž, § 157 odst. 3 písm. b) a 4 ZOK, § 372 odst. 2 a 3 ZOK. 

136 § 4 odst. 1 ZOK. 

137 ČECH, ŠUK op. cit., s. 201. 

138 HAVEL in ŠTENGLOVÁ 2017 op. cit., s. 199. 
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Ručení se mohou věřitelé domáhat na vlivné osobě pouze ve vztahu k dluhům, které jim 

ovlivněná osoba nemůže zcela či zčásti splnit v důsledku ovlivnění. Toto ustanovení tedy nemusí 

nutně zahrnovat úpadek ovlivněné osoby, nemusí zahrnovat ani výkon rozhodnutí či exekuci, 

postačí prodlení, které může být i jen částečné. Věřitel povolá ručitele k plnění výzvou, v souladu 

s § 2021 OZ však nejdříve musí vyzvat dlužníka, aby v přiměřené době plnil, ledaže je již 

nepochybné, že dlužník plnit nebude. Může se jednat o dluhy, které vznikly před či po ovlivnění. 

Prodlení ovlivněné osoby však musí nastat v příčinné souvislosti s ovlivněním. Pokud by však 

druhá strana (věřitel) vstupovala do smluvního vztahu s vědomím, že ovlivněná osoba nebude 

schopna, byť v důsledku ovlivnění, splnit své dluhy, lze takové jednání považovat za nepoctivé. 

Pro vznik ručení tedy bude nutné zkoumat dobrou víru věřitele při vstupu do obligačního vztahu.139 

Pokud dojde k nahrazení újmy poté, co již újma vzniklá ovlivněním způsobila prodlení, nezaniká 

tím možnost domáhat se ručení, jelikož nahrazení újmy nemusí sanovat prodlení vůči věřiteli.140 

Rozsah ručení může být podstatně větší než újma, kterou by byla vlivná osoba povinna hradit 

podle § 71 odst. 1. To vlivné osobě dává motivaci k včasné úhradě újmy. 

3.2.2. Zvláštní režim koncernového vyrovnávání újmy 

Koncern funguje jako ekonomická jednotka a obligační vztahy uvnitř koncernu často 

vznikají v dlouhodobém výhledu v rámci jednotné koncernové politiky, a jejich kladný nebo 

záporný ekonomický efekt je toho součástí. Proto je pro koncern stanovena zvláštní forma sanace 

újmy odlišná od § 71.141 Za splnění podmínek § 72 odst. 1 a 2 je vyloučena povinnost k náhradě 

újmy řízené obchodní korporaci i jejím společníkům a ručení jejím věřitelům dle § 71. Tato 

výjimka je omezena přivedením řízené osoby do úpadku v důsledku jednání řídící osoby (§ 72 

odst. 3). Pokud by pro koncern nebyla stanovena výjimka, bylo by nutné každý jednotlivý projev 

jednotného řízení posuzovat jako ovlivnění a činit z něj řídící osobu jednotlivě odpovědnou.142 

Zatímco vlivná osoba se může jedině exkulpovat z povinnosti hradit újmu, pokud prokáže, že 

dodržela při ovlivnění pravidlo podnikatelského úsudku, řídící osoba má legální možnost vědomě 

ovlivňovat korporaci k její újmě, aniž by jí hrozil příliv žalob od společnosti, jejích společníků a 

věřitelů.  
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140 Tamtéž. 

141 HAVEL in ŠTENGLOVÁ 2017 op. cit., s. 209. 

142 ČECH, ŠUK op. cit., s. 229. 
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 Předpoklady, za nichž je možné vyrovnávat újmu koncernovým způsobem, je existence 

koncernu, který musí splňovat materiální znak jednotného řízení i formální znak náležité 

koncernové deklarace. Koncernová deklarace musí být zveřejněna na webových stránkách, ve 

znění navrhované novely zákona o obchodních korporacích by měla být uváděna v obchodním 

rejstříku (srov. podkapitolu 3.1.5), což by přispělo k vyšší transparentnosti ve vztahu ke třetím 

osobám. Jednotné řízení nemůže být vykonáváno jen příležitostně, v takovém případě by šlo o vliv 

ovládající osoby,143 nýbrž musí být vykonáváno na takřka každodenní bázi alespoň v jedné 

významné složce, jakou je typicky financování.144 Újma může být způsobena pouze v zájmu 

koncernu jako ekonomického celku, jedině tento koncernový zájem je možno nadřadit nad zájem 

jednotlivé řízené osoby.145 

Podmínka vzniku újmy v koncernovém zájmu není v zákoně správně slovně vyjádřena, což 

reflektuje projednávaná novela zákona o obchodních korporacích. Ta navrhuje změnu § 72 odst. 

1, resp. zpřesňuje znění tak, že újma musí vzniknout v zájmu koncernu jako celku, nikoliv řídící 

osoby či jiné osoby z koncernu.146 Černá upozorňuje, že už důvodová zpráva k původnímu znění 

správněji hovoří o jednotném zájmu či zájmu seskupení. Podle ní by neměl zájem koncernu být 

chápán v úzkém ekonomickém smyslu, ale v širším smyslu zahrnovat i sociální dimenzi, například 

zájem na udržení zaměstnanosti v koncernu. Užší chápání by zúžilo rozsah legálních řídících 

zásahů.147 Podle Čecha a Šuka je správný výklad takový, že nelze újmu řízené osoby ospravedlnit 

odkazem na zájem řídící osoby či jiného člena koncernu, jelikož zákon umožňuje nadřadit nad 

zájem jednotlivé korporace pouze zájem skupiny jako celku, který je zřetelně artikulovaný a 

dlouhodobě prosazovaný v rámci politiky jednotného řízení. Pokud nebude újma způsobená 

v tomto jednotném zájmu, nelze použít § 72.148 Odlišný výklad podává Havel, podle nějž zákon 

v současném znění nepředpokládá, že újma musí vznikat v zájmu koncernu jako celku, ale postačí, 

je-li to v zájmu jednoho z účastníků koncernu, který nemusí být účasten jednání, ze kterého 

povinnost k náhradě újmy vznikla.149 Hranice mezi zájmem jednotlivé osoby z koncernu a 

koncernu jako celku nebude vždy ostrá, jako optimální se mi jeví výklad, že újma může vzniknout 

                                                

143 ČECH, ŠUK op. cit., s. 223. 

144 Srov. ČERNÁ 2014 op. cit. 

145 ČECH, ŠUK op. cit., s. 223. 

146 Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku č. 207/0, s. 131. 

147 ČERNÁ 2014 op. cit. 

148 ČECH, ŠUK op. cit., s. 229. 
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v zájmu pouze jedné osoby z koncernu, pokud je v souladu s koncernovou politikou. Řídící osoba 

pak zejména pro účely zprávy o vztazích musí prokazovat, v čím zájmu újma vznikla.150 

Podle § 72 odst. 2 újma je nebo bude vyrovnána, byla-li nebo bude-li v přiměřené době a 

v rámci koncernu vyrovnána přiměřeným protiplněním nebo jinými prokazatelnými výhodami 

plynoucími z členství v koncernu. Období, ve kterém má dojít k vyrovnání je tedy vágněji 

vymezeno než u ovlivnění. Podle Havla jej bude třeba posuzovat s ohledem na konkrétní situaci, 

soudí však, že by k sanaci mělo dojít nejdéle do vyhotovení zprávy o vztazích za účetní období, 

jelikož ta musí obsahovat informace o vyrovnání (§ 82 odst. 2 písm. f) ZOK). Dispozitivně je však 

možné sjednat jinou lhůtu, tuto dohodu by však bylo možné v některých případech považovat za 

výsedek faktického vlivu ve smyslu § 71 odst. 1 a řídící osoba by musela takový postup zdůvodnit 

podle § 72 odst. 1, jinak by ji stíhala povinnost k náhradě újmy dle § 71.151 

Sanace újmy nemusí vycházet od řídící osoby, na základě vnitrokoncernové solidarity 

může jít o plnění či výhodu poskytnutou jinou osobou z koncernu.152 Diskutovanou otázkou je, 

jakou povahu musí mít vyrovnání újmy. Zákon mluví o jiné výhodě, kterou může být například 

využití marketingových a reklamních služeb koncernu, které by korporace neměla, pokud by 

nebyla součástí koncernu. Musí se však jednat o prokazatelné protiplnění nebo prokazatelné 

výhody, které jsou hodnotově přiměřené způsobené újmě. I výhody, které již byly poskytnuty před 

vznikem újmy mohou být užity k sanaci, jestliže trvají alespoň jejich účinky.153 Sporná je však 

otázka ekvivalence újmy. Přikláním se k výkladu Havla154 a Čecha,155 podle kterého není nutné, 

aby vyrovnání bylo ekvivalentní způsobené újmě, nýbrž ekonomicky adekvátní. Ostatně ani 

francouzský koncept Rozenblum, z něhož je inspirace pro českou úpravu čerpána, nestojí na 

ekvivalentním vyrovnání jednotlivé újmy, vylučuje pouze hrubou nerovnováhu. Souhlasím 

s Čechem, že z koncernového privilegia by mnoho nezbylo, pokud by byla sledována přísná 

ekvivalence. Naopak Černá156 a Šuk157 se kloní k závěru, že koncernové vyrovnávání újmy má 
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155 ČECH, ŠUK op. cit., s. 230. 

156 ČERNÁ 2014 op. cit., s. 38 a násl. 

157 ČECH, ŠUK, op. cit., s. 230. 



 

 

 47 

spět k víceméně ekvivalentní náhradě újmy, jen specifickým způsobem. Měla by tak být zkoumána 

konkrétní hodnota újmy a výhod poskytnutých k její sanaci a zda si tyto hodnoty odpovídají. 

První zmíněný výklad, dle kterého je újmu možné vyrovnávat volnějším způsobem, je 

problematický ve vztahu k ochraně věřitelů, jelikož té je dán prostor až tehdy, kdy se osoba dostane 

do úpadku a řídící osoba bude dle § 71 povinna k náhradě újmy způsobené ovlivněním a stává se 

ručitelem za dluhy řízené osoby.158 Pelikán upozorňuje, že úpadek řízené osoby může mnohdy 

znamenat i úpadek celého koncernu a ručení řídící osoby už nemusí v tu dobu postačovat 

k uspokojení věřitelů, jelikož sama může být insolventní. Navíc může být obtížné zpětně nalézt 

příčinnou souvislost mezi ovlivňujícím zásahem a úpadkem (k tomu srov. níže). 159 

3.2.3. Ztráta výhody koncernového vyrovnávání újmy s úpadkem řízené osoby 

Pokud je jednáním řídící osoby způsoben řízené osobě úpadek, dostává se řídící osoba do 

postavení vlivné osoby a ztrácí výhody § 72 odst. 1. Tímto jednáním je myšleno jednání související 

s výkonem jednotného řízení.160 Řídící osoba může svůj řídící vliv, kterým řízené osobě způsobí 

povolenou újmu, uplatňovat prostřednictvím pokynů k obchodnímu vedení, k jejichž udělování 

pro řídící osobu platí výjimka z obecného zákazu zásahů do obchodního vedení statutárního 

orgánu. Pokyny mohou, resp. často budou směřovat k újmě řízené osoby, proto ostatně zákon 

stanoví podmínky jejich přípustnosti. Musí být v koncernovém zájmu a statutární orgán nebo 

prokurista takový pokyn mohou odmítnout, pokud by nebyly splněny podmínky předpokladu 

vyrovnání újmy v rámci koncernu (§ 81 ZOK). Udělování prospěšných pokynů koneckonců 

(podobně jako u ovlivnění) není třeba regulovat, jelikož statutární orgán má povinnost činit vše 

ku prospěchu obchodní korporace bez ohledu na to, kdo k takovému chování dává podnět.161 

Diskutovanou otázkou je závaznost a limity těchto pokynů. Část teorie zastává názor, že § 

81 odst. 1 ZOK je třeba vykládat jako připuštění výjimky z obecného zákazu udělování pokynů 

k obchodnímu vedení. Jiné názory říkají, že pokud pokyn vyhovuje stanoveným předpokladům, je 

třeba jej považovat za závazný.162 Členové statutárního orgánu musí dodržovat svoji fiduciární 

                                                

158 ČERNÁ 2014 op. cit., s. 38. 

159 PELIKÁN, R. Nová úprava koncernů v českém zákoně o obchodních korporacích. Mezinárodní konference 

„Československé právnické dny“ organizovaná Justiční akademií SR ve spolupráci s PF Masarykovy univerzity 

v Brně dne 29. a 30. 5. 2013. Dostupné z https://www.obczan.cz/clanky/nova-uprava-koncernu-v-ceskem-zakone-o-

obchodnich-korporacich [cit. 18. 3. 2019]. 

160 DOLEŽIL in LASÁK 2014 op. cit., s. 602 

161 ČERNÁ 2014 op. cit.  

162 Srov. ČERNÁ 2014 op. cit., s. 35-36. 
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povinnost a odpovědnosti za újmu se zprostí jen pokud prokáží předpoklad koncernového 

vyrovnání újmy (§ 81 odst. 2 ZOK). Podle Čecha, který odkazuje na předrekodifikační doktrínu, 

se však nemohou zprostit, pokud nemohou při rozhodování o přijetí pokynu újmu dostatečně 

kvantifikovat, nebo pokud se jim ji sice podaří kvantifikovat, ale nebude možné očekávat její 

zahlazení, případně pokud se opatření ukáže býti nelegální z jiného důvodu.163 

Pokud statutárnímu orgánu řízené osoby bude udělen pokyn, který ji přivede do úpadku, 

nemůže se jednat o koncernový pokyn ve smyslu § 81, jelikož ovlivnění s důsledkem úpadku 

nemůže být v legitimním zájmu koncernu. Proto zákon v § 72 odst. 3 hovoří o jednání, a nikoliv o 

pokynu řídící osoby.164 Takový pokyn by tedy dle mého názoru bylo možné považoat za ovlivnění 

ve smyslu § 71. Černá dospívá k závěru, že pokyn vedoucí k porušení povinnosti řízené osoby i 

soukromoprávní povahy, nemusí být kvalifikován jako nepřípustný a tudíž nezávazný.165 Pokud 

by pokyn sice nevedl k úpadku ve smyslu § 3 insolvenčního zákona, ale k nemožnosti plnění i jen 

jednomu věřiteli, mohl by přesto zůstat závazným. Významným rozdílem mezi koncernovým 

vyrovnáváním újmy a ovlivněním tedy je, že důsledky dle § 71, jako je ručení věřitelům, lze 

aplikovat už tam, kde nedojde k úpadku. Neúspěšná exekuce nebo výkon rozhodnutí tak pro 

vlivnou osobu znamenají riziko ručení za závazky ovlivněné korporace, řídící osoba však stejně 

tak zatížena není. Stejný závěr platí tam, kde k úpadku dojde, ale bez příčinné souvislosti s vlivem 

řídící osoby. 

Zákon nevyžaduje k založení ručení rozhodnutí o úpadku, nýbrž jeho existenci. Hrozící 

úpadek stejný účinek nemá. Havel dovozuje, že řízená osoba ponese důkazní břemeno ohledně 

neexistence úpadku ve smyslu § 3 insolvenčního zákona. To podle něj vyplývá z konstrukce § 71 

odst. 1 ZOK, který stanoví, že vlivná osoba se zbaví povinnosti vyrovnávat újmu, pokud prokáže, 

že jednala v zájmu ovlivněné osoby.166 Nabízí se otázka, zda předpoklad budoucího koncernového 

vyrovnání újmy nemůže vyloučit existenci úpadku (srov. definici úpadku v kapitole 2.3). 

Vzhledem k tomu, že není stanovena konkrétní lhůta splatnosti a vyrovnání újmy podle některých 

nemusí mít povahu zcela ekvivalentního plnění, lze tuto možnost, myslím, vyloučit. 

Pro aplikaci § 72 odst. 3 je třeba prokázat nejen existenci úpadku, ale rovněž skutečnost, 

že jednání řídící osoby bylo v příčinné souvislosti s úpadkem řízené korporace. Nelze tedy založit 

ručení dle § 71 odst. 3 pouze na základě skutečnosti, že došlo k úpadku. Pokud újma, která byla 

                                                

163 ČECH, ŠUK op. cit., s. 231. 

164 ČERNÁ 2018 op. cit., s. 136. 

165 Tamtéž, s. 138. 

166 Srov. HAVEL in ŠTENGLOVÁ 2017 op. cit., s. 209. 
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vlivem řídící osoby způsobena, byla již sanována a tato újma nebyla příčinou následného úpadku, 

nelze považovat dispozici § 72 odst. 3 za naplněnou a založit ručení řídící osoby.167 

Může ovšem nastat i situace, kdy dílčí újma sice byla sanována, ale její dřívější existence 

bude v příčinné souvislosti s následným úpadkem. Například řízená osoba dostane pokyn, podle 

kterého své výrobní možnosti na nějakou dobu vyčerpá ve prospěch jiné osoby z koncernu, čímž 

jí unikne jiná, rozsáhlejší zakázka, která by zajistila její solvenci, újma následně bude sanována 

ekvivalentním plněním, to však již neudrží nad vodou korporaci, která ztratila významného 

zákazníka. Havel s odkazem na § 72 odst. 3 říká, že se újma, která již nastala a byla řádně 

sanována, do budoucí existence ovlivnění nezapočítává, ledaže by měla vliv na úpadek řízené 

osoby.168 Přesto, že již proběhlo vyrovnání, je tedy možné předešlou újmu považovat za jednání 

řídící osoby, které vedlo k úpadku a aplikovat tak § 71. Tato problematika samozřejmě je 

především otázkou skutkovou a dovození příčinné souvislosti často bude vyžadovat rozsáhlé 

dokazování. Jak upozorňuje Pelikán, „s postupujícím časem může být stále složitější vyčíslit újmu 

vznikající z koncernového řízení: vztahy se s časem komplikují a jejich „rozpletení“, určení, v jaké 

situaci by společnost byla bez koncernových zásahů, se postupně stává velmi obtížné až 

nemožné.“169 

Nebude stačit prokázání příčinné souvislosti jednání řídící osoby s úpadkem řízené osoby, 

ale rovněž bude nutno prokázat, že k úpadku došlo převážně v důsledku jednání řídící osoby.170 

Pokud není příčinná souvislost prokázána, je možné postupovat podle ustanovení o insolvenční 

odporovatelnosti, která je rozebrána v kapitole 4.1 včetně srovnání se zde rozebíraným ručením. 

