
Abstrakt 

Současná úprava koncernového práva v České republice sleduje do značné míry německou 

koncepci a je proto často kritizována. Rovněž v evropském měřítku se čím dál větší počet států 

odklání ve svých právních úpravách od německého modelu koncernového práva. Česká republika je 

jedním ze států, kde má de lege ferenda dojít k formulování nové koncepce koncernového práva 

vystavěné podle francouzského vzoru. Účelem této práce je proto analyzovat jednak současnou právní 

úpravu koncernového práva v České republice, jakož i navrhovaný přechod k francouzskému modelu. 

S ohledem na změnu v nazírání na podnikatelská seskupení je do práce zařazena i komparatistická část 

koncernových právních úprav vybraných evropských států a některá komunitární doporučení. 

Téma práce jsem si vybral zejména z následujících důvodů. Prvním důvodem je můj zájem 

o danou problematiku. Druhým důvodem je aktuálnost dané tématiky, neboť současný návrh zákona 

o obchodních korporacích byl v lednu tohoto roku již zaslán do připomínkového řízení. Třetím 

důvodem je ohromný ekonomický dopad této právní disciplíny v hospodářské praxi. Čtvrtým 

důvodem je absence většího počtu odborné literatury na toto téma, což platí zejména o připravované 

právní úpravě podnikatelských seskupení de lege ferenda. Cílem práce je proto být jedním z prvních 

pokusů o nahlížení na právní regulaci podnikatelských seskupení jednak z pohledu současné právní 

úpravy a jednak, ve světle komparatistiky, i připravovaného zákona o obchodních korporacích. 

Práce se člení na tři základní části, které se pak dále člení na jednotlivé kapitoly a subkapitoly. 

V první části se zabývám právní úpravou koncernového práva v současném obchodním zákoníku. 

Nejprve jsou vymezeny základní pojmy koncernového práva, tj. podnikatelská seskupení, ovládání, 

jednání ve shodě a koncern, poté přecházím k právní úpravě faktického koncernu. Analyzována je 

právní úprava využívání vlivu ovládající osoby v osobě ovládané a s tím spojená zvláštní úprava 

právních následků využívání takového vlivu. V samostatné kapitole pak bude pojednáno o zprávě 

o vztazích mezi propojenými osobami. V závěru první části budou zmíněny aktuální problémy 

českého koncernového práva. 

Druhá část práce se zabývá nejprve komparatistickou analýzou koncernových systémů ve 

vybraných zemích. V úvodu budou srovnány německý a francouzský model koncernového práva, 

bude poukázáno na základní odlišnosti mezi nimi, ale i na jejich společné rysy a východiska. Poté 

bude podrobněji rozebrána právní úprava podnikatelských seskupení ve vybraných evropských zemích, 

a to nejprve států přebírajících německou koncepci (kromě Německa například Portugalsko či 

Slovinsko) a následně států sledující francouzskou koncepci koncernového práva (kromě Francie 

například Anglie, Itálie, Polsko či Belgie). V další kapitole práce bude pojednáno o perspektivách 

evropského koncernového práva de lege ferenda. Zejména bude rozebrána analýza odborného týmu 



Forum Europaeum pro koncernové právo a poté bude učiněno pojednání o vybraných ustanoveních 

tzv. Winterovy zprávy. 

Třetí část práce se zaměřuje na právní úpravu de lege ferenda. Nejprve bude podán úvodní 

výklad k přechodu na novou koncepci koncernového práva mající před očima francouzský vzor, 

aby pak byla navázána analýza právních pojmů koncernového práva používaná v návrhu zákona 

o obchodních korporacích. Následně bude analyzována právní úprava ovlivnění v seskupení spojeném 

ovládacími vztahy a zejména pak právní úprava koncernu. V samostatných kapitolách pak bude 

pojednáno jednak o možnosti vystoupení (exitu) menšinových společníků za určitých podmínek ze 

společnosti a jednak o zprávě o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení. V závěru třetí části 

pak budou shrnuty problematické otázky vyplývající z navrhované právní úpravy. 

Závěr práce dospívá k tomu, že právní úprava koncernového práva se de lege ferenda ubírá 

v České republice správným směrem, tj. k dosažení efektivního, moderního a konkurenceschopného 

rámce koncernového práva při zachování dostatečné právní ochrany ohrožených subjektů, nicméně 

zároveň se otevírá široký prostor pro interpretaci některých koncernových pojmů v budoucí judikatuře 

a právní doktríně. 


