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     Předmětem posouzení je rigorózní práce s ambiciózním názvem věnovaná prakticky 
významnému a teoreticky komplikovanému problému koncernového práva. Svými  120 
stranami   splňuje podmínky kladené na rozsah tohoto  typu graduačního díla.

            Struktura práce je logická a přehledná. Autor rozdělil svůj text do čtyř částí, v nichž 
postupně pojednává o současném stavu a aktuálních problémech českého koncernového 
práva, o německé a francouzské koncernové úpravě a perspektivách evropského 
koncernového práva de lege ferenda a o návrhu paragrafovaného znění zákona o obchodních 
korporacích. Text je zakončen závěrem, v němž autor shrnul hlavní myšlenky, k nimž dospěl 
zpracováním zvolené problematiky. 

Hodnotím-li práci z hlediska vlastního obsahu, mohu konstatovat, že práce má velmi 
dobrou úroveň a svědčí o tom, že autor své téma zvládl. Právní úpravu koncernu jen 
nepopisuje, ale komentuje ji a formuluje vlastní stanoviska k některých sporným otázkám. 

K  práci mám následující poznámky, případně kritické a diskusní připomínky: 
- považuji za správné, že autor vedle ochranné, zdůrazňuje i motivační funkci 

koncernového práva. Tu však nelze redukovat jen na daňové předpisy. Funkcí koncernového 
práva je, zejména ve světle posledního vývoje názorů na úrovni EU, podpora efektivního 
fungování koncernu, jímž se rozumí především možnost mateřské společnosti legálně 
prosazovat jednotnou koncernovou politiku a tomu odpovídající možnost dceřiné společnosti 
takové ovlivňování akceptovat. V tomto ohledu česká právní úprava evropské požadavky 
splňuje, i když podle německého modelu. Souhlasím s autorem, že česká právní úprava 
neumožňuje zdanění až na úrovni koncernu (str. IX). Nabízí se ale otázka, které další země –
kromě Německa – takovou možnost svým seskupením poskytují. Na tuto otázku by mohl 
autor m.j. odpovědět při obhajobě.   K členění podnikatelských seskupení (str. 2) lze uvést, že 
kromě vertikálních skupin, jimiž se uchazeč zabývá, působí i seskupení horizontálního typu. 
Pokud jde o právní důsledky koncernového uspořádání, poznamenávám, že většina je vázána 
již na existenci ovládání a jen několik málo na samotný koncern (tamtéž). Drobnou 
připomínku mám k pojednání o ovládané osobě (str. 3), jíž  může být i družstvo. Pokud jde o 
ovládající osoby, lze podotknout (aniž bych autorovi jakkoli vytýkala neúplnost výčtu), že 
ovládající osobu může být i stát.   Na str. 7 ve třetím odstavci uchazeč – zdá se – nerozlišuje 
(odvolává-li se na § 156a obch. zák.) mezi převodem hlasovacího práva a převodem jeho 
výkonu. Jinak nelze jeho poznámce rozumět. K odstavci 5 na následující straně lze 
poznamenat, že na zahraniční ovládanou osobu bude aplikován zahraniční a nikoli český 
právní „koncernový“ režim. Ke způsobům prosazování rozhodujícího vlivu, o nichž se 
pojednává na str. 15 lze podotknout, že podle judikatury Nejvyššího soudu (s níž autor 
bohužel nepracuje), je nejefektivnějším nástrojem právě nominace členů představenstva 
ovládané společnosti ovládající osobou. S vymezením aktuálním problémů českého 
koncernového práva (str. 39 a násl.) lze souhlasit. Autor zde projevuje nadhled a zřejmě i 
praktickou zkušenost s koncernovou problematikou a jeho závěry logicky vycházejí z 



předchozího pojednání. Nejsem s ním ale zcela zajedno v tom, že rozdíl mezi francouzskou a 
německou koncernovou koncepcí spočívá m.j. i ve velice krátkém časovém horizontu úhrady 
újmy podle německého práva. Lze v této souvislosti argumentovat možností uzavřít smlouvu 
o lhůtě a způsobu úhrady, což prodlužuje „uhrazovací horizont“. Je ovšem pravda, že české 
prostředí s tímto institutem téměř nepracuje (str. 45). Kombinace obou přístupů – německého 
a francouzského (str. 46) by zřejmě zasloužila širší diskusi. Na téže straně nelze souhlasit 
s dalším prezentovaným rozdílem obou srovnávaných pojetí, jímž je respekt k zájmu ovládané 
společnosti. V tomto ohledu se obě koncepce podle mého názoru shodují (obdobně str. 48). 
Pojednání o některých vybraných evropských koncernových úpravách je zajímavé a nemám 
k němu výhrady. Pouze v rámci pasáže  o anglickém koncernovém právu by bylo zřejmě třeba 
nahlédnutím do textu zákona  upřesnit,  komu odpovídají členové orgánu za škodu (str. 65). 
Na str. 81 souhlasím s vyjádřením k povaze podnikatelského  seskupení. Pokud jde o 
povinnost vypracování zprávy (str. 82), mám značné pochybnosti o tom, zda by ji měla 
vypracovávat i „jen“ ovlivněná osoba. Se závěrem  obsaženým v pátém odstavci na str. 90, 
v němž se vyjadřuje uchazeč ke vztahu ustanovení § 72 a 81 ZOK, nemám náamitek.  Na str. 
91 mi chybí větší analýza (a možná i kritika) vzniku koncernu rozhodnutím orgánu řízené 
osoby. S touto možností (která byla naštěstí vypuštěna) nesouhlasím, protože vznik koncernu 
je spojen se splněním materiálních podmínek a jakékoli prohlášení orgánu společnosti může 
tyto skutečnosti nanejvýš konstatovat, těžko je však může založit.  K pojednání o protiplnění 
(str. 99 a násl.) lze snad zatím jen poznamenat, že bude nepochybně největším problémem 
aplikace navrhované koncernové úpravy, obdobně, jako je tato otázka problematická i ve 
francouzském prostředí.  

Seznam literatury obsahuje reprezentativní prameny českých komercialistů, dále 
anglicky psané zahraniční tituly a jednu německou a francouzskou práci. Autor na použitý 
pramen odkazuje v souladu s citačními standardy. Postrádám však práci s judikaturou, i když 
je v oblasti koncernového práva poměrně chudá. Bylo však možné využít judikaturu 
Nejvyššího soudu vztahující se k nejefektivnějšímu nástroji prosazování rozhodujícího vlivu, 
jímž je nepochybně „obsazování“ funkcí v představenstvu ovládající osobou, či judikaturu 
řešící problém tzv.reflexní škody (str. 41).

Rigorózní práci předloženou uchazečem považuji za zdařilou a doporučuji ji proto 
ráda k obhajobě.
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