Jelikož nedojde k naplnění dispozice § 72 odst. 3, je možné i nadále vyrovnávat újmu 

koncernovým způsobem dle § 72 odst. 1 a 2. To má zpětný účinek i pro období před úpadkem. 

Pokud řídící osoba úpadek způsobí, bude možné zpětně považovat nevyrovnanou újmu za 

ovlivnění a požadovat její sanaci dle § 71 odst. 1. Důsledky ovlivnění tedy dopadnou na řídící 

osobu ex tunc tak, jako kdyby jich nikdy nepožívala.171 Stejný závěr platí, pokud k úpadku sice 

nedojde, ale neproběhne včasná sanace újmy v přiměřené době.172 Podle mého názoru bude 

časovým omezením obecná promlčecí lhůta. 

                                                

167 Srov. Tamtéž. 

168 Tamtéž. 

169 PELIKÁN op. cit. 

170 DOLEŽIL in LASÁK 2014 op. cit., s. 603 

171 ČECH, ŠUK 2016 op. cit., s. 231. 
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Pokud nebude příčinou jednání řídící osoby, bude přes úpadek řízené osoby možné použít 

vyrovnávání újmy koncernovým způsobem dle předchozího odstavce. Pak lze podle Havla 

očekávat, že věřitelé a insolvenční správce, v jejichž rukou bude v tu dobu správa korporace, 

budou požadovat přímé vyrovnání újmy. Nic však nebrání jiné sanaci újmy v rámci 

reorganizace.173 V reorganizaci, kde dlužník zůstává osobou s dispozičními oprávněními (§ 229 

IZ), by mohlo koncernové vyrovnávání újmy i po úpadku být efektivně využito, pokud by to bylo 

v souladu s reorganizačním plánem. Koncernoví věřitelé tak jsou motivováni ke koncernové 

záchraně, čemuž však zcela neodpovídá omezení jejich hlasovacích práv, jež je demotivátorem 

k přípravě reorganizačního plánu z jejich iniciativy (srov. podkapitolu 4.3.1). 

Jedinou mezí koncernového vyrovnávání však nemusí nutně být jen úpadek. Havel 

vyjadřuje myšlenku, že je potřeba hledět též na dlouhodobé negativní ovlivnění: „(...) pro 

posouzení míry vlivu bude rozhodná také celková pozice ovlivněné osoby v rámci podnikatelského 

seskupení – bude-li např. ovlivněná osoba v rámci dílčích kroků vlivné osoby stále tou osobou, 

která bude ovlivňována negativně, byť újma bude následně sanována, lze usuzovat, že takové 

jednání popírá podstatu korporace, a bude proto sporné prokázat existenci koncernu, resp. splnění 

podmínek pro aplikaci § 72, případně to bude podklad pro postup podle § 89. Je-li totiž člen 

koncernu vždy ten, kdo „prohrává“, je obtížné rozumně usuzovat, že se jedná o ekonomický 

koncern s jednotným řízením, protože opakovaným poškozováním jednotlivého člena koncernu se 

narušuje synergie a vyváženost koncernu.“174 

Pokud dojde k přijetí novely zákona o obchodních korporacích, která ruší aktivní legitimaci 

věřitelů k podání žaloby dle § 68 ZOK, zůstane § 71 odst. 3 jedinou zákonnou možností věřitelů, 

jak se na vlastní pěst domoci ručení řídící osoby. Mimostojící společníci mají možností více – 

kromě postupu podle ustanovení občanského zákoníku uvedeném v úvodu této části 3, který se 

použije subsidiárně, jim zákon o obchodních korporacích poskytuje ochranu v podobě společnické 

žaloby na vyrovnání újmy dle § 71 odst. 1, právo požadovat náhradu sekundární újmy dle § 71 

odst. 2, a právo sell-out dle § 89 (viz též úvod této části). 

Dopady § 71 na řídící osobu při způsobení úpadku lze považovat za efektivní a spravedlivý 

způsob ochrany věřitelů a minoritních společníků řízené osoby. Jedná se podle mého názoru o 

vhodnější řešení, než je presumpce skupinového wrongful trading ve skupinách, které učinily 

řízenou korporaci zranitelnou, jak je tento návrh popsán na konci podkapitoly 3.1.3. Zároveň 
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důsledky § 71 dopadají na řídící osobu až poté, kdy k úpadku dojde převážně v důsledku jejího 

jednání a poté, co měla šanci újmu vyrovnat, k čemuž je patřičně motivována. Ručení podle § 71 

odst. 3 tak sice je opatřením piercingu v širším smyslu, nastupuje však až v krajním případě jako 

protipól benevolentní úpravy vyrovnávání újmy v rámci koncernu, a proto neohrožuje princip 

omezeného ručení. Ochrana minoritních společníků podle koncernového práva je dostatečně 

široká, ochrana věřitelů prostřednictvím § 71 ve spojení s § 72 odst. 3 však naráží na limity – 

zejména obtížnost rozpoznatelnosti, která předchozí újma byla v příčinné souvislosti s úpadkem, 

a také ji lze užít pouze při solventnosti řídící osoby.  

3.2.4. Návrhy Forum Europeaum on Company Groups 

Skupina evropských akademiků a praktiků FECG navrhuje vedle řádných společností 

zavedení tzv. servisních společností. Servisní společnost by v koncernu plnila pomocné funkce, 

jako je správa finanční, právní služby a další činnosti, mohla by však obsluhovat i třetí osoby. 

Mohlo by se jednat pouze o střední podnik ve smyslu evropského práva – neměla by více než 250 

zaměstnanců, roční bilanční suma by nepřekračovala 20 milionů eur a roční obrat 40 milionů eur. 

Pro servisní společnost by byly závazné pokyny mateřské společnosti, ovšem kromě těch, v 

jejichž důsledku by došlo k úpadku servisní společnosti. Dále jsou vyloučeny pokyny, kvůli nimž 

by servisní společnost nemohla splnit své povinnosti vůči třetím osobám, které jsou splatné ve 12 

měsících po udělení pokynu. Mateřská společnost nebo třetí osoba by však mohla poskytnout tzv. 

dynamickou záruku po celou dobu splatnosti, která by zajistila likviditu servisní společnosti a 

pokud by tak učinila, byl by závazný i pokyn, který by likviditu narušoval. Ručitel by musel být 

schopen věřiteli na jeho žádost prokázat, že může závazku dostát. Členové orgánů servisních 

společností by museli mít veškeré informace o finanční situaci koncernu a ručitele.175 Tento 

navrhovaný koncept efektivní ochrany likvidity společnosti české právo nezná, nepochybně by 

ovšem přispěl k vyšší flexibilitě koncernového řízení, když by zákon poskytoval jistící 

mechanismus pro pokyny, které by mohly vést k porušení smluvních povinností vůči třetím 

osobám a došlo by tak k zefektivnění fungování koncernového vyrovnávání újmy. 

4. Další důsledky úpadku řízené osoby 

V této části jsou uvedeny další důsledky úpadku řízené osoby, kterými se zabývá 

insolvenční zákon, nebo které by mohl de lege ferenda obsahovat. Zvláštní pozornost nebude 
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věnována tématu subordinace pohledávek spřízněných osob, která si však pro úplnost zaslouží 

zmínku. Český insolvenční zákon nezná zákonnou subordinaci, v § 172 odst. 1 zmiňuje jen 

zákonné podřízení nároků společníků nebo členů dlužníka vyplývající z jejich účasti ve 

společnosti. Současně § 172 odst. 2 připouští smluvní subordinaci, která je často užívána 

v souvislosti se zajišťováním úvěrů a taktéž podřízení pohledávek z dluhopisů podle zákona o 

dluhopisech. Subordinaci můžeme najít například ve slovenské, německé či americké úpravě 

(srov. komparativní část v závěru podkapitoly 4.3.1). Podle příručky UNCITRAL subordinace 

pohledávek spřízněných osob může být v některých případech přínosná, zároveň ovšem nemusí 

vždy být obhajitelná pouze na základě spřízněnosti osob.176 Její praktický důsledek ve skupinovém 

kontextu je snížení či faktické znemožnění uspokojení skupinových věřitelů, jejichž pohledávky 

byly podřízeny, pokud je hodnota pohledávek zajištěných a nezajištěných věřitelů vysoká ve 

vztahu k majetkové podstatě. To může ohrozit solventnost podřízeného skupinového věřitele a 

poškodit jeho věřitele, společníky a v případě reorganizace i skupinu jako celek. Adopce pravidel 

o subordinaci takových pohledávek může rovněž odrazovat od vnitroskupinových úvěrů. Příručka 

UNCITRAL tak nedoporučuje subordinaci žádného konkrétního typu pohledávek.177 Vzhledem 

ke koncernově vstřícnému trendu v českém právu ji nepovažuji za přínosnou a domnívám se, že 

není slučitelná s pravidly o koncernovém vyrovnávání újmy. 

4.1. Odporovatelnost právních úkonů 

Insolvenční zákon neúčinnými nazývá právní úkony (včetně opomenutí), kterými dlužník 

zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných.178 Účelem 

odpůrčího práva tak je chránit dlužníkovy nezajištěné věřitele před nelegitimním úbytkem 

dlužníkova majetku, jenž má obecně sloužit k uspokojení jejich pohledávek. Odporovatelnost lze 

odůvodnit pomocí ekonomické teorie – díky odpůrčímu právu nemusí věřitelé tak podrobně 

monitorovat své dlužníky, což snižuje náklady a zvyšuje produktivitu podnikání.179 Podle Clarka 

lze povinnosti, z nichž vyplývá odpůrčí právo, označit za povinnosti morální povahy. Dlužníci 

jsou podle něj zavázáni věřitelům určitou loajalitou, z níž jim plynou omezení či požadavky – 

požadavek pravdivosti, přednosti, nestrannosti a neztěžování. Dlužníci v souladu s požadavkem 
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pravdivosti nesmí skrývat svůj majetek před věřiteli, ani je nesmí mást ohledně jeho množství či 

hodnoty. Dlužníci dále musí dát přednost splnění právní povinnosti před jinými možnostmi 

dispozice s majetkem. Na základě požadavku nestrannosti dlužník nesmí dát přednost některým 

věřitelům v situaci, kdy nemá prostředky na uspokojení všech. A dle požadavku neztěžování 

dlužník nesmí činit úkony, jimiž by ztížil možnost věřitelů uspokojit jejich pohledávky.180  

Motivací jednotlivých věřitelů je dosáhnout co nejvyššího uspokojení své pohledávky bez 

ohledu na uspokojení pohledávek ostatních věřitelů. Individuální zájem věřitele je tudíž v přímé 

kolizi s kolektivním zájmem věřitelů a pokud individuální zájem převáží, tedy bude některému 

věřiteli umožněno předběhnout ostatní ve „frontě“ na majetkovou podstatu, může to být 

suboptimální z hlediska celkového uspokojení věřitelů jako skupiny. Účelem insolvenčního práva 

je dát přednost před tímto individuálním zájmem zájmu kolektivu na co nejvyšším a poměrném 

uspokojení věřitelů jako celku v kolektivním řízení.181  

4.1.1. Neplatnost a neúčinnost podle občanského zákoníku a vztah k neúčinnosti dle 

insolvenčního zákona 

Český právní řád nabízí tři cesty, kterými lze napadnout transakce učiněné dlužníkem za 

účelem zkrácení věřitelů a v důsledku tak zvýšit hodnotu majetkové podstaty a uspokojení věřitelů 

v kolektivním řízení. Dle občanského zákoníku může insolvenční správce žalovat na neplatnost182 

– v případě řízené osoby by tak mohla být napadena například transakce uzavřená na základě 

omezení svobodné vůle členů statutárního orgánu vydíráním, nebo z jiného důvodu neplatnosti, 

jak je vymezuje občanský zákoník.183 S námitkou absolutní neplatnosti může insolvenční správce 

napadnout i úkony dlužníka, které nelze napadnout pro neúčinnost z důvodu uplynutí zákonné 

lhůty, jelikož absolutní neplatnosti se lze dovolat bez zákonné lhůty.184 Podle ustálené judikatury 

Nejvyššího soudu ovšem nelze odporovat neplatným právním úkonům; pokud lze právní jednání 

hodnotit jako neplatná i jako neúčinná, neplatnost převládne (§ 234 IZ). Pokud bylo o neplatnosti 

pravomocně rozhodnuto před zahájením insolvenčního řízení, platí toto rozhodnutí i pro 

                                                

180 Srov. CLARK, R. C. Corporate Law. New York: Aspen Law & Business (původně Little, Brown & Co.), 1986, s. 

42-47. In RICHTER 2017 op. cit., s. 388. 

181 Srov. RICHTER 2017 op. cit., s. 390-391. 

182 § 574 a násl. OZ 

183 Srov. zejména § 580 a 588 OZ 

184 HANDLAR, J. in LAVICKÝ, P., HANDRLICA, J. Občanský zákoník: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. s. 2133. 
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insolvenční řízení (§ 232 IZ). Otázky, které nebyly pravomocně rozhodnuty, patří do pravomoci 

insolvenčního soudu a ten je rozhoduje buď jako předběžnou otázku nebo v incidenčním sporu; 

rozhodnutími jiných orgánů o neplatnosti právního úkonu, které nabyly právní moci během 

insolvenčního řízení, není insolvenční soud vázán. (§ 231 IZ).185 

Neúčinnosti právního úkonu před rozhodnutím o úpadku se mohou věřitelé domáhat 

odpůrčí žalobou dle občanského zákoníku186, pokud však není ve věci pravomocně rozhodnuto do 

rozhodnutí o úpadku, nelze tak učinit až do skončení insolvenčního řízení.187 Naopak věřitel, který 

se na základě odpůrčí žaloby dle občanského zákoníku domůže neúčinnosti právního úkonu a 

takové rozhodnutí nabyde právní moci ještě před rozhodnutím o úpadku, může být uspokojen 

mimo distribuci dle insolvenčního zákona. Může se domáhat vydání plnění do výše své 

pohledávky z neúčinného právního úkonu a vyhne se povinnosti předat toto plnění do majetkové 

podstaty.188 Zahájením insolvenčního řízení ztrácí věřitelé aktivní legitimaci k podání odpůrčí 

žaloby189 a má ji pouze insolvenční správce, který musí žalobu podat v prekluzivní lhůtě jednoho 

roku.190  

4.1.2. Kritéria odporovatelných úkonů 

Úpadek obchodní korporace obvykle nenastává ze dne na den, signály o blížícím se úpadku 

mohou věřitelé pozorovat již různě dlouhou dobu před tím, než je podán insolvenční návrh. 

Odporovatelnost v insolvenčním řízení má bránit právě snahám věřitelů na základě těchto signálů 

získat uspokojení či lepší pořadí, než jakého by se jim dostalo v kolektivním řízení.191 Riziko, že 

některý věřitel bude zvýhodněn na úkor jiných, se zvyšuje s množstvím informací, které takový 

věřitel má k dispozici. Je o to markantnější v podnikatelském seskupení, zejména pokud úpadce 

podléhá jednotnému řízení, lze očekávat, že zbytek skupiny bude mít značný informační náskok 

oproti zbylým věřitelům. Kromě toho je zde riziko, že manažeři v očekávání krize vyjdou vstříc 

                                                

185 Ke vztahu neplatnosti a neúčinnosti v insolvenčním řízení v podrobnostech viz RICHTER 2017 op. cit., s. 409 

186 § 589 a násl. OZ 

187 § 239 odst. 1 IZ 

188 § 243 IZ 

189 Usnesení NS sp. zn. 21 Cdo 2299/2013 ze dne 7. 10. 2014 (R 34/2015) In RICHTER 2017 op. cit., s. 407. 

190 § 239 odst. 3 IZ 

191 JACKSON, T. H. The Logic and Limits of Bankruptcy Law. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1986, 

reprint Washington D. C.: Beard Books, 2001. s. 122. In RICHTER 2017 op. cit., s. 391 
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právě spřízněným osobám192 a ty na ně budou moci působit svým vlivem k provedení takové 

transakce.193  

Odporovatelnost je spojena s rizikem, že zachytí zcela legitimní transakce. Čím je toto 

riziko větší, tím vyšší vznikají v ekonomice transakční náklady. Strany transakcí obvykle ex ante 

neví, zda se jejich protistrana dostane do úpadku, při plánování transkace tak musí s možností 

úpadku počítat. Při formulování (a soudní aplikaci) pravidel odporovatelnosti je třeba poměřovat 

na jedné straně ochranu principů kolektivního a poměrného uspokojení věřitelů a zájmu na právní 

jistotě a stabilitě obchodních vztahů na druhé straně.194 Transakce v rámci seskupení provedené 

v očekávání úpadku mohou sledovat i koncernový zájem, ba dokonce směřovat k odvracení 

úpadku řízené osoby či koncernu jako celku a právo musí zachovat ochranu takových prospěšných 

úkonů. Mevorach uvádí příklad, kdy se jedna společnost dobrovolně stane ručitelem za úvěr jiné 

společnosti z téhož koncernu. Taková transakce se může jevit jako nevýhodná pro ručitele, jako 

by šlo o darování. Pokud je však brán ohled na širší ekonomické souvislosti, může se ukázat, že 

ručitelská společnost je na primárním dlužníkovi závislá kupříkladu v odběru zboží či služeb a je 

v jejím zájmu, aby primárnímu dlužníkovi bylo poskytnuto úvěrové plnění, k čemuž by 

pravděpodobně bez ručitelského závazku jiné osoby nedošlo. Taková transakce tedy nepochybně 

je vedena koncernovým zájmem a její napadení v neprospěch spřízněné osoby, v jejíž prospěch 

bylo ručení založeno, by mělo být soudem posuzováno zvlášť obezřetně a s důrazem na enterprise 

přístup.195  

K posuzování (ne)účinnosti těchto transakcí by proto měla být využita jak objektivní 

kritéria, jako je délka období před úpadkem, ve kterém byly provedeny, nebo vztah mezi stranami 

transakce, tak i kritéria subjektivní, např. zda byl druhé straně znám úmysl dlužníka zkrátit své 

věřitele.196 Většině právních řádů jsou společné tři kategorie odporovatelných úkonů, které jsou 

vlastní i našemu insolvenčnímu zákonu: a) bez přiměřeného protiplnění (§ 240, anglicky 

undervalues), b) úkony zvýhodňující některého věřitele na úkor jiných (§ 241, anglicky 

preferences) a c) podvodně či úmyslně zkracující úkony (§ 242, anglicky fraudulent transfers 

                                                

192 MOKAL R. J., Corporate Insolvency Law: Theory and Application. Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 308. 

In MEVORACH 2011A op. cit., s. 236. 

193 Tamtéž, s. 309. 

194 RICHTER 2017 op. cit., s. 391-392. 

195 MEVORACH 2011A op. cit. s. 249–250 

196 UN. UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law. New York: United Nations, 2013. ISBN 92-1-133736-4. 

Dostupné z https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency [cit. 11. 3. 2019], odst. 148 a násl. 

https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency
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v užším slova smyslu).197  Tyto skutkové podstaty jsou rovněž doporučeny příručkou UNCITRAL, 

jíž se v této záležitosti český insolvenční zákon inspiroval.198  

Insolvenční zákon stanoví obecnou definici neúčinnosti podle § 235 odst. 1 IZ – neúčinným 

jednáním může být jen takové právní jednání, kterým „dlužník zkracuje možnost uspokojení 

věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných.“ Ačkoli už se v soudní praxi objevil i 

názor, že právní úkony dlužníka vyjmenované v § 240 až § 242 insolvenčního zákona představují 

jen demonstrativní výčet neúčinných právních úkonů v insolvenčním řízení, prostřednictvím 

kterých také nejčastěji dochází ke zkracování dlužníkových věřitelů, a lze odporovat i jednáním, 

která nelze subsumovat pod žádnou ze skutkových podstat, pokud naplňují definici 

odporovatelného úkonu podle § 235 odst. 1, tento závěr byl Nejvyšším soudem vyvrácen.199 Tato 

definice tedy musí být naplněna současně s (alespoň) jednou ze tří skutkových podstat,200 a jestliže 

naplní jednání znaky více skutkových podstat, je na insolvenčním správci, podle které z nich bude 

žalobu formulovat.201 Ve vztahu ke spřízněným osobám pak zákon stanoví přísnější odchylky pro 

jednotlivá ustanovení. 

Mnoha právním řádům je pak společné i to, že pokud je odporovatelný úkon proveden mezi 

spřízněnými osobami (related parties, příp. connected parties, insiders), aplikují se na něj přísnější 

kritéria, jako je prodloužení lhůt k odporovatelnosti nebo užití domněnek či přenesení důkazního 

břemene.202 Reagují tak na skutečnost, že informační asymetrie obvykle hraje ve prospěch 

spřízněných osob a lze u nich spíše počítat s rizikem podvodného jednání a snahy odklonit majetek 

a koncekonců, transakce mezi spřízněnými osobami se nevyjednávají v tržním prostředí a nelze 

tak očekávat, že za ně upadnuvší osoba získala adekvátní protiplnění.203 Příručka UNCITRAL 

proto navrhuje prodloužení lhůt k odporovatelnosti pro transakce se spřízněnými osobami, mezi 

nimiž mají být osoby v pozici ovládání dlužníka, mateřská, dceřiná či přidružená (affiliate) 

                                                

197 Viz RICHTER 2017 op. cit., s. 394. Srov. UNCITRAL 2004 op. cit., odst. 170 a násl. 

198 UNCITRAL 2004 op. cit., odst. 170 a násl. In RICHTER 2017 op. cit., s. 393. 

199 Rozsudek NS sp. zn. 29 Cdo 677/2011 ze dne 27. 2. 2014. 

200 KOZÁK J. in KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 819. Shodně KRECHLER, M. in MARŠÍKOVÁ J. a kol. Insolvenční zákon 

s poznámkami, judikaturou, nařízením 1346/2000 a prováděcími předpisy. Druhé aktualizované vydání ve znění 

zákona č. 294/2013 Sb. Praha: Leges, 2014. s. 419. 

201 UNCITRAL 2004, s. 141. In RICHTER 2017 op. cit., s. 395. 

202 UNCITRAL 2004 op. cit., s. 145. 

203 BAIRD, D.G. Legal Approaches to Restricting Distribution to Shareholders: The Role of Fraudulent Transfer Law. 

European Business Organization Law Review. 2006, 7, s. 210-211. In MEVORACH 2011A op. cit., s. 242. 
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společnost.204 I Světová banka doporučuje prodloužení lhůt pro transakce se spříznenými 

osobami.205  

4.1.3. Pojem osoby spřízněné s dlužníkem 

Mezi spřízněné osoby,206 pro které je režim odlišný, zákon řadí osoby, které s dlužníkem 

tvoří koncern, a dále osoby dlužníkovi blízké.207 Zatímco předešlá úprava obchodního zákoníku v 

§ 66a odst. 7 obsahovala domněnku koncernu v případě ovládání, § 79 ZOK tak nečiní a pojem 

„koncern“ tak podle Richtera je příliš úzký a nebude v praxi odpůrčích sporů po rekodifikaci příliš 

využíván.208 Existence koncernu podle předchozí úpravy byla dokonce dovozena mezi úvěrující 

bankou a dlužníkem ve známé kauze OP Prostějov,209 taková úvaha by však podle Havla měla být 

zapomenuta. Věřitel podle něj sice může být na základě smluvního nebo jiného jednání osobou 

ovládající a při splnění dalších předpokladů také osobou vlivnou, na běžnou úvěrovou praxi to 

však vliv mít nebude, neboť takový věřitel bude zpravidla jen v postavení latentní osoby s vlivem, 

případně ovládající osoby, aniž by realizoval vliv „v obchodní korporaci“.210 Ačkoli vzhledem 

k absenci judikatury po rekodifikaci nemusí být pojem koncernu vykládán jednotně, domnívám 

se, že soudy mohou k pojmu přistupovat pragmaticky a v insolvenčním řízení nebude problém 

dovodit jednotné řízení, coby materiální znak koncernu, přestože chybí náležitá koncernová 

deklarace. Z praktického hlediska však dovození existence kvalifikovaného vztahu koncernového 

charakteru není pro odpůrčí spory podstatné s ohledem na šíři pojmu osoby blízké. 

Osoba blízká právnické osobě, jak je definována občanským zákoníkem v § 22 odst. 2 pro 

účely, kde zákon stanoví k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro převody 

majetku, pro jeho zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami blízkými, je člen 

statutárního orgánu nebo ten, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na 

                                                

204 UNCITRAL 2004 op. cit., odst. 148 a násl., doporučení 90 a odst. 12. 

205 Doporučení C11.3. 

206 Zákon neužívá termínu „spřízněná osoba“, je ho zde užito jako překladu related parties. Shodně jej používá 

Richter, viz RICHTER 2017 op. cit., s. 399. 

207 Viz § 240 odst. 2 a 3, § 241 odst. 2 a 4, § 242 odst. 2 IZ. 

208 RICHTER 2017 op. cit., s. 400. 

209 Viz rozhodnutí Krajského soudu v Brně, sp. zn. KSBR 39 INS 398-2010-B-156 ze dne 26. 4. 2010. Srov. též nález 

Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1834/10 ze dne 22. 11. 2010; přehled B. Havla na 

https://jinepravo.blogspot.com/2010/12/stale-ten-koncern.html [cit. 11. 3. 2019]. 

210 HAVEL, B.Věřitel coby osoba vlivná (aneb vliv není totéž co být pod vlivem). XXIV. Karlovarské právnické dny. 

Sborník. Praha: Leges, 2016, s. 527. 

https://jinepravo.blogspot.com/2010/12/stale-ten-koncern.html
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základě dohody či jiné skutečnosti. Takové vymezení se mírně liší od definice vlivné osoby v § 71 

odst. 1 ZOK. Zatímco definice v občanském zákoníku hovoří o ovlivnění „podstatném“, zákon o 

obchodních korporacích hovoří o ovlivnění „rozhodujícím a významném“. Podle Richtera by mělo 

kritérium občanského zákoníku být vykládáno jako mírnější, neboť důsledky dle zákona o 

obchodních korporacích plynoucí z ovlivnění – založení ručení vlivné osoby (§ 71 odst. 3) nebo 

osoby řídící v úpadku (§ 72 odst. 3) a ručení při neodvracení úpadku (§ 76 odst. 3) mohou být 

mnohem dramatičtější než důsledky neúčinnosti konkrétní transakce s dlužníkem.211 Havel říká 

„Nelze myslím bez dalšího uzavřít, že vliv podle § 22 odst. 2 NOZ lze redukovat jen na vliv podle 

§ 71 odst. 1 ZOK, ba spíše lze říci, že nikoliv a dopad § 22 odst. 2 NOZ v tomto bodě může být 

širší (nezkoumá se vznik újmy, postačí existence podstatného vlivu).“212 Lze shrnout, že tam, kde 

lze dovodit přítomnost vztahů ovlivnění, ovládání nebo řízení dle zákona o obchodních 

korporacích bude tím spíše možno dovodit spřízněnost osob v ustanoveních insolvenčního zákona 

o odporovatelnosti. Havel však dodává, že ne každý vliv podle § 22 odst. 2 ObčZ je ipso facto také 

vlivem podle § 71 odst. 1.213  

V koncernu o propojení korporací stojících na stejné, nikoliv vrcholné úrovni, tedy více 

řízenými osobami, snad není pochyb. Uplatňuje se zde jednotné řízení, které tvoří linii spojující 

celý koncern. Situace je složitější mezi osobami, které jsou ovlivněny či ovládány stejnou osobou, 

nebo ne přímo stejnou osobou, ale dvěma osobami, mezi kterými existuje propojení ve smyslu § 

22 odst. 2. Propojení přes vlivnou či ovládající osobu podle mého musí být považováno za 

dostačující pro dovození existence propojení. Ačkoli ani občanský zákoník, ani zákon o 

obchodních korporacích výslovně neuvádí, jak přímé či nepřímé musí být propojení mezi osobami, 

teleologicky bude třeba dospět k závěru, že za osobu blízkou je třeba považovat i například 

takovou dceřinou korporaci, která sama nemůže na upadnuvší korporaci uplatňovat vliv, ale je 

sama pod vlivem osoby, která tak činit může vůči oběma těmto korporacím; případně i pod vlivem 

osoby, která má dohodu s osobou, která může uplatňovat svůj vliv na upadnuvší korporaci. Jinými 

slovy, pokud se například jednatel společnosti A, která má dceřinou společnost AA, dohodne 

s jednatelem společnosti B na tom, že její dceřiná společnost BB bude příjemcem plnění 

z odporovatelného právního úkonu, měla by společnost BB být ve vztahu ke společnosti AA 

považována za spřízněnou osobu, přestože se jedná o propojení vzdálené. Na společnost BB by se 

                                                

211 RICHTER 2017 op. cit., s. 400. 

212 HAVEL, B. Věřitel coby osoba vlivná (aneb vliv není totéž co být pod vlivem). XXIV. Karlovarské právnické dny. 

Sborník. Praha: Leges, 2016, s. 522. 

213 HAVEL in ŠTENGLOVÁ 2017 op. cit., s. 199. 
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v případě prokázání této konexe tedy měla aplikovat odchylná pravidla pro spřízněné osoby, jako 

je například prodloužení lhůty k odporovatelnosti. Judikatura Nejvyššího soudu však říká, že 

pokud právnická osoba na straně jedné a fyzická osoba na straně druhé mají společnou osobu 

blízkou, ještě to z nich pokaždé nedělá osoby, jež jsou si navzájem blízké.214 Bude tak potřeba 

prokázat okolnosti či skutečnosti, které existenci tohoto nepřímého propojení dokládají. Na druhou 

stranu podle mého není možné akceptovat závěr, že ve výše uvedeném příkladu by při prokázání 

propojení nebyla dovozena blízkost těchto osob, neboť tak by pomocí účelových společností bylo 

možné obejít účel mnoha zákonných ustanovení v podnikatelském seskupení, které by nebylo 

zahrnuto jednotným řízením. Havel k nepřímému vlivu podle § 71 ZOK uvádí, že se „k naplnění 

pravidel o důsledcích vlivu nevyžaduje jen vliv přímý, ale také vliv prostřednictvím jiné osoby, a 

to i řetězících se osob (§ 71 odst. 4). Podstatou je tak vždy zjištění, zda konkrétní jednání nebo 

chování škůdce vedlo k ovlivnění korporace a k následné újmě.“215 

4.1.4. Zákonné odchylky týkající se spřízněných osob 

Ustanovení insolvenčního zákona o odporovatelnosti se budou vztahovat na taková 

jednání, která byla učiněna touto osobou či v její prospěch. Povinnost vydat do majetkové podstaty 

dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů tak bude mít jak řídící (vlivná, ovládající) osoba, 

které je plnění poskytnuto, tak jiné osoby v podnikatelském seskupení (či mimo ně), které 

prospěch získaly na základě např. koncernového pokynu řídící osoby, která nebyla stranou 

transakce.216 Odlišně od úpravy neúčinnosti podle § 594 občanského zákoníku je upravena v § 237 

odst. 2 IZ povinnost právních nástupců osob, které učinily neúčinné právní jednání či z něj měly 

prospěch, vydat toto plnění do majetkové podstaty. Občanský zákoník stanoví pro singulární 

sukcesi podmínku, že si právní nástupce buď musel být vědom odporovatelnosti, nebo nabyl plnění 

bezúplatně, nebo se jednalo o osobu blízkou protistraně. Při univerzální sukcesi se naopak užije 

odporovatelnost podle občanského zákoníku vždy. Ustanovení § 237 odst. 2 IZ naproti tomu i 

dědicům a právním nástupcům povinnost vydat plnění do majetkové podstaty ukládá jen v případě, 

že si museli být vědomi okolností, které odůvodňují právo dovolávat se neúčinnosti vůči právnímu 

předchůdci, nebo se muselo jednat o osoby blízké dlužníkovi a tvořící s ním koncern. V tomto 

pravidlu se nachází jedno ze zpřísnění úpravy odporovatelnosti vůči spřízněným osobám, kterým 

                                                

214 Srov. např․ rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 1212/2012 ze dne 26. 11. 2013, rozsudek Nejvyššího soudu, 

sp. zn. 29 Cdo 80/2013 ze dne 20. 5. 2014, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3301/2012 ze dne 28. 7. 2014. 

215 HAVEL in ŠTENGLOVÁ 2017 op. cit., s. 199. 

216 § 237 odst. 1 IZ 
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je bez možnosti liberace prokázáním nevědomosti o skutečnostech, jež by odůvodňovaly 

odporovatelnost daného úkonu dlužníka, automaticky a bezvýjimečně uložena povinnost plnění 

vydat. 

Další odchylky od obecné úpravy pro spřízněné osoby nalezneme v ustanoveních 

k jednotlivým skutkovým podstatám (§ 240 až 242 IZ). Pro první dvě skutkové podstaty, tedy pro 

úkony bez přiměřeného protiplnění podle § 240 a pro zvýhodňující právní úkony dle § 241 platí, 

že jim lze běžně odporovat jen tehdy, pokud byly učiněny v době jednoho roku před zahájením 

insolvenčního řízení. Pokud však byl takový úkon učiněn ve prospěch osoby blízké nebo osoby 

tvořící s dlužníkem koncern, prodlužuje se zákonná lhůta na 3 roky. Pro úmyslně zkracující úkony 

podle § 242 zákon stanoví pouze jednotnou lhůtu v délce 5 let. Prodloužení lhůt k odporovatelnosti 

podle § 240 a 241 je v souladu s doporučeními UNCITRAL, která radí prodloužení lhůt 

k odporovatelnosti na jeden až dva roky pro spřízněné osoby. Nutno však poznamenat, že 

UNCITRAL zde doporučuje pro transakce s jinými než spřízněnými osobami lhůtu tří až šesti 

měsíců.217 To však nepovažuji za šťastné, signály o blížícím se úpadku lze pozorovat často i dlouho 

před zahájením řízení a prokazatelnost propojení osob může být tvrdým oříškem, proto by i úkony 

s jinými než spřízněnými osobami měly být napadnutelné v delší zpětné lhůtě, jak stanoví český 

zákon. Pro úmyslně zkracující úkony UNCITRAL radí použít delší lhůtu, jeden až dva roky, a tak 

jako tomu je podle českého zákona, také zde není stanovena odlišná lhůta pro spřízněné osoby.218 

I zde má lhůta delší, než jakou mezinárodní doporučení stanoví, podle mého názoru svůj legitimní 

účel a potenciálně zachytí kupříkladu i úkony, které byly učiněny za účelem zkrácení věřitelů 

v úpadku, ale z nějakého důvodu nedošlo po delší dobu k podání insolvenčního návrhu. 

V mezinárodním srovnání lze nalézt lhůty od jednoho do deseti let před zahájením řízení a 

v některých jurisdikcích pro jednání, která zahrnovala úmyslně nekalé jednání, dokonce chybí 

lhůty úplně.219 Jak bylo zmíněno výše, podle doporučení Světové banky by ve vztahu k běžným 

věřitelům měla být lhůta rozumně krátká, aby se předešlo narušení normálních obchodních a 

úvěrových vztahů, ale měla by být prodloužena, pokud jde o dary nebo úkony ve prospěch osob 

spřízněných s dlužníkem či jeho vlastníky (společníky).220 

Další podmínkou odporovatelnosti undervalues a preferences podle § 240 a 241 je, aby 

tento úkon dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo úkon vedl k dlužníkovu úpadku. Pokud 

                                                

217 UNCITRAL 2004 op. cit., s. 190, doporučení č. 90. 

218 Tamtéž. 

219 Tamtéž. 

220 WORLD BANK op. cit., doporučení C11.3 
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byl úkon učiněn ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby tvořící s dlužníkem koncern, 

stanoví zákon vyvratitelnou domněnku, že jej dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. To podle 

Richtera může být posouzeno jako protiústavní.221 Podle kontroverzní judikatury Nejvyššího 

soudu se pro účely zkoumání podmínek § 240 a 241 uplatní i domněnky úpadku stanovené v § 3 

odst. 2 IZ (srov. kapitolu 2.3).222 Podle Richtera je problém, že dlužník je při zkoumání vlastního 

úpadku v pozici, kdy má nejlepší přístup k informacím a důkazům, pomocí nichž může domněnky 

úpadku podle § 3 odst. 2 vyvrátit. Dlužníkova protistrana však tytéž informace ani důkazy o 

finanční situaci dlužníka nemá. Dlužníkově protistraně, alespoň pokud není osobou spřízněnou 

s dlužníkem, se tak podle Richtera nabízí ústavněprávní argument založený na tom, že aplikace 

domněnek úpadku podle § 3 odst. 2 ve vztahu k těmto skutkovým podstatám odporovatelnosti 

porušuje právo dlužníkovy protistrany na spravedlivý proces. A stejný argument by podle něj bylo 

možné aplikovat na domněnku, že dlužník byl v době transakce se spřízněnou osobou již 

v úpadku.223  

U úmyslně zkracujících úkonů není podmínkou odporovatelnosti, aby byly provedeny 

v úpadku nebo k němu vedly, zákon nicméně vyžaduje vědomost protistrany o úmyslu dlužníka 

zkrátit své věřitele. Ten je presumován u spřízněných osob (§ 242 odst. 2) a důkazní břemeno bude 

na této osobě, aby prokázala svoji nevědomost o dlužníkově úmyslu. Prokazovat negativní 

skutečnost o subjektivní stránce – nevědomost o dlužníkově úmyslu – představuje nepochybně jen 

obtížně proveditelný úkol, kvůli této domněnce proto spřízněné osoby budou povinny k vydání 

plnění do majetkové podstaty téměř vždy, pokud se insolvenčnímu správci podaří prokázat, že 

transkace byla vedena úmyslem dlužníka zkrátit uspokojení věřitelů. Podle Nejvyššího soudu 

ovšem „závěr o tom, že kupní smlouva je úmyslně zkracujícím právním úkonem, z pouhé 

skutečnosti, že ji uzavřely osoby blízké (otec a syn) a že sjednaná kupní cena byla nižší než obvyklá 

cena, neplyne.“224  

Zajímavé jsou bezpečné přístavy, které jsou pro některé právní úkony stanoveny 

v ustanoveních § 240 a 241 IZ. Ustanovení § 240 odst. 4 podává výčet jednání, které jsou vyňaty 

z pravidel stanovených předchozími odstavci a nelze jim odporovat, zákon je tedy výslovně 

označuje za úkony, které nejsou bez přiměřeného protiplnění. Mezi nimi v písmeně d) je zahrnut 

„právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj 

                                                

221 RICHTER 2017 op. cit., s. 399. 

222 Rozsudek NS sp. zn. 29 ICdo 13/2012 ze dne 31. 3. 2014; rozsudek NS sp. zn. 29 ICdo 14/2012 ze dne 29. 4. 2014. 

223 RICHTER 2017 op. cit., s. 399. 

224 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 307/2014 ze dne 29. 2. 2016. 
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bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby 

dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon 

učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon 

mohl vést k úpadku dlužníka.“ Podobnou výjimku insolvenční zákon stanoví v § 241 odst. 5 písm. 

b), kde praví, že zvýhodňujícím právním úkonem nebude úkon učiněný za podmínek obvyklých 

v obchodním styku, jestliže za něj dlužník obdržel přiměřené protiplnění; na spřízněné osoby se 

tato výjimka opět neaplikuje, u ostatních se zkoumá subjektivní stránka stejně jako v předchozím 

ustanovení.  

Je zde tedy použita podobná konstrukce jako v ustanovení § 72 ZOK, podle kterého je 

v rámci koncernu možné zproštění povinnosti vyrovnávat újmu za předpokladu přiměřeného 

protiplnění nebo jiných prokazatelných výhod plynoucích z členství v koncernu; konstrukce je 

však opačná, neboť právě v případě osob tvořících s dlužníkem koncern toto vynětí 

z odporovatelnosti nepřipouští. Pokud tedy dojde k úpadku řízené osoby, bude řídící osoba muset 

ručit podle ustanovení zákona o obchodních korporacích, jak bylo rozebráno v předchozích 

kapitolách, a zároveň bude muset případně přispět do majetkové podstaty plnění z úkonu, který 

byl před úpadkem učiněn v rámci fungování koncernu jako jednotné ekonomické entity. Tato 

úprava odporovatelnosti tedy zahrne i úkony, které byly vedeny dobrým úmyslem v koncernovém 

zájmu, ale úpadek řízené osoby nastal dříve, než mohlo dojít k vyrovnání v rámci koncernu. Tato 

úprava je prospěšná z pohledu dlužníka jako samostatné osoby, lze však pochybovat o její 

efektivitě v enterprise kontextu, zejména pokud bude úpadek řízené osoby řešen reorganizací, a 

tím spíše, pokud by šlo o úpadek více osob z téhož koncernu a bylo by nasnadě hledat 

celoskupinové řešení (group-wide solution). Úprava totiž zejména ve spojení s domněnkou úpadku 

a tříletou zpětnou lhůtou pro transakce se spřízněnými osobami snadno zachytí legitimní úkony, 

které mohou mít zejména na vnitrokoncernové dodavatelské vztahy účinky potenciálně vedoucí 

k úpadku dalších osob v koncernu (navíc ve spojení s případnou ručební povinností řídící osoby 

dle zákona o obchodních korporacích). 

4.1.5. Hodnocení úpravy odporovatelnosti ve vztahu k úpadku řízené osoby 

Jak vyplývá z výše uvedeného, úprava odporovatelnosti v mnoha ohledech odpovídá 

mezinárodním standardům, když prodlužuje lhůty odporovatelnosti pro úkony se spřízněnými 

osobami a využívá přenesení důkazního břemene. Nedává však soudu a insolvenčnímu správci 

žádnou možnost k zachování transakcí, které by při posouzení s ohledem na zájem koncernu měly 

být vyhodnoceny jako ekonomicky efektivní pro koncern jako celek, a především při sanačním 

způsobu řešení úpadku by mohly vést k prospěchu stakeholders. Povinnosti insolvenčního správce 
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směřují podle § 36 odst. 1 IZ k uspokojení věřitelů v co nejvyšší míře, pokud by však insolvenční 

správce mohl zaujmout enterprise přístup k odporování právním jednáním, z makroekonomického 

hlediska by to vedlo k prospěchu celé společnosti, protože by bylo využito synergické podstaty 

koncernu a potenciálně zachovány právní vztahy, jež by mimo koncern v běžném tržním prostředí 

nebylo možné vyjednat.  

Mohou existovat transakce, ke kterým dochází uvnitř skupiny, protože nemohou být 

prováděny mimo ni, nebo protože vyplývají ze způsobu, jakým je skupina strukturována. 

Například mohou být finanční prostředky k dispozici pouze na základě vnitroskupinových vztahů, 

a není důvod, aby se s takovou transakcí zacházelo přísněji, než pokud by byla provedena s 

externím věřitelem. Jindy fungování skupiny může zahrnovat centralizovanou cash flow a peněžní 

převody, které by se nevyskytovaly mimo skupinu. V již zmíněné situaci poskytování záruky za 

závazky jiného člena skupiny poskytovatel záruky nečerpá přímý prospěch z poskytnutých 

finančních prostředků a přímo mu transakce působí jen újmu, ale může z ní mít nepřímý prospěch, 

protože může být závislý na dodavateli ze skupiny (např. dodavateli součástek ve výrobním 

procesu vykonávaném více entitami ve skupině nebo poskytovateli duševního vlastnictví). Při 

zvažování takových vnitroskupinových transakcí bude žádoucí, aby soud mohl zohlednit kontext 

skupiny a zvážit taková kritéria, která jsou uvedena dále.225 

Za účelem hodnocení těchto transakcí a posouzení, zda jsou legitimní a měly by obstát, 

mezinárodní standardy doporučují, aby právní řád umožňoval soudům přihlížet při 

odporovatelnosti k zájmu skupiny. Podle Světové Banky by systém měl umožnit soudům, aby 

transakce v rámci skupiny společností nebo mezi nimi a spřízněnou osobou mohly posuzovat 

s ohledem na specifické okolnosti transakce.226 Příručka UNCITRAL doporučuje stanovit 

pravidla, která umožní zohlednit, že byla transakce provedena v podnikatelském seskupení a také 

pravidla, ke kterým má soud přihlížet při posuzování odporovatelnosti těchto transakcí. Příručka 

podává výčet kritérii, které mohou být užity, jsou jimi: vztah mezi stranami transakce; stupeň jejich 

integrace v rámci podnikatelského seskupení; účel transakce; zda transakce přispěla k fungování 

seskupení jako celku; a zda transakce poskytla členům podnikatelského seskupení či jiným 

spřízněným osobám výhody, které by mezi nespřízněnými osobami poskytnuty nebyly.227 Lze 

dodat, že pokud by takový test de lege ferenda byl zaveden do insolvenčního zákona, měl by být 

                                                

225 Srov. UNCITRAL 2012 op. cit., s. 50. 

226 Doporučení C16.4. 

227 UNCITRAL 2012 op. cit., s. 51, doporučení č. 217. 
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dostatečně objektivní, aby nedocházelo k volné soudcovské tvorbě práva, ale aby bylo možné 

podle jasných kritérií zhodnotit přínosy a nevýhody daného úkonu. 

4.1.6. Srovnání odporovatelnosti s dalšími způsoby ochrany věřitelů 

Mevorach srovnává ustanovení o odporovatelnosti právním úkonům podle insolvenčního 

práva s dalšími instituty, které za účelem ochrany věřitelů doporučuje UNCITRAL – s rozšířením 

odpovědnosti na osoby odlišné od dlužníka, substantivní konsolidací a subordinací 

vnitroskupinových pohledávek. Ustanovení o odporovatelnosti pokládá za nejméně intervenční 

opatření, protože představuje nejmenší hrozbu pro koncept omezeného ručení. Rozšíření 

odpovědnosti na jiného člena koncernu je naopak v přímém konfliktu s omezeným ručením. 

Substantivní konsolidace (viz kapitola 4.2) zcela ignoruje samostatnost členů seskupení, čímž 

zasahuje do výhod dělení statků mezi jednotlivé entity (asset-partitioning). Subordinace 

vnitroskupinových pohledávek vůči pohledávkám externích věřitelů opět ohrožuje výhody asset-

partitioning a má podobný efekt jako piercing, jelikož když jsou pohledávky jiného člena 

seskupení podřízeny, budou se ostatní věřitelé uspokojovat z majetku, který by jinak částečně 

uspokojil nároky tohoto člena seskupení.228 Proto Mevorach vyjadřuje tezi, že tyto ostatní instituty 

mají být užity až tam, kde ustanovení o odporovatelnosti vzhledem k okolnostem nepředstavují 

adekvátní opatření. 229 

Předchozí kapitoly byly věnovány založení ručení řídící osoby dle zákona o obchodních 

korporacích (§ 71 odst. 3, 76 odst. 3 ve spojení s § 68). Odporovatelnost je dalším způsobem, 

jakým je možné získat ku prospěchu věřitelů finanční prostředky od třetích osob a často postihne 

stejné osoby. V souvislosti s obecným srovnáním, jak bylo popsáno v předchozím odstavci, je na 

místě srovnání těchto institutů tak, jak je vymezuje český právní řád. Z hlediska aktivní legitimace 

odpůrčí žalobu může podat jen insolvenční správce (§ 235 odst. 2 IZ), ačkoli toto rozhodnutí může 

učinit i věřitelský výbor (§ 239 odst. 2 IZ), zatímco ručení dle § 71 odst. 3 ZOK mohou žádat jen 

věřitelé a ručení dle § 68 insolvenční správce anebo věřitelé.  

Všechny tyto žaloby obvykle budou využity pouze v případě úpadku dlužníka. 

Odporovatelnost dle insolvenčního zákona připadá v úvahu jen v úpadku; pokud by dlužník 

v úpadku nebyl, bylo by možné podat odpůrčí žalobu dle občanského zákoníku. Žalobu dle § 71 

odst. 3 ZOK je možné podat i mimo úpadek, pokud by však šlo o řízenou osobu, § 72 odst. 3 ZOK 

                                                

228 Viz BLUMBERG, P. I. et al. Blumberg on Corporate Groups. Aspen Publishers, 2005, Vol 2, s. 87.01. In 

MEVORACH 2011A s. 251 

229 MEVORACH 2011A s. 251 
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připouští pasivní legitimaci řídící osoby jen za podmínky úpadku řízené způsobeného řídící 

osobou. V případě neexistence jednotného řízení tedy je možné žalovat i například tehdy, pokud 

nejsou naplněny podmínky § 3 IZ, jako je mnohost věřitelů, ale dlužník nemůže splácet své 

závazky. Ustanovení § 68 stanoví jako podmínku vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka. Oproti 

odpůrčím žalobám dle insolvenčního zákona nicméně žaloby na plnění z titulu ručení dle zákona 

o obchodních korporacích bude moci věřitel uplatnit i mimo insolvenční řízení. 

Důsledkem rozhodnutí soudu o neúčinnosti dle insolvenčího zákona je povinnost osoby, 

v jejíž prospěch byl úkon učiněn či která z něj měla prospěch, k vydání plnění do majetkové 

podstaty. Nenastává však neplatnost a teoreticky tak bude po skončení řízení možné, aby se osoba, 

která plnění vydala, domáhala vydání plnění zpět, pokud nebylo užito k uspokojení věřitelů či 

s ním jinak v souladu se zákonem naloženo.230 Pokud dlužníkova protistrana sama plnila, může 

požadovat plnění z neúčinného právního úkonu zpět, pokud sama plnila dle rozhodnutí soudu. 

Pokud plnění nelze v majetkové podstatě rozeznat či v ní není, bude uspokojeno jako přihlášené 

pohledávky ostatních věřitelů.231 Co se týče ručení dle zákona o obchodních korporacích, bude 

v případě žaloby věřitelem spor a plnění přiznané rozhodnutím soudu probíhat mimo insolvenční 

řízení a jelikož ručení není omezené jinak než výší pohledávek věřitelů, může poškozený věřitel 

potenciálně získat více než z vydání plnění z úspěšně odporovaného právního úkonu do majetkové 

podstaty. Tedy za předpokladu, že řídící osoba (resp. jiná osoba žalovaná na ručení) je solventní a 

může uspokojit pohledávku věřitele i v plné výši, zatímco nezajištěným věřitelům se 

v insolvenčním řízení řešeném konkursem v průměru dostávají necelá 4 % zjištěné výše jejich 

pohledávek (v reorganizaci pak 24 %).232 Zatímco insolvenční neúčinnost zvýší šance na 

uspokojení věřitelů z majetkové podstaty tím, že ji zvětší, rozhodnutí soudu o založení ručení 

podle § 71 odst. 3 nebo 68 ZOK povede k individuálnímu mimoinsolvenčnímu uspokojení pouze 

toho věřitele, který se takového plnění domáhal.233 

Ručení dle § 68 ZOK naráží na procesní nedostatky uvedené v kapitole 3.1.4, zejména 

výkladovou nejasnost týkající se obsahu aktivní legitimace insolvenčního správce a chybějící 

procesní úpravu pro distribuci nároku z ručení mezi insolvenční věřitele. Prokazatelnost podmínek 

§ 76 odst. 3 ZOK, které dovozuje doktrína, je problematická. Jak ukazuje zkušenost s anglickou 

                                                

230 RICHTER 2017 op. cit., s. 405 

231 § 237 odst. 4 IZ 

232 SMRČKA, L., PLAČEK, J., SCHÖNFELD, J., LOUDA, L. Insolvenční řízení. Očekávání, realita a budoucnost 

insolvenčního zákona. Praha: Professional Publishing, 2016. Části 3.2.5, tab. 3.10 a 3.2.6, tab. 3.12. 

233 Viz výše v kapitole 3.1, srov. ALEXANDER in LASÁK 2014 op. cit. 581 a 582. 
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úpravou, unesení důkazního břemene v řízení, kde je žalován stínový nebo faktický vedoucí, není 

jednoduché. Není jasné, zda navrhovaná novela zákona o obchodních korporacích, která dispozici 

pravidla o wrongful trading zužuje, co se personální působnosti týče, v tomto směru unesení 

důkazního břemene ještě neztěžuje.  Ustanovení § 71 poskytuje věřitelům vhodnou ochranu, jejím 

hlavním nedostatkem je však obtížnost rozpoznání jednání, které bylo převážnou příčinou úpadku 

řízené korporace, které je třeba k aplikaci na řídící osobu dle § 72 odst. 3. Odporovatelnost zase 

může narážet na problém s prokazatelností spřízněnosti osob, pokud je vliv vykonáván nepřímo, 

jak je rozebráno výše. 

Lze shrnout, že ačkoli se tyto instituty vzájemně částečně překrývají, ve svém souhrnu 

poskytují věřitelům řízené obchodní korporace poměrně robustní ochranu. Odporovatelnost je 

nejméně intervenčním řešením, jelikož míří jen na konkrétní transakce a neohrožuje princip 

omezeného ručení, měla by proto být užívána přednostně. Nedokáže však zachytit ovlivnění, která 

nemají podobu transakce, jako je například přenechání obchodní příležitosti – tam nastupuje 

ochrana dle zákona o obchodních korporacích. 

4.1.7. Ochrana post-commencement financing 

Post commencement financing, tedy dodatečné financování společnosti po zahájení 

insolvenčního řízení, může být poskytnuto jak vnitroskupinovými, tak externími věřiteli. Zatímco 

některé incentivy k jeho poskytnutí mohou být shodné pro obě skupiny, skupinoví věřitelé navíc 

mohou těžit z úspěšné reorganizace, což může v případě rizika úpadku skupiny vést i k záchraně 

jich samých.234 Podle UNCITRAL vnitroskupinové financování po zahájení řízení může přinést 

ekonomické výhody, v doporučeních č. 211-216 proto navrhuje mj. jeho ochranu prostřednictvím 

umožnění zajištění ve prospěch tohoto financování a také přiřazení priority před ostatními věřiteli 

nároku z něj vyplývajícímu. Při posuzování přínosu těchto transakcí by měl být brán ohled na 

prospěch skupiny, tedy by k nim mělo být přistupováno z enterprise pohledu, podobně jako 

v případě odporovatelnosti.235 

V připravovaném návrhu evropské směrnice o restrukturalizačních rámcích,236 který počítá 

s preventivním řešením úpadku před zahájením insolvenčního řízení, je navrhováno moratorium, 

během něhož by jednak nebylo možné aplikovat pravidla o neúčinnosti dle insolvenčního zákona 

                                                

234 Srov. UNCITRAL 2012 op. cit., s. 40. 

235 UNCITRAL 2012 op. cit., s. 46-47. 

236 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a 

opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU. 
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a dále by v případě neúspěšné restrukturalizace byla poskytnuta ochrana transakcím, které by byly 

podniknuty za účelem restrukturalizace, proti odpůrčím žalobám.237 Směrnice by tak mohla přinést 

nové možnosti, a to jak pro záchranu řízené osoby v případě jejího úpadku, tak pro preventivní 

řešení úpadku koncernu jako celku, když by před odporovatelností byly chráněny transakce 

provedené v koncernovém zájmu, které by byly vedeny potenciálem záchrany řízené osoby 

v návaznosti na záchranu koncernu jako celku. 

4.2. Substantivní konsolidace a procedurální koordinace 

Jedna z možností řešení úpadku v rámci koncernu je substantivní konsolidace (substantive 

consolidation), tedy zahrnutí majetku více dlužníků do téže majetkové podstaty. Institut je 

výjimečně využíván, ale pouze soudy v USA v případech podnikatelských seskupení, kde dochází 

ke smíšení aktiv více obchodních společností nebo dceřiné společnosti rezignují na samostatný 

management a je s nimi mateřskou společností zacházeno jako s pouhými divizemi, takže nejsou 

dodržovány ani základní formality samostatné korporační existence těchto dceřiných společností. 

Podle Richtera substantivní konsolidace coby institut podobný piercing the veil (v užším smyslu) 

nemá ze stejných důvodů v českých končinách své místo.238 

Uvažme však dva příklady: Situaci, kdy by hypoteticky došlo v rámci podnikatelského 

seskupení k dlouhodobému mísení aktiv v rozsahu, kdy i vzhledem k nesprávně vedenému 

účetnictví není možné bez nadměrných nákladů či časové prodlevy určit, co náleží do majetku 

které společnosti. Dále uvažme, že společnosti, které jsou součástí podnikatelského seskupení, 

mohou být součástí podvodného systému či aktivit bez legitimního obchodního účelu.  

Podle doporučení Světové Banky by měla být respektována majetková samostatnost 

jednotlivých entit tvořících seskupení, pokud však státy chtějí užít institutu substantivní 

konsolidace, je jim doporučeno přijmout zákonný režim, který umožní nakládání s majetkem 

těchto společností jako s jednou majetkovou podstatou. Mělo by být zachováno adekvátní 

zacházení se zajištěnými pohledávkami, přednostním uspokojením některých skupin věřitelů, 

schůze věřitelů a ustanovení o odporovatelnosti právním úkonům. Soud by též měl mít možnost 

                                                

237 RICHTER, Tomáš. Harmonizační fake news? Poznámky k návrhu evropské směrnice o restrukturalizačních 

rámcích. Clifford Chance LLP, 2018, s. 5. Dostupné z 

https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/PDFDocuments/Client%20Briefing%20-

%20Návrh%20evropské%20směrnice%20o%20restrukturalizačn%C3%ADch%20rámc%C3%ADch%20(CZ).pdf 

[cit. 14. 2. 2019]. 

238 RICHTER 2017 op. cit., s. 339. 

https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/PDFDocuments/Client%20Briefing%20-%20Návrh%20evropské%20směrnice%20o%20restrukturalizačn%C3%ADch%20rámc%C3%ADch%20(CZ).pdf
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vyloučit konkrétní pohledávky a aktiva ze substantivní konsolidace. Současně by pohledávky mezi 

jednotlivými členy podnikatelského seskupení měly zaniknout.239 Obdobně též legislativní 

příručka UNCITRAL doporučuje zachování samostatnosti členů podnikatelského seskupení a 

substantivní konsolidaci uvádí jen jako jedno z možných řešení situace, kdy není možno efektivně 

rozmotat spleť finančních transakcí provedených v rámci seskupení, či pokud byly tyto osoby 

součástí podvodného systému či aktivit.240 Mezi dalšími způsoby řešení pak uvádí rozšíření 

odpovědnosti na solventní členy podnikatelského seskupení, členy volených orgánů nebo 

společníky a dále soudní příkazy k přispění do majetkové podsaty.241 

Odpovědnost volených orgánů korporací, jejichž majetek by měl být konsolidován by stěží 

postačovala k uspokojení nároků věřitelů a substantivní konsolidace by mohla ve výjimečných 

případech, jak jsou výše uvedeny, být prostředkem k co možná nejvyššímu uspokojení věřitelů i 

v našem právním řádu. Domnívám se, že tohoto institutu by mělo být využito jedině jako 

prostředku poslední záchrany, subsidiárnímu i ke všem způsobům piercingu v širším smyslu, 

kterými by byly řešena jednotlivé zásahy vlivné osoby při respektování samostatnosti osob 

tvořících podnikatelské seskupení. Ačkoli by substativní konsolidace nezbytně znamenala zásah 

do principu spravedlivého uspokojení věřitelů, zejména v prvním z výše zmíněných příkladů by 

substantivní konsolidace mohla být jediným prostředkem, jak zajistit efektivní distribuci mezi 

věřitele předtím, než hodnota majetkové podstaty bude podstatně snížena transakčními náklady. 

Obdobný názor vyjadřuje Mevorach a také poukazuje na skutečnost, že v takovém případě, kdy 

asset-partitioning, tedy dělení statků mezi jednotlivé entity, nebyl v rámci seskupení dodržován 

ani před úpadkem, nemohou substantivní konsolidací být narušeny výhody tohoto dělení.242 

K provedení konceptu substantivní konsolidace by podle mého názoru zákon musel současně 

zakotvit pravidla pro předběžnou analýzu nákladů insolvenčního řízení, jak by vznikly bez 

substantivní konsolidace a s ní a teprve na jejím základě by soud mohl k tomuto kroku přikročit. 

Projev institutu substantivní konsolidace lze v českém insolvenčním právu najít v úpravě 

oddlužení manželů – ustanovení § 394a insolvenčního zákona umožňuje podání společného 

návrhu manželů na povolení oddlužení, který musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, 

že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů. V souvislosti 

                                                

239 WORLD BANK op. cit. Doporučení C16.3. 

240 UNCITRAL 2012 op. cit., č. 220. 

241 UNCITRAL 2012 op. cit., odst. 53. 

242 MEVORACH 2011A op. cit., s. 252. 
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s přeshraničním úpadkem v rámci skupin společností však možnost zavedení substantivní 

konsolidace v EU zůstává v rovině teoretických úvah de lege ferenda, jelikož evropské insolvenční 

nařízení sloučení majetkových podstat neumožňuje. Pro plán koordinace skupiny, v němž 

koordinátor stanoví, popíše a doporučí komplexní soubor opatření vhodných pro integrovaný 

přístup k řešení úpadku členů skupiny, je totiž zakázáno navrhovat sloučení řízení či majetkových 

podstat.243 Domnívám se, že národní režim by v této otázce měl být souladný s evropskou úpravou, 

aby nedocházelo k nedůvodným rozdílům mezi řešením úpadku v případě seskupení vnitrostátních 

a mezinárodních. Zavedení institutu substantivní konsolidace do právního řádu členských států by 

tudíž měl předcházet konsenzus na evropské úrovni. 

Český insolvenční zákon s ohledem na více upadnuvších dlužníků tvořících koncern 

umožňuje toliko vést insolvenční řízení u téhož soudu dle § 7b odst. 2 a ustanovit téhož 

insolvenčního správce dle § 25 odst. 4. Legislativní příručka UNCITRAL se věnuje detailněji jak 

otázce společných insolvenčních návrhů více osob z téhož podnikatelského seskupení, tak i 

následné procedurální koordinaci takových řízení.244 Vedení řízení u téhož soudu a s týmž 

insolvenčním správcem lze označit za procedurální konsolidaci,245 jedná se však stále o samostatná 

řízení. Institut podobný spojení věcí, jaký lze nalézt v § 112 občanského soudního řádu, 

v insolvenčním řízení chybí a dle Richtera by musel obsahovat podrobnější pravidla, než jaká platí 

v běžném civilním procesu.246 O výhodách koordinace řízení ohledně více dlužníků ze skupiny viz 

výše v kapitole 2.4.1 v souvislosti s evropským insolvenčním nařízením. 

UNCITRAL též doporučuje, aby dva a více členů skupiny mohlo podávat společný 

insolvenční návrh, pokud v důsledku úpadku mateřské společnosti či jiné podstatné části skupiny 

lze očekávat, že ostatní členové skupiny rovněž v brzké době nebudou schopni plnit své závazky. 

To může připadat v úvahu ve vysoce integrovaných skupinách, kde jsou členové úzce ekonomicky 

propojeni například dodavatelskými vztahy a úpadek jednoho článku vyvolá řetězovou reakci. 

Tento postup by mohl umožnit koordinaci záležitostí týkajících se zahájení řízení a potenciálně 

snížit náklady, současně by jednotné datum zahájení řízení mělo důsledky např. pro jednotné 

období pro odporovatelnost právním úkonům více členů skupiny. Společné zahájení by podle 

UNCITRAL mohlo zahrnovat i solventního člena skupiny a poskytnout příležitost pro 

                                                

243 Čl. 72 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním 

řízení. 

244 UNCITRAL 2012 op. cit., s. 20-34. 

245 MEVORACH 2007 op. cit., s. 189. 

246 Srov. RICHTER 2017 op. cit., s. 340. 
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celoskupinovou záchranu a případně umožnit přípravu komplexního reorganizačního plánu, který 

by pokrýval aktiva jak solventních, tak insolventních členů skupiny.247 Český insolvenční zákon 

ovšem k dlužníkům přistupuje jako k samostatným entitám, jejich úpadek je posuzován striktně 

samostatně a v případě jeho zjištění statutárním orgánem dlužníka má tento orgán bezodkladně 

iniciovat zahájení řízení. Tomu odpovídá i odpovědnost členů statutárního orgánu za včasné 

podání insolvenčního návrhu. V případě jejiho porušení osoba, která návrh nepodala, odpovídá 

věřitelům za škodu nebo jinou újmu tím způsobenou.248 A tato pravidla o včasném zahájení 

insolvenčního řízení vyvěrají z významných důvodů – dlužník je typicky ten, kdo má nejlepší 

šanci včas rozpoznat vlastní hospodářskou krizi a včasné zahájení řízení zvyšuje šanci na úspěšné 

dosažení cílů tohoto kolektivního procesu. Společný návrh na zahájení řízení je ve vztahu k 

současné koncepci, která předpokládá podání insolvenčního návrhu bez zbytečného odkladu a 

neumožňuje jakékoli čekání na ostatní členy skupiny, velmi nesouladným institutem. Praktické 

využití by bylo velmi úzké, neboť by připadalo v úvahu pouze tam, kde se fakticky střetne úpadek 

více osob ze skupiny v témže časovém okamžiku.  

4.3. Procesní zacházení s koncernovými věřiteli 

Většina předchozího textu se zabývala hmotněprávními ustanoveními zákona o 

obchodních korporacích a insolvenčního zákona. Na to, do jaké míry se podaří v insolvenčním 

řízení upadnuvší osoby z podnikatelského seskupení dosáhout cíle co možná nejvyššího 

uspokojení věřitelů, aby přitom žádný z nich nebyl nespravedlivě zkrácen, má potenciálně 

rozhodující vliv i procesní postup, který se uplatní vůči věřitelům, kteří jsou s dlužníkem spřízněni. 

V souvislosti s procesní konsolidací a mezinárodním řešením úpadku jsem již zmiňoval možnosti 

vedení řízení více úpadců z téže skupiny. Insolvenční zákon stanoví jednotnou místní příslušnost 

soudu a také jmenování téhož správce, pokud tomu nebrání důležité důvody, úpadcům tvořícím 

koncern.249 Značná část insolvenčního zákona je ovšem věnována hlasovacím právům osob 

blízkých dlužníkovi nebo tvořících s ním koncern. Výklad těchto pojmů je uveden výše 

v souvislosti s odporovatelností právním úkonům – osoba blízká je definována v § 22 občanského 

zákoníku, koncern v § 79 zákona o obchodních korporacích. 

 

                                                

247 Srov. UNCITRAL 2012 op. cit., s. 20-26. 
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4.3.1. Hlasování spřízněných osob 

Insolvenční zákon prošel zákonem č. 64/2017 Sb. (Novela 2017) výraznými koncepčními 

změnami mířícími právě na otázky hlasování spřízněných osob. Původní znění § 53 omezovalo 

hlasování ve věcech vlastních, nebo věcech osob spřízněných nejen s dlužníkem, ale i s věřitelem, 

kterého se věc týkala. Úprava účinná od 1. 1. 2014 hlasovací práva spřízněných osob neomezovala, 

ač mohly prosazovat zájmy, které jsou v rozporu se zájmem věřitelů jako celku,250 což mohlo vést 

k ovládnutí řízení koncernovými věřiteli, tzv. koncernovému únosu. 

U věřitelů s blízkým vztahem k dlužníkovi lze očekávat zvýšené riziko, že hlasovací práva 

použijí jinak než v souladu se základním účelem insolvenčního řízení, kterým je dosažení co 

nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení věřitelů.251 Lze předpokládat, že se pokusí dosáhnout 

jiného distributivního výsledku, než jaký pro rozdělení hodnoty majetkové podstaty předepisuje 

insolvenční právo, případně s cílem hodnotu majetkové podstaty jako celku snížit, spíše než 

maximalizovat.252 Jinými slovy, takový věřitel neprosazuje na prvním místě svůj zájem jakožto 

věřitele na co nejvyšším uspokojení své pohledávky, ale spíše zájem dlužníka vypořádat se 

s ostatními věřiteli co možná „nejlevněji“.253 Takovou osobou může být jak zdánlivě nezávislá 

osoba, často účelově vytvořená korporace, která je však ve skutečnosti dlužníkovým alter egem a 

je ovládána dlužníkem nebo osobou ovládající dlužníka. Případně nemusí jít o alter ego, ale o 

jiného člena téže korporační skupiny, či fyzickou osobu, u níž není možné očekávat od dlužníka 

potřebný odstup.254 

Lze argumentovat, že je legitimní, aby spřízněné osoby hlasovaly v insolvenčním řízení a 

pokusily se tak o koncernovou záchranu, to však podle Havla a Alexandera nemá v insolvenčním 

řízení místo, jelikož ke koncernové záchraně má dojít před zahájením insolvenčního řízení. 

Pravidla o sanaci újmy podle § 72 ZOK podle nich poskytují dostatečnou motivaci pro věřitele z 

koncernu, aby se pokusili pomocí mezivěřitelských (standstill, lock-up apod.) dohod a dalších 

nástrojů dosáhnout koncernové záchrany a v úpadku již má být dlužníkem a s ním spřízněnými 

                                                

250 Důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb., bod. 1.3.3 

251 RICHTER 2017 op. cit., s. 112 

252 WESTBROOK, J. L., BOOTH, C. D., PAULUS, C. G., RAJAK, H. A Global View of Business Insolvency Systems, 

Washington DC: World Bank, 2010, s. 156. in RICHTER 2017, op. cit., s. 112 

253 BRYCHTA, Michal. Koncernový únos – co ještě mohou koncernoví věřitelé? Bulletin advokacie. 2017, č. 6, s. 49-

51. 

254 RICHTER 2017 op. cit., s. 112 
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osobami dosaženo buďto konsenzu s ostatními věřiteli, nebo jim má být rozhodování 

přenecháno.255 

Zda má být připuštěno hlasování spřízněných osob či nikoliv, je především otázkou úhlu 

pohledu. Jak píše Brychta „Procesní realita, kterou v předkládaném pojetí zákonodárce označuje 

jako „koncernový únos“, tedy stav, kdy koncernoví věřitelé silou hlasů svých zjištěných 

pohledávek směřují insolvenční řízení určitým směrem, může být při uplatnění odlišného úhlu 

pohledu označena naopak za formu „záchrany ve skupině“. Rozhodnutí o přiznání či nepřiznání 

hlasovacích práv podle něj není ničím jiným než vítězstvím jedné koncepce nad druhou.256 

Novelou 2017 provedená změna v § 53 opět zavádí zákaz hlasování spřízněných osob na 

schůzi věřitelů, jakož i mimo ni. Pro osoby spřízněné s dlužníkem toto pravidlo platí obecně, 

nestanoví-li zákon jinak. Jediná výjimka, kterou zákon spřízněným osobám umožňuje, je možnost 

hlasovat o reorganizačním plánu, který byl předložen jinou osobou, než dlužníkem nebo věřitelem, 

který je spřízněnou osobou (odst. 1 za středníkem). Druhý a třetí odstavec zakazují věřiteli a 

osobám s ním spřízněným hlasovat ve vyjmenovaných záležitostech, které se ho týkají nebo jichž 

je stranou. Zároveň zákon umožňuje insolvenčnímu soudu rozhodnout o hlasovacím právu odlišně 

od základního zákonného režimu, tedy jej přiznat „z důvodů hodných zvláštního zřetele, není-li to 

v rozporu se společným zájmem věřitelů a nehrozí-li střet zájmů“, nebo naopak zakázat „z důvodů 

hodných zvláštního zřetele, vyžaduje-li to ochrana společného zájmu věřitelů a hrozí-li střet 

zájmů“ (odst. 4 a 5). Oproti původní úpravě před rokem 2014 tak jsou odlišeny osoby spřízněné 

s dlužníkem a spřízněné s věřitelem a platí pro ně odlišný režim. Dále je stanoveno, že se pro účely 

určení kvóra na schůzi věřitelů nepřihlíží k hlasům osob, pro něž zákaz hlasování platí. Dlužno 

dodat, že podle § 402 nesmí hlasovat spřízněné osoby o způsobu oddlužení; na hlasovací právo 

v oddlužení se použije obdobně obecná úprava v § 49 až 53 (viz § 399). 

Richter na formulaci ustanovení § 53 ve znění Novely 2017 (v době psaní jeho publikace 

ještě v podobě sněmovního tisku) kritizoval nejistotu plynoucí z otevřenosti pojmů „osoba blízká“ 

a „koncern“ a upozorňoval, že tato nejistota může dovést insolvenční soudy k nebezpečnému užití 

§ 53 odst. 5 umožňujícího zákaz hlasovacích práv z vágně specifikovaných důvodů, kde „čeká 

volná soudcovská tvorba práva,“ ve spojení s nemožností instančního přezkumu usnesení o 

hlasovacím právu (§ 52 odst. 2) a omezení zrušení usnesení schůze věřitelů (§ 54). Ustanovení § 

                                                

255 HAVEL, B., ALEXANDER, J. Hlasovací právo v insolvenčním řízení, střet zájmů a koncernový zájem. 

Obchodněprávní revue. 2016, č. 10, s. 278-281. 

256 BRYCHTA op. cit. 
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53 odst. 1, 4 a 5 IZ podle něj neberou dostatečně v potaz institucionální slabost místního prostředí 

a celospolečenské náklady, které v jejich důsledku mohou vzniknout, by mohly převýšit přínosy, 

jež od nich předkladatel daného sněmovního tisku očekává.257 Richter naznačil nedůvěru v orgány, 

pověřené výkonem státní moci v insolvenčních věcech, často podle něj vykazují „křehkost, jakou 

by nepoučený pozorovatel po více než čtvrt století od změny společenských poměrů rovněž nutně 

nečekal“ a považoval by za přiměřenější způsob, jak legislativně zasáhnout proti zneužívání 

hlasovacích práv, užití vhodných definičních pojmů, a naopak limitování soudcovské diskrece.258 

Havel a Alexander Richterovu postoji oponovali (dříve, než byl podrobněji vyjádřen v jeho 

publikaci), že § 53 ve znění Novely 2017 je i v mezinárodním srovnání standardním nástrojem 

směřujícím k transparentnosti a efektivitě insolvenčního řízení, přičemž obsahuje dostatek 

obranných schémat proti jeho zneužití. Není podle nich v právním státě na místě testovat každé 

pravidlo předpokladem morálního selhání soudu a dílčí selhání mají být řešeny prostřednictvím 

kárné a trestní odpovědnosti. Upozorňují, že § 53 odst. 4 a 5 obsahují pojistky proti zneužití – ve 

spojení s § 52 odst. 2 podle nich soud může rozhodnout pouze na návrh předložený alespoň 7 dní 

před schůzí věřitelů a po slyšení insolvenčního správce. Zákon tedy poskytuje procesní překážky 

před zneužitím diskreční pravomoci soudu – návrh musí být ve lhůtě sedmi dnů před schůzí 

věřitelů zveřejněn a věřitel diskvalifikovaný z hlasování (či naopak ostatní věřitelé) se tak případně 

může domoci odročení schůze. Současně soud musí dovodit naplnění tří výše uvedených 

podmínek § 53 odst. 4 a 5 – důvody hodné zvláštního zřetele, soulad se společným zájem věřitelů 

a (absentující) hrozbu střetu zájmů. Pokud by zákon tato Richterem kritizovaná pravidla 

neobsahoval, docházelo by podle nich k přiznání práva i věřitelům, kteří jsou očividně ve střetu 

zájmů, ale zákon neumožňuje, aby jim byla odebrána hlasovací práva, jak k tomu ostatně před 

Novelou 2017 docházelo v případech dlužníků Via Chem Group, a. s., či LEGIOS, a. s. Dále je 

možné zákazu hlasování podle § 53 odst. 5 užít v případě fyzických osob, které nedokládají svého 

skutečného vlastníka podle § 177 IZ (k tomu podrobněji viz níže).259 

Brychta zákonodárci ve vztahu k hlasování po Novele 2017 vytýká, že „chápe úpadek 

korporací a na něj navazující možné výstupy insolvenčního řízení značně zúženým způsobem.“ 

Podle něj posuzování efektivity sanačního způsobu řešení úpadku, který je evropským trendem, 

nelze redukovat na to, jaké plnění obdrží věřitelé za přihlášené a zjištěné pohledávky vzniklé 

v období před úpadkem. Je nutno posuzovat uspokojení zapodstatových pohledávek a pohledávek 
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jim na roveň postavených, uspokojení zaměstnanců z pracovněprávních pohledávek či zachování 

obchodně-dodavatelských vztahů i po skončení insolvenčního řízení. Stručně řečeno tedy je vedle 

přihlášených věřitelů třeba posuzovat i blaho dalších stakeholders. Tomu podle něj vyloučení 

koncernových věřitelů z hlasování neodpovídá. Poukazuje na to, že v praxi byli před Novelou 

2017 často koncernoví věřitelé spolu s dlužníkem aktivními tvůrci sanačního řešení, pokud však 

budou diskvalifikováni z důležitých rozhodnutí, lze očekávat jejich neochotu k přípravě 

reorganizačního plánu a úhradu souvisejících transakčních nákladů a s tím i snížení počtu úpadků 

řešených reorganizací.260 Rád bych v této souvislosti připomněl, že hlasování o reorganizačním 

plánu předloženém jinou osobou než dlužníkem je nadále připuštěno, souhlasím však s Brychtou, 

že úprava po Novele 2017 potlačuje motivaci koncernového věřitele připravovat reorganizační 

plán. Koncernový věřitel je nyní motivován připravovat reorganizační plán pouze pokud mu hrozí 

ručení za závazky řízené osoby podle § 72 odst. 3 ve spojení s § 71 odst. 3, příp. podle § 76 odst. 3. 

Podle Havla a Alexandera při pohledu do zahraničí se úprava zavedená Novelou 2017 

nejeví nikterak tvrdá vůči spřízněným osobám, což dokládají stručnou komparací. Podle přísné 

slovenské úpravy je za spřízněnou osobu považována jakákoli osoba propojená s dlužníkem 

alespoň 5% vlastnickým podílem a pohledávky, které tato osoba vlastní nebo vlastnila jsou 

podřízené bez ohledu na zajištění. Hlasovací práva a právo být volen do věřitelského výboru 

spřízněnému věřiteli nenáleží.261 Podle německé úpravy nemohou hlasovat věřitelé s podřízenými 

pohledávkami. Podřízenými jsou pohledávky z půjček a jim hospodářsky odpovídajících jednání, 

pokud byly poskytnuty společníky nebo ovládajícími osobami. Podřízené jsou i pohledávky, 

jejichž věřitelem byl přímý či nepřímý společník dlužníka v průběhu jednoho roku před zahájením 

insolvenčního řízení. Je zde však výjimka pro půjčky od společníka, který nabude podíly za účelem 

sanace.262 Úprava z anglosaských zemí je obtížně přirovnatelná k evropským poměrům, neboť 

reaguje zejména na rozptýlenou vlastnickou strukturu veřejných akciových společností. Nicméně, 

anglický Insolvency Act 1986 připouští hlasování spřízněných věřitelů, zároveň ale obsahuje 

podrobnou definici spřízněných osob a brání jejich přehlasování ostatních věřitelů.263264 

                                                

260 BRYCHTA op. cit. 

261 Srov. § 9 a § 95 odst. 3 zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii, ve znění k 1. 12. 2014. 

262 Srov. § 39 odst. 1 č. 5 a § 77 odst. 1 německého insolvenčního zákona, rozsudek BGH 21. 2. 2013 sp. zn. IX ZR 
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Přikláním se k názoru Havla a Alexandera a domnívám se, že současná úprava hlasovacích 

práv je z hlediska komparativního i pragmatického vhodná. Chápu, z jakých důvodů vyvolává 

kontroverze zejména pátý odstavec § 53 IZ. Kritizovaná nedokonalost tohoto pravidla spočívající 

v předpokladu jeho korupčního potenciálu však není dostatečně přesvědčivým argumentem proti 

jeho zachování. Převažuje možnost praktického využití například pro vyloučení hlasovacích práv 

fyzických osob, jejichž propojení s dlužníkem lze objektivně dovodit, ale nelze je zařadit do 

kategorií předchozích odstavců, které výluku hlasovacích práv nezakládají na soudní diskreci.  

4.3.2. Odhalení propojení subjektů insolvenčního řízení 

Insolvenční správce má uvádět existenci propojení dle § 53 odst. 1, 3 a 5 IZ v seznamu 

přihlášených pohledávek a také v něm navrhnout soudu, jak má rozhodnout o hlasovacím právu 

(§ 189 IZ). K efektivitě úpravy je třeba odhalit vztahy propojení relevantní z hlediska § 53 IZ. 

Insolvenční správce a soud se o to mohou pokusit prostřednictvím informací z veřejných zdrojů, 

případně z informací, kterých se jim dostane z jejich činnosti a od věřitelů, to však nemusí být 

dostačující. Důvodová zpráva k Novele 2017 identifikovala transakce, u nichž je zvýšené riziko 

střetu zájmů. Zákonodárce se proto pokusil zvýšit transparentnost vlastnické struktury a vztahů 

ovlivnění revizí ustanovení § 177 IZ. To původně obsahovalo jen obecné pravidlo o listinách, které 

mají být přiloženy k přihlášce pohledávky a kterými se prokazuje vykonatelnost pohledávky. Nově 

přibyly odstavce 2-7, které zavádí povinnost někerých věřitelů přiložit k přihlášce čestné 

prohlášení o tom, kdo je „skutečným majitelem“ věřitele podle zákona č. 253/2008 Sb., o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 

pozdějších předpisů (AML zákon), s uvedením důvodu, podle kterého se za něj považuje. Pojem 

skutečného majitele je definován v § 4 odst. 4 AML zákona a obecně se jím rozumí fyzická osoba, 

která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv 

v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. 

Pomocí série vyvratitelných domněnek jako je např. podíl na zákadním kapitálu či hlasovacích 

právech v případě právnické osoby pak lze určit důvod, pro který se tato osoba za skutečného 

majitele považuje. 

Tato povinnost je kladena pouze na věřitele, kteří nabyli pohledávku dobrovolně cesí nebo 

obdobným způsobem v posledních šesti měsících před zahájením insolvenčního řízení nebo až po 

jeho zahájení. Toto období je důvodovou zprávou považováno za rizikové proto, že v této době 

jsou věřitelé zpravidla obeznámeni se situací dlužníka, a proto může pohledávka být postoupena 

na osobu ve zdánlivě neutrálním postavení, která ve skutečnosti bude zastávat zájmy dlužníka, a 

nikoliv v zájmu věřitelů. Toto zvýšení transparentnosti může zároveň zabránit případům, kdy se 
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věřitel snaží postoupením pohledávky zajistit pluralitu věřitelů, aby byla naplněna jedna z definic 

úpadku ve smyslu § 3 IZ, jak tuto situaci řeší například § 143 odst. 2 IZ. Povinnost dokládat 

skutečného majitele se týká pouze dobrovolných nabyvatelů pohledávky „postoupením nebo 

obdobným způsobem“, tedy na obligačním základě, neboť zejména v jejich případě a ve spojení 

s blízkou časovou souvislostí s okamžikem zahájení řízení je zde riziko, že pohledávka byla 

převedena za účelem vyhnutí se podezření ze střetu zájmů.265 Další výjimky stanoví odst. 3 pro 

některé obchody s povinnou osobou dle AML zákona, pro které platí výjimka z povinnosti 

kontroly,266 a dále pro obchody s jinou než povinnou osobou, pokud hodnota plnění z právního 

jednání, ze kterého pohledávka vznikla, nepřekračuje hranici 10 000 eur. Povinnost dokládat 

skutečného majitele přirozeně není stanovena fyzickým osobám (odst. 5). 

Pokud věřitel nedoloží s přihláškou pohledávky čestné prohlášení o svém skutečném 

majiteli, je sankcionován tím, že jeho hlasovací práva spojená s pohledávkou jsou suspendována, 

dokud tak neučiní. To je sankce dokonce širší než ta, kterou stanoví § 53. Ten totiž zakazuje 

hlasování jen na schůzi a mimo ni, ale stanoví výjimky, resp. jednu výše zmíněnou výjimku pro 

hlasování o reorganizačním plánu předloženém osobou jinou než dlužníkem či jeho spřízněnou 

osobou. Naproti tomu obecný zákaz výkonu hlasovacích práv dle § 177 odst. 6 se bude aplikovat 

i ve vztahu k této výjimce. V případě, že pohledávka již je přihlášena a do řízení vstoupí namísto 

původního věřitele ten, na nějž byla pohledávka převedena či na něj přešla (§ 18 IZ), platí pro něj 

také povinnost dokládat skutečného majitele, která vyplývá z § 19 odst. 2 IZ. Ten však odkazuje 

pouze na § 177 odst. 2 až 5 a 7 a sankce v podobě suspenze hlasovacích práv dle odst. 6 se v jeho 

případě nebude aplikovat. Pokud tedy dojde k převodu pohledávky po podání přihlášky, není již 

porušení povinnosti dokládat skutečného majitele sankcionováno. Tento problém je již řešen 

oddlužovací novelou insolvenčního zákona částečně účinné od 1. června 2019,267 která doplnila 

odkaz na § 177 odst. 6. Novela se však podle přechodného ustanovení268 nebude vztahovat na 

řízení, jež byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka před její účinností. 

Zákonodárce se zde rozhodl užít institutu, který se v českém právním řádu objevil 

v důsledku implementace legislativy EU a jehož účelem je boj proti trestné činnosti a financování 

terorismu, nasnadě je tedy otázka, zda by tatáž úprava měla být užita na rozrkývání vlastnických 

struktur věřitelů v insolvenčním řízení. Zvyšování transparentnosti však považuji za legitimní cíl 

                                                

265 Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017, část 7. B. a část týkající se § 177. 
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a pokud zákonný režim, který může k tomuto cíli vést, již existuje, není podle mého názoru důvod 

jej nevyužít a předejít tak ovlivňování insolvenčního řízení v rozporu se zájmem na co nejvyšším 

uspokojení věřitelů jako celku. Povinnost identifikovat skutečného majitele však je stižena 

mezerami, které z § 177 IZ činí nedokonalý nástroj. Lze ji poměrně snadno obejít převedením 

pohledávky na fyzickou osobu, která povinnost logicky nemá, může se však stejně jako právnická 

osoba nacházet ve střetu zájmů. Dále je třeba upozornit, že čestné prohlášení se musí se shodovat 

jen se stavem v době podání přihlášky. Pokud dojde ke změně skutečného majitele po podání 

přihlášky, snadno unikne insolvenčnímu správci a soudu skutečnost, že se věřitel mezitím stal 

spřízněnou osobou.  

Problému tohoto omezení, které je spojeno s čestným prohlášením by bylo možné čelit, 

pokud by insolvenční správce, který soudu navrhuje, jak má rozhodnout o hlasovacím právu,269 

měl přístup do evidence skutečných majitelů a tam mohl potřebné údaje dohledat. Ustanovení 

§ 177 odst. 7 to sice předpokládá, insolvenční správce však není uveden mezi subjekty, které 

přístup mají podle § 118g zákona o veřejných rejstřících270 a toto právo mu nepřiznává ani jiný 

právní předpis. Další překážkou v efektivitě této úpravy je fakt, že zápis do evidence skutečných 

majitelů není vymáhán pod hrozbou žádné přímé sankce, mnoho subjektů, které mají povinnost 

zápisu do evidence, ji proto neplní. S pátou AML směrnicí ovšem má v transpoziční lhůtě do 10. 

1. 2020 dojít jak k efektivnímu vymáhání této povinnosti pod hrozbou „účinných, přiměřených a 

odrazujících opatření nebo sankcí,“ tak k zavedení přístupu k základním údajům o skutečných 

majitelích z evidence „jakékoli osobě z široké veřejnosti“.271 V blízké době tak český zákonodárce 

má umožnit přístup k evidenci vedle soudu, který jej již má, i insolvenčnímu správci, který má 

vyznačovat propojení osob v seznamu přihlášených pohledávek272 a tím by bylo zajištěno i zjištění 

změn skutečného majitele po podání přihlášky (resp. po postoupení v průběhu řízení podle § 18 a 

19 IZ). 

 

                                                

269 § 189 odst. 1 IZ. 

270 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

271 Bod 15 písm. a) bod i) a písm. c) směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, 

kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování 

terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU. 

272 § 189 odst. 1 IZ. 
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4.3.3. Další omezení koncernových věřitelů podle insolvenčního zákona 

Ustanovení § 59 odst. 2 stanoví, že členy ani náhradníky věřitelského výboru nemohou být 

osoby, u kterých je vzhledem k jejich vztahu k dlužníkovi důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. 

Mezi ty zákon výslovně řadí i osoby tvořící s dlužníkem koncern a osoby dlužníkovi blízké. 

Přesněji řečeno, zákon zde říká, že u těchto a dalších demonstrativně vyjmenovaných osob lze 

usuzovat na jejich podjatost. Toto pravidlo je v návaznosti na § 53 jen logické, jelikož člen 

věřitelského výboru může ovlivňovat insolvenční řízení do větší míry než věřitel, který hlasuje na 

schůzi věřitelů. Ačkoli je člen věřitelského výboru ze své funkce odpovědný, je jeho podjatost 

coby zástupce věřitelů jednoznačně nežádoucí. I v případě potenciální existence podjatosti členů 

věřitelského výboru nicméně vzniká stejný problém, který byl uveden výše v souvislosti se 

zákazem hlasování – konflikt zájmů není vždy jednoduché odhalit a stále ještě „děravý“ § 177 

tento problém zcela neřeší. Richter kritizuje zákonodárce, že dosud neadresoval problém 

vyplývající z neexistence povinnosti člena věřitelského výboru informovat soud nebo ostatní 

účastníky o okolnostech nasvědčujících střetu zájmů. Odhalení konfliktu zájmů tak závisí na 

náhodě či úsilí ostatních procesních stran.273 Ustanovení § 58 odst. 3 řeší hlasování členů 

věřitelského výboru tak, že se obdobně použije § 53 odst. 1 až 6, v některých případech tak bude 

člen věřitelského výboru diskvalifikován a kvórum pro přijetí usnesení výboru sníženo ad hoc jen 

pro ta hlasování, kde podle § 53 může vznikat konflikt zájmů. Podle judikatury může soud na 

základě § 63 odst. 3 odvolat i již potvrzeného člena věřitelského výboru, pokud vyjdou najevo 

nové okolnosti nasvědčující jeho podjatosti.274 V otázce rozhodování o podjatosti člena 

věřitelského výboru je soudu ponechána široká diskrece a lze tudíž jít daleko nad rámec testu osoby 

blízké či koncernového propojení, jak jej užívá insolvenční zákon jinde. Soudy tak například 

dovodily podjatost osoby, která byla těsně před zahájením řízení akcionářem dlužníka,275 nebo 

soudy přihlížely i k příbuzenským vztahům mezi jednatelem dlužníka a prokuristou člena 

věřitelského výboru,276 či otevřenému nepřátelsví mezi současným jednatelem dlužníka a bývalým 

jednatelem dlužníka, který se měl stát členem výboru,277 atd.278 

                                                

273 RICHTER 2017 op. cit., s. 120 

274 Srov. usnesení VS Praha sp. zn. 1 VSPH 239/2010-B-144 (KSPA 48 INS 2641/2009) ze dne 18. 5. 2010. 

275 Usnesení VS Praha sp. zn. 2 VSPH 51/2009-B-67 (MSPH 95 INS 2515/2008) ze dne 13. 3. 2009. 

276 Usnesení VS Praha sp. zn. 1 VSPH 682/2010-B-71 (KSPH 39 INS 1329/2010) ze dne 24. 9. 2010. 

277 Usnesení VS Praha sp. zn. 1 VSPH 416/2012-B-243 (MSPH 99 INS 453/2009) ze dne 11. 4. 2012. 

278 RICHTER 2017 op. cit., s. 121-122 uvádí i další příklady kdy soud dovodil, nebo naopak překvapivě nedovodil 

podjatost. 
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Podle § 104 odst. 3 má dlužník v seznamu závazků, který přikládá k dlužnickému 

insolvenčnímu návrhu označit osoby, které proti němu pohledávky či jiná majetková práva 

uplatňují a musí výslovně uvést, pokud se jedná o koncernové věřitele nebo osoby blízké. Takový 

údaj však má omezenou vypovídací hodnotu, neboť dlužník nemusí být obeznámen 

s postoupením, které proběhlo a dlužník zatím ještě nebyl notifikován, nebo pohledávka může dále 

být postupována na různé osoby. Pokud dlužník podává návrh na povolení reorganizace, musí 

podle § 319 mj. připojit dlužníkovi známé údaje o kapitálové struktuře a majetku osob, které 

dlužníka ovládají nebo které tvoří s dlužníkem koncern, včetně údaje o tom, zda ohledně některé 

z těchto osob neprobíhá insolvenční řízení, anebo prohlášení, že není takových osob.  

Pro dlužníka a osoby s ním spřízněné platí podle § 295 zákaz nabývat majetek náležející 

do majetkové podstaty a nesmí na ně být převeden ani 3 roky po skončení konkursu, i když jim 

svědčí zákonné předkupní právo, ledaže insolvenční soud v jednotlivém případě udělí výjimku. 

Ten tak činí v odůvodněných případech na návrh osoby, která majetek má nabýt a po vyjádření 

věřitelského výboru, ale po skončení konkursu toto rozhodnutí insolvenční soud může učinit 

samostatně. Sankcí za porušení zákazu nabývat majetek náležející do majetkové podstaty je 

relativní neplatnost transakce. Richter nazývá strategii, jež se snaží toto ustanovení postihnout 

„loupeživý management buy-out“ – postup, při němž management přivede společnost do úpadku 

a její aktiva poté v insolvenci koupí za redukovanou cenu. Insolvenční správce musí od kupujících 

či účastníků dražby vyžadovat prohlášení, že nejsou osobami, na které se tento zákaz vztahuje.279  

Kromě věřitelů, kteří s dlužníkem tvoří koncern a osob jemu blízkých se pravidlo podle 

§ 295 odst. 2 vztahuje i na další insidery, zákonný výčet zde obsahuje nejširší okruh osob 

v porovnání k ostatním ustanovením mířícím na předejití možnému střetu zájmů. Zahrnuje 

vedoucí zaměstnance a osoby jim blízké, osoby, které v posledních třech letech před zahájením 

insolvenčního řízení vykonávaly rozhodující vliv na provoz dlužníkova závodu, nebo podstatnou 

měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, společníky dlužníka, akcionáře s podílem 

přesahujícím desetinu základního kapitálu a dlužníkovy prokuristy. Zvláštní režim platí pro členy 

a náhradníky věřitelského výboru. Ti taktéž nesmějí nabývat majetek náležející do majetkové 

podstaty a od Novely 2017 platí stejný zákaz i pro osoby spřízněné s členy věřitelského výboru. 

Členům a náhradníkům věřitelského výboru však může schůze věřitelů udělit souhlas k nabytí. 

Insolvenční soud jim i osobám s nimi spřízněným může udělit výjimku po skončení konkursu. 

Richter polemizuje nad tím, zda přínosy úpravy, která zakazuje členům věřitelského výboru 

                                                

279 RICHTER 2017 op.cit., s. 438. 
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nabývat dlužníkův majetek, v praxi převýší náklady, které s sebou nese. Pokud se věřitelé 

nemohou nepřímo ucházet o dlužníkův majetek a dohlížet na jeho správu prostřednictvím účasti 

ve věřitelském výboru, může to mít negativní dopady na likviditu a ceny na sekundárním trhu 

s úvěry. Věřitelé loan-to-own, tedy ti, kdo investují do pohledávek za účelem nabytí kontroly nad 

aktivy, jimiž dlužník za splnění pohledávek odpovídá, mohli být motivováni k financování 

dlužníkova podniku za podmínek, které na úvěrovém trhu nejsou přijatelné.280 Ale současná 

úprava jim v tomto směru nejde vstříc. 

  

                                                

280 RICHTER 2017 op. cit., s. 438. 
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5. Závěr 

V části 2 uvádím koncepční východiska práce. Hlavní znaky korporace vymezené ve 

známém případu Salomon, tedy omezené ručení a samostatná právní osobnost stojí v právní úpravě 

podnikatelských seskupení v centru pozornosti. Zásah do těchto principů prostřednictvím 

propichování korporátního závoje v širším smyslu, tedy i na základě institutů ochrany věřitelů, 

které umožňují zákonná ustanovení českého korporačního práva, musí probíhat citlivě a mělo by 

k němu docházet jen v krajních případech. Necitlivý zásah do těchto základních stavebních 

kamenů by znamenal ohrožení jejich výhod, jako je dělení statků mezi majetkově samostatné 

korporace (asset-partitioning), díky nemuž mj. věřitelé nemusí vynakládat transakční náklady na 

kontrolu solventnosti zbytku seskupení pro případ úpadku té korporace ze skupiny, s níž jsou 

v závazkovém vztahu a při distribuci zbývajícího majetku nemusí soutěžit s věřiteli ostatních 

korporací ze skupiny. 

Shrnuta je v nedávné době přepracovaná definice úpadku podle insolvenčního zákona a 

základní dopady úpadku v podobě přesunu správy z dlužníkových rukou do rukou věřitelů. 

Následně se práce věnuje mezinárodním aspektům úpadku v rámci korporačních skupin. 

Přeshraniční aspekty úpadku týkající se mezinárodního práva soukromého jsou v Evropě řešeny 

revidovaným evropským nařízením o insolvenčním řízení a v mnoha zemích světa pomocí 

implementace modelového zákona z dílny UNCITRAL. Předchozímu znění evropského nařízení 

bylo vyčítáno, že neřeší problémy korporačních skupin. Nově je zavedena možnost koordinace 

více řízení v různých členských státech, která může ušetřit transakční náklady a nalézt vhodné 

řešení úpadku z hlediska skupiny jako ekonomického celku. K jednotnému řešení úpadku by však 

bylo možné dospět i jinak – pokud se podaří nalézt přeshraniční ukazatel COMI (centre of main 

interest) více členů skupiny v témže členském státě, bude možno při určení téhož insolvenčního 

správce a jednotné příslušnosti soudu vést řízení s enterprise přístupem. Za účelem přiblížení se 

ideálu universalismu, vůdčího směru v řešení mezinárodního úpadku korporačních skupin, je třeba 

dosáhnout jednak konsenzu na pravidlech mezinárodního práva soukromého, kterého se díky 

evropskému insolvenčnímu nařízení a modelovému zákonu UNCITRAL do jisté míry daří 

dosáhnout a současně efektivní harmonizace vnitrostátních insolvenčních pravidel, která je 

prováděna pomocí instrumentů soft law. Mezi ně patří například mezinárodní standardy 

UNCITRAL a Světové Banky, které jsou v dalších částech práce používány k hodnocení českých 

právních pravidel. 

V kapitole 3.1 se věnuji konceptu wrongful trading podle českého práva, nejprve však 

shrnuji anglickou úpravu, ze které česká úprava čerpala inspiraci. Tento koncept je celosvětově 
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považován za jeden z nejvýznamnějších přínosů do korporačního práva za minulé století a 

mezinárodní standardy UNCITRAL a Světové banky jej v podobě blížící se anglické úpravě 

doporučují státům k zavedení. Institut wrongful trading zde však zařazuji do širšího kontextu 

doktríny piercing the corporate veil. Rovněž uvádím empirické zkušenosti z Anglie, v jejichž 

světle je následně hodnocena česká úprava a projednávaný vládní návrh novely zákona o 

obchodních korporacích. Následuje srovnání české úpravy s anglickou, ale i dalšími zahraničními 

instituty podobného typu. 

Různí autoři docházejí odlišnými způsoby k víceméně témuž závěru, tedy že ustanovení 

§ 68 ZOK nelze bez dalšího použít na vlivné a ovládající osoby dle odkazu § 76 odst. 3 ZOK. 

Pouze pokud tato osoba bude mít fiduciární povinnost ve vztahu k ovlivněné korporaci i před 

úpadkem, resp. na ni bude například soudním rozhodnutím taková povinnost přenesena, bude mít 

rovněž povinnost odvracet hrozící úpadek ovlivněné korporace a soud může založit její ručební 

povinnost, pokud neučiní potřebné kroky. 

V odborné diskusi vyvstala otázka, zda lze aplikovat odkaz § 76 odst. 3 v rozporu s jeho 

přísně jazykovým, resp. logickým výkladem vedle vlivné a ovládající osoby na řídící osobu, které 

věnuji podkapitolu 3.1.3. V souladu se závěry jiných autorů se domnívám, že to samé, co platí pro 

vlivnou a ovládající osobu, platí tím spíše pro osobu řídící a její vynětí z působnosti pravidla je 

nedůvodné. Z § 76 odst. 3 by mělo vypadnout slovo „ovládající“ a zůstat jen „vlivná“, čímž by 

pravidlo pomocí systematického výkladu zákona bylo možno bez pochybností vztáhnout i na 

kvalifikovanější vztahy ovládání a řízení.  

Černá navrhuje de lege ferenda, aby v případě dovození, že vlivná osoba měla ve vztahu 

k ovlivněné povinnost péče řádného hospodáře, přenesení důkazního břemene o náležitém výkonu 

této povinnosti vlivnou osobu na tuto osobu namísto žalobce, kterým může být insolvenční správce 

nebo věřitel. Já v úvaze následně zacházím ještě dále a navrhuji kromě toho také zavedení 

vyvratitelné domněnky, že řídící osoba je v pozici faktického vedoucího řízené obchodní 

korporace. To odůvodňuji tím, že řídící osoba bude často fakticky rozhodovat o většině 

významných otázek obchodního vedení řízené osoby. Vztahuje se na ni povinnost péče řádného 

hospodáře ve vztahu k pokynům, které uděluje řízené obchodní korporaci, pro níž jsou tyto pokyny 

závazné. Statutárnímu orgánu korporace podléhající jednotnému koncernovému řízení často bude 

náležet skutečná rozhodovací působnost pouze ohledně omezené výseče otázek a řídící osoba tak 

bude v době, kdy je řízená korporace solventní, v pozici faktického vedoucího. V hrozícím úpadku 

následně bude mít možnost úpadek odvracet do stejné míry, do jaké uplatňovala své jednotné řízení 

doposud. Pokud by řídící osoba prokázala, že jednotné řízení se omezuje pouze na dílčí otázky 
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obchodního vedení, kupříkladu pouze na distribuci zboží, a nedosahuje šíře, která by ji stavěla do 

pozice faktického vedoucího, uvedená domněnka by byla vyvrácena. 

Velmi diskutované procesněprávní aspekty jsou v kapitole 3.1.4 popsány stručně a 

s odkazem na jiné publikace. Problém sankce v podobě ručení je jeho akcesorická povaha, 

s případným zánikem obchodní korporace po skončení insolvenčního řízení by tak zanikla i 

možnost domáhat se ručení dle § 68 ZOK. Nevyřešenou otázkou, na které nepanuje mezi 

odborníky shoda, je otázka aktivní legitimace insolvenčního správce – není jasné, ve prospěch 

kterých věřitelů a jak by mohl založit ručení. 

Právě projednávaná novela zákona o obchodních korporacích řeší výkladové nejasnosti 

procesního charakteru. Řízení o wrongful trading řadí mezi incidenční spory a aktivní legitimaci 

ponechává pouze insolvenčnímu správci, který může být nucen žalobu podat na základě 

rozhodnutí věřitelského výboru. Odebrání aktivní legitimace věřitelům omezuje jejich práva, 

vzhledem k empirickým zkušenostem s racionální apatií insolvenčních věřitelů a tíze důkazního 

břemene, kterou by věřitel, coby osoba, která obvykle nemá dostatek interních informací o 

dlužníkově řízení, musel unést, to ovšem nemusí vést ke snížení frekvence žalob dle daného 

ustanovení. Jako na svůj inspirační zdroj se novela odvolává na francouzskou žalobu na doplnění 

pasiv, současně se nicméně přibližuje anglickému wrongful trading, ze kterého současná koncepce 

vychází, když namísto sankce v podobě ručení navrhuje příspěvek do majetkové podstaty ve výši, 

kterou určí soud. To lze přivítat, jelikož přispění do majetkové podstaty, na rozdíl od sankce 

v podobě ručení, může zohlednit, do jaké míry žalovaná osoba příspěla svou pasivitou k úpadku 

obchodní korporace a škodě věřitelům. Současně je v reakci na závěry akademické diskuse, dle 

kterých je možné současné pravidlo obsažené v § 76 odst. 3 ZOK vztáhnout pouze na vlivné osoby, 

které mají fiduciární povinnost, navrhováno zúžení personální působnosti pravidla na faktické 

vedoucí. Není však zřejmé, zda lze pod pravidlo subsumovat též stínové vedoucí, jak je tomu 

v anglické úpravě. Ta rozlišuje stínové a faktické vedoucí, tamější judikatura nicméně dovozuje, 

že tatáž osoba může být v postavení faktického i stínového vedoucího. 

Kapitola 3.2 je věnována koncernovému vyrovnávání újmy a důsledkům dle § 71 ZOK, 

které se aplikují na řídící osobu, pokud způsobí úpadek. Ustanovením § 71 odst. 3 je otevřena další 

možnost piercingu v širším smyslu. Riziko ručení dle § 71 odst 3 představuje potenciálně možnost 

vyššího plnění, než ke kterému by byla řídící osoba povinna při vyrovnání újmy, což pro ni 

představuje motivaci dbát při jednotném řízení o finanční zdraví řízené korporace. Pro koncern 

jako ekonomickou jednotku je stanoven zvláštní způsob vyrovnávání újmy v koncernovém zájmu, 

který ovšem není bez výkladových nejasností. Kloním se k závěru, že není třeba dodržovat striktně 
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ekvivalenci koncernových výhod, které jsou řízené osobě poskytnuty jako vyrovnání, zmiňuji však 

i možná úskalí tohoto přístupu. Ten posouvá ochranu věřitelů až do úpadku a v tu chvíli již může 

být obtížně rozklíčovat předchozí ovlivnění a nalézt příčinnou souvislost s úpadkem. Navíc bude 

uspokojení věřitelů záviset na solventnosti řídící osoby. 

Důsledky § 71 se budou na řídící osobu aplikovat jen pokud bude prokázána příčinná 

souvislost mezi jejím jednáním a úpadkem řízené osoby. Pokud prokázána bude a jednání řídící 

osoby bude i převažující příčinou úpadku, řídící osoba se dostane s účinkem ex tunc do pozice 

vlivné osoby a bude povinna hradit zpětně újmu, která vznikla řízené osobě a dopadnou na ni i 

další důsledky § 71. Časovým omezením zde bude obecná promlčecí lhůta. Naopak pokud nebude 

nalezena příčinná souvislost, vyrovnávání újmy v koncernovém režimu bude moci pokračovat 

nadále i přes úpadek, což může být užitečné v reorganizaci. 

Významná ochrana je přiznána nekoncernovým společníkům řízené osoby, kteří mohou 

v úpadku po řídící osobě mj. žádat vyrovnání sekundární újmy či odkup jejich podílu. Krátce je 

rozebrána též fiduciární povinnost statutárního orgánu řízené osoby, pokud obdrží povolený pokyn 

k obchodnímu vedení. Pokud by takový pokyn měl vést k úpadku, nejednalo by se o pokyn 

jednotného řízení, nýbrž o ovlivnění ve smyslu § 71. Pokud by pokyn vedl k újmě, jejíž vyrovnání 

by nebylo možné kvantifikovat či očekávat včas, nezprostil by se člen statutárního orgánu 

odpovědnosti, pokud by takový pokyn přijal. 

Dopady § 71 na řídící osobu při způsobení úpadku lze považovat za efektivní a spravedlivý 

způsob ochrany věřitelů a minoritních společníků řízené osoby. Jedná se podle mého názoru o 

vhodnější řešení, než je presumpce skupinového wrongful trading ve skupinách, které učinily 

řízenou korporaci zranitelnou, jak je tento návrh popsán na konci podkapitoly 3.1.3. Zároveň 

důsledky § 71 dopadají na řídící osobu až poté, kdy k úpadku dojde převážně v důsledku jejího 

jednání a poté, co měla šanci újmu vyrovnat, k čemuž je patřičně motivována. Ručení podle § 71 

odst. 3 tak sice je opatřením piercingu v širším smyslu, nastupuje však až v krajním případě jako 

protipól benevolentní úpravy vyrovnávání újmy v rámci koncernu, a proto neohrožuje princip 

omezeného ručení. Ochrana minoritních společníků podle koncernového práva je dostatečně 

široká, ochrana věřitelů prostřednictvím § 71 ve spojení s § 72 odst. 3 však naráží na limity – 

zejména obtížnost rozpoznatelnosti, která předchozí újma byla v příčinné souvislosti s úpadkem, 

a také ji lze užít pouze při solventnosti řídící osoby. Závěrem části 3 jsou zmíněny návrhy 

evropských akademiků, které by mohly pomocí efektivní ochrany likvidity servisních společností 

být vhodným příspěvkem do právní úpravy dané problematiky. 
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Čtvrtá část je věnována dalším důsledkům úpadku řízené osoby dle insolvenčního zákona 

a dalším institutům, které jsou známé ze zahraničí. Stručně je zmíněna subordinace pohledávek 

spřízených osob, kterou však shodně s doporučeními UNCITRAL nepovažuji za potenciální 

přínos pro náš právní řád. Subordinace může znevýhodňovat věřitele, kteří jsou členy též skupiny, 

aniž by pro to bylo spravedlivé ospravedlnění a má negativní efekt na jejich věřitele a společníky, 

navíc poněkud zbytečně odrazuje od vnitroskupinového úvěrování, což jde opačným směrem než 

koncernově vstřícné české právo.   

Analýza odporovatelnosti právních jednání z pohledu podnikatelských seskupení 

v kapitole 4.1 navazuje na třetí část práce věnovanou ručení dle zákona o obchodních korporacích, 

jelikož představuje další ze způsobů, jak se věřitelé (nepřímo, prostřednictvím kolektivního řízení) 

mohou domoci uspokojení z majetku třetích osob. Nejprve je zde rozebrán vztah neplatnosti, 

neúčinnosti podle občanského zákoníku a insolvenční neúčinnosti. Část kapitoly je věnována 

kritériím, na základě kterých jsou i v mezinárodním srovnání a dle mezinárodních standardů 

hodnoceny transakce se spřízněnými osobami. Odporovatelná právní jednání je nutno posuzovat 

z hlediska enterprise přístupu tak, aby nepostihla legitimní transakce, které se mimo koncernový 

kontext jeví jako nevýhodné pro jednotlivou řízenou entitu, ale při posouzení ve světle 

koncernového zájmu mohou přinášet zprostředkovaný prospěch i této entitě. Typicky záruky za 

splnění dluhu vůči externí osobě, úvěry poskytnuté za výhodnějších než tržních podmínek, nebo 

dodavatelské vztahy, které neodpovídají tržní realitě, se jeví jako jednoznačně nevýhodné pro 

entitu, která zde poskytuje výhodu. Výhoda se však může projevit až následně v úspěchu koncernu 

jako celku nebo se může projevit v úspěchu jiného člena skupiny, na nemž je znevýhodněná 

korporace závislá. Insolvenční zákon neposkytuje soudu a insolvenčnímu správci možnost 

posuzovat transakce z tohoto pohledu větší ekonomické jednotky, jak to zákon o obchodních 

korporacích umožňuje v § 72. Naopak jde opačným směrem, když například z právních úkonů bez 

přiměřeného protiplnění vyjímá ty, které byly učiněny s vidinou přiměřeného prospěchu, výjimka 

se však neaplikuje, pokud je dlužníkovou protistranou osoba s ním spřízněná. Tak je omezena 

možnost řešení úpadku s ohledem na prospěch skupiny, což bude mít zejména v reorganizaci či 

v případě úpadku více osob z téhož koncernu negativní konsekvence. Odporovatelnost jednání je 

tak hodocena přísně s ohledem na jednotlivou upadnuvší entitu, což není souladné s doporučeními 

UNCITRAL ani Světové banky. 

Kapitola se rovněž věnuje pojmu spřízněných osob, tedy osob blízkých dlužníkovi nebo 

tvořících s dlužníkem koncern, a to včetně návaznosti na definici podnikatelských seskupení dle 

zákona o obchodních korporacích. Lze shrnout, že přestože pojem koncernu je relativně úzký, 
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osoby vlivné, ovládající i řídící ve smyslu zákona o obchodních korporací budou spadat 

přinejmenším pod pojem osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku a budou se na ně aplikovat 

zvláštní pravidla o odporovatelnosti, jakož i další zvláštní pravidla insolvenčního zákona, která 

jsou analyzována v dalších kapitolách. Jsou zde rovněž rozebrány odchylky odporovatelnosti 

týkající se spřízněných osob – prodloužení lhůt a přenesení důkazního břemene u jednotlivých 

skutkových podstat, kde insolvenční zákon v zásadě odpovídá mezinárodnímu standardu. 

V závěru kapitoly odporovatelnost srovnávám s dříve popsanými způsoby ochrany věřitelů 

– ručením dle § 76 odst. 3 ve spojení s § 68 ZOK a dle § 71 odst. 3 ZOK. Odporovatelnost je 

nejméně intervenčním opatřením, neboť nezasahuje do omezeného ručení, základního stavebního 

kamene korporačního práva. Oproti tomu ručení dle ZOK, subordinace pohledávek spřízněných 

osob a ze všeho nejvýrazněji substantivní konsolidace představují zásah do Salomon principů, 

jejichž důležitost je vysvětlena v části 2. Povinnosti řízené osoby, která způsobila úpadek řídící 

osoby dle § 71 ZOK, ručení dle § 68 ZOK a odporovatelnost se mohou částečně překrývat, 

v takovém případě je odporovatelnost nejvhodnějším a nejméně invazivním řešením; nedokáže 

však zachytit ovlivnění, která nemají podobu transakce, jako je například přenechání obchodní 

příležitosti – tam nastupuje ochrana dle zákona o obchodních korporacích. Instituty se tak 

vzájemně doplňují a tvoří robustní úpravu ochrany věřitelů řízené korporace před neblahým 

vlivem ze strany řídící osoby. 

Zmínka je věnována ochraně financování poskytnutého upadnuvší korporaci po zahájení 

insolvenčního řízení. Tyto transakce jsou často činěny v rámci skupiny za účelem koncernové 

záchrany a připravovaná evropská směrnice o restrukturalizačních rámcích má chránit takové 

transakce před odporovatelností. To může otevřít nové možnosti pro záchranu řízené osoby 

v případě jejího úpadku i pro preventivní řešení úpadku koncernu jako celku. 

Substantivní konsolidace, tedy smísení majetkových podstat více osob, je rozebrána 

v kapitole 4.2 a krátce je pozornost věnována též procesní koordinaci v případě úpadku více 

dlužníků z téhož podnikatelského seskupení. Český právní řád substantivní konsolidaci 

nepřipouští a její zavedení by znamenalo značný zásah do majetkové samostatnosti obchodních 

korporací, což představuje ohrožení základních principů korporačního práva uvedených v kapitole 

2.1, jakož i do principu spravedlivého uspokojení věřitelů pari passu.  Uvádím však situace, které 

by podle doporučení z legislativní příručky UNCITRAL týkající se úpadku v rámci korporačních 

skupin bylo vhodné řešit právě pomocí tohoto institutu. V případě seskupení, jejichž majetek a 

závazky jsou smíšeny do té míry, že tuto spleť není možné rozmotat s přijatelnými náklady, se 

může jednat o jediný způsob, jak věřitelům zajistit alespoň částečné uspokojení jejich závazků. 
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Substantivní konsolidace by v případě jejího zařazení do českého insolvenčního práva měla být 

užita jedině jako prostředek poslední záchrany tam, kde by ostatní způsoby ochrany věřitelů 

postrádaly efektivitu a po náležité analýze ekonomické vhodnosti takového řešení. S ohledem na 

nemožnost užití substantivní konsolidace při postupu podle evropského insolvenčního nařízení by 

též zavedení tohoto institutu měl předcházet konsenzus na evropské úrovni. V kapitole též zmiňuji 

společné podání insolvenčního návrhu více členy skupiny, to však nepovažuji za potenciální 

přínost českému insolvenčnímu právu, zejména s ohledem na povinnost statutárního orgánu podat 

insolvenční návrh bez zbytečného odkladu. 

Kapitola 4.3 rozebírá, jaké důsledky procesního charakteru spojuje s úpadkem řízené osoby 

insolvenční zákon. Kapitola se na prvním místě a nejrozsáhleji věnuje problematice hlasovacích 

práv spřízněných osob, jejíž úprava doznala značných změn novelou v roce 2017. Oproti předešlé 

liberální úpravě nyní platí široký zákaz hlasování pro věřitele spřízněné s dlužníkem. Shrnuji 

argumenty pro a proti omezení hlasovacích práv spřízněných osob. Hlasování koncernových 

věřitelů sice může mít své výhody zejména při snaze o „koncernovou záchranu“, spíše však vede 

k nežádoucímu zneužití v podobě „koncernového únosu“. V mezinárodním srovnání se nejeví 

současný zákaz hlasovacích práv spřízněných osob vůči nim nikterak tvrdý. Dále shrnuji diskusi, 

která probíhala před přijetím tohoto omezení. Kontroverze vyvolal čtvrtý a pátý odstavec § 53 IZ, 

které umožňují soudu poměrně širokou diskreci v otázce přiznání nebo naopak nepřiznání 

hlasovacích práv. Kritika byla založena zejména na vágnosti kritérií, za kterých je možné 

rozhodovat o hlasovacích právech, jež by mohla vést ke zneužití diskrece ze strany soudu. Pravidlo 

ovšem je doplněno procesními pojistkami a umožňuje postihnout případy, které nelze zařadit do 

kategorií uvedených v předchozích odstavcích, jež nejsou založeny na soudní diskreci. Například 

hlasovací právo některých fyzických osob, jejichž propojení s dlužníkem je zřejmé, by bez 

poměrně volně formulovaného pátého odstavce nebylo možné zakázat. 

Podkapitola 4.3.2 obsahuje rozbor ustanovení § 177 insolvenčního zákona a souvisejících 

ustanovení (zejména § 19 odst. 2 IZ), který byl zaveden novelou zákona v roce 2017 a určuje 

novou povinnost věřitelům, kteří dobrovolně nabyli pohledávku v době blížící se zahájení 

insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení, dokládat svého skutečného majitele pod sankcí 

suspenze hlasovacích spojených s pohledávkou. Tento institut má umožnit zvýšení 

transparentnosti vlastnictví pohledávek v insolvenčním řízení, čímž má zefektivnit užití úpravy 

hlasovacích práv a dalších ustanovení.  Rozbor nicméně upozorňuje na jeho limity a nedokonalosti, 

díky nimž je možné povinnost snadno obejít. Lze tak učinit mj. prostřednictvím převodu 

pohledávky na fyzickou osobu, která povinnost logicky nemá. Dalším nedostatkem je, že 
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dokládání skutečného majitele probíhá formou čestného prohlášení, které je činěno ke dni podání 

přihlášky pohledávky, resp. po vstupu do řízení namísto postupitele a není reflektována případná 

pozdější změna vlastnické struktury věřitele. K řešení tohoto problému by měl přispět další vývoj 

rejstříku skutečných majitelů, který má nastat s implementací páté AML směrnice. 

Závěrečná část je věnována dalším modifikacím, které insolvenční právo stanoví pro 

spřízněné osoby. Mezi nimi je shrnuta problematika podjatosti člena věřitelského výboru, 

povinnosti dlužníka uvádět propojení v seznamu závazků a zákazu spřízněným osobám, jakož i 

dalším insiderům nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.  
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Úpadek řízené osoby a jeho „koncernové“ důsledky 

Abstrakt 

Práce se věnuje důsledkům, které zákon o obchodních korporacích a insolvenční zákon 

stanoví pro případ úpadku řízené osoby ve vztahu ke zbylým entitám v koncernu. Nejprve jsou 

rozebrána obecná koncepční východiska a vysvětlena hodnota principů omezeného ručení a 

samostatné právní osobnosti v kontextu podnikatelského seskupení. Jedna kapitola je věnována 

mezinárodním otázkám, které vyvstávají v souvislosti s úpadkem v rámci podnikatelských 

seskupení, tedy jednak otázkám mezinárodního práva soukromého, jednak otázkám harmonizace. 

Důležitost harmonizace je vysvětlena s odkazem na universalismus, vedoucí myšlenkový směr 

v řešení přeshraničního úpadku a v dalších částech práce je český právní řád hodnocen 

komparativně s mezinárodními standardy insolvenčního práva UNCITRAL a Světové banky. Dále 

jsou analyzovány cesty, kterými je možné dovodit odpovědnost (ručení) člena skupiny za dluhy 

insolventní korporace. Těmi je zejména z anglického práva převzatý institut wrongful trading 

obsažený v § 68 zákona o obchodních korporacích a ručení řídící osoby za dluhy řízené osoby, 

pokud řídící osoba způsobí řízené osobě úpadek. V této části je využita komparace s anglickou 

úpravou a hodnocení projednávané novely zákona o obchodních korporacích.  Analyzována je též 

otázka vyrovnávání újmy v rámci koncernu a jaký vliv na ni má úpadek, podle toho zda je, nebo 

není způsoben řídící osobou. Část práce je věnována odporovatelnosti právním jednáním 

v kontextu podnikatelských seskupení. Následující kapitola se věnuje substantivní konsolidaci a 

procedurální koordinaci řízení více členů skupiny a závěrem jsou řešeny procesní instituty, které 

dopadají na spřízněné osoby v průběhu insolvenčního řízení. Mezi nimi je řešena především 

problematika hlasovacích práv spřízněných osob a nově zavedená povinnost dokládat skutečného 

majitele. 
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Insolvency of a dependant person and its group consequences 

Abstract 

The thesis deals with the consequences that the Czech Act on Business Corporations and 

the Insolvency Act provides for the case of bankruptcy of a dependant entity in relation to the 

remaining entities in the group. First, the general conceptual bases are discussed and the value of 

the principles of limited liability and individual legal personality in the context of the business 

group is explained. One chapter is devoted to international issues that arise in the context of 

bankruptcy within business groups, that is, both private international law and harmonization 

issues. The importance of harmonization is explained with reference to universalism, the leading 

way of thinking in solving cross-border bankruptcy, and in other parts of the thesis, Czech law is 

compared with the international standards of insolvency law of UNCITRAL and the World Bank. 

Furthermore, the ways in which the liability of a group member for the debts of an insolvent 

corporation can be inferred are analyzed. These include, in particular, the English law inspired 

wrongful trading regime contained in s. 68 of the Act on Business Corporations and the liability 

of the dominant entity for the debts of the dependant entity if the dominant entity causes the 

dependant entity to go bankrupt. In this part there is a comparison with the English law version 

and an evaluation of the discussed amendment to the Act on Business Corporations. The issue of 

balancing harm within a group is also analyzed and the effect of bankruptcy on it, depending on 

whether or not it is caused by the dominant entity. Part of the work is devoted to avoidance of 

transactions in the context of business groups. The following chapter deals with the substantive 

consolidation and procedural coordination of insolvency proceedings of more than one member of 

a group and concludes with procedural questions that have an impact on related parties during 

insolvency proceedings. Among them, the issue of related parties' voting rights and the newly 

introduced obligation to prove the beneficial owner are addressed. 

 

Key words: dependant entity insolvency 


