
                  Univerzita Karlova         

právnická fakulta 
katedra obchodního práva 

 
 
 

 
RIGORÓZNÍ PRÁCE 

 
 
 
 
 
Téma: České koncernové právo v kontextu mezinárodní 

komparatistiky a ve světle připravované 
rekodifikace českého obchodního práva 

 
 
Vedoucí rigorózní práce: Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Václav Štraser 
Seydlerova 2150/5 
158 00 Praha 5 
 



  II 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracoval 

samostatně, všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány 

a práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 29. března 2011 

 

 

 

Václav Štraser 



  III 

PODĚKOVÁNÍ 
 
Chtěl bych především vyjádřit úctu a poděkování vedoucí své 
rigorózní práce paní Prof. JUDr. Stanislavě Černé, CSc. za její 
odbornou pomoc, cenné připomínky, rady a náměty, které mi pomohly 
při vypracování této práce a za celkově velmi vstřícný a přátelský 
přístup. 
 
Dále bych chtěl na tomto místě poděkovat své ženě Denise 
za trpělivost a pochopení, které měla během mé práce na tomto díle. 
 



  IV 

OBSAH 
 

Titulní list    I.  

Čestné prohlášení   II. 

Poděkování  III.  

Obsah  IV.  

Seznam použitých zkratek  VI. 

Úvod VII. 

 

ČÁST PRVNÍ – SOUČASNÝ STAV A AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ČESKÉHO 

KONCERNOVÉHO PRÁVA     1 

1.1 Koncernové právo v České republice de lege lata     2 

1.1.1 Základní pojmy koncernového práva     2 

1.1.1.1 Podnikatelská seskupení     2 

1.1.1.2 Ovládání     3 

1.1.1.3 Jednání ve shodě   10 

1.1.1.4 Koncern   12 

1.1.2 Právní úprava faktického koncernu   14 

1.1.2.1 Právní úprava využívání vlivu ovládající osoby   15 

1.1.2.2 Zvláštní úprava právních důsledků využívání vlivu   17 

1.1.2.3 Zpráva o ovládacích vztazích mezi propojenými osobami   26 

1.2 Aktuální problémy českého koncernového práva v současném znění obchodního 

zákoníku   39 

 

ČÁST DRUHÁ – VÝCHODISKA KONCERNOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY VE SVĚTLE 

MEZINÁRODNÍ KOMPARATISTIKY A KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA   43 

2.1 Komparatistický výběr národních právních přístupů k úpravě koncernu   44 

2.1.1 Německý a francouzský model regulace koncernu   44 

2.1.2 Regulace koncernu v zemích německé orientace   47 

2.1.2.1 Německá právní úprava koncernu   48 

2.1.2.2 Portugalská právní úprava koncernu   51 

2.1.2.3 Slovinská právní úprava koncernu   56 

2.1.3 Regulace koncernu v zemích francouzské orientace   57 

2.1.3.1 Koncernové právo ve Francii   59 

2.1.3.2 Koncernové právo v Anglii   64 

2.1.3.3 Koncernové právo v Itálii   66 



  V 

2.1.3.4 Koncernové právo v ostatních zemích francouzské orientace   67 

2.2 Perspektivy evropského koncernového práva de lege ferenda   70 

2.2.1 Koncernové právo pro Evropu (Forum Europaeum pro koncernové právo)   71 

2.2.2 Zpráva Skupiny na vysoké úrovni odborníků na právo obchodních společností 

(Winterova zpráva) – vybraná ustanovení   75 

2.2.3 Strategické plány Evropské komise s koncernovými aspekty – modernizace práva 

obchodních společností a konsolidovaný základ daně v koncernu   77 

 

ČÁST TŘETÍ – INSPIRACE ČESKÉHO KONCERNOVÉHO PRÁVA DE LEGE 

FERENDA V KONTEXTU NÁVRHU PARAGRAFOVANÉHO ZN ĚNÍ ZÁKONA 

O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH    78 

3.1 Koncernové právo v České republice de lege ferenda   79 

3.1.1 Základní pojmy „nového“ koncernového práva   80 

3.1.1.1 Podnikatelská seskupení   80 

3.1.1.2 Ovládání   81 

3.1.1.3 Jednání ve shodě   84 

3.1.1.4 Ovlivnění   85 

3.1.1.5 Koncern   87 

3.1.2 Právní úprava ovlivnění v seskupení spojeném ovládacími vztahy   93 

3.1.3 Právní úprava koncernu   96 

3.1.3.1 Zvláštní úprava využívání vlivu   96 

3.1.3.2 Zvláštní úprava právních důsledků využívání vlivu 100 

3.1.4 Odkoupení podílů menšinových společníků 106 

3.1.5 Zpráva o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení a její přezkum 108 

3.2 Otázky českého koncernového práva de lege ferenda vyplývající z návrhu zákona 

o obchodních korporacích 112 

Závěr 116 

Seznam použité literatury 121 

Seznam příloh 125 



  VI 

Seznam použitých zkratek 
 

návrh ZOK, ZOK – návrh paragrafovaného znění zákona o obchodních korporacích, 

aktuální verze k 2. březnu 2011 

ObchZ   – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

OZ   – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

ZDP   – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 

 

liberační podmínky – podmínky stanovené v kapitole 3.1.1.5 vycházející z ustanovení § 81 ZOK 

koncernové podmínky – podmínky stanovené v kapitole 3.1.3.1 obsahující liberační podmínky plus 

prokázání existence koncernu (jednotného řízení) v souladu s § 79 ZOK 

 

a.s. – akciová společnost 

k.s. – komanditní společnost 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

v.o.s. – veřejná obchodní společnost 

Zpráva o vztazích – Zpráva o ovládacích vztazích mezi propojenými osobami 

 

Druhá směrnice – Druhá směrnice Rady č. 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976, o koordinaci 

ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob 

vyžadována v členských státech od společností ve smyslu článku 58 druhého 

pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování 

a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto 

opatření 

Devátá směrnice – návrh tzv. deváté směrnice o koncernovém právu z roku 1984 

 



  VII 

ÚVOD 

Význam koncernů a jiných podnikatelských seskupení ve světové ekonomice neustále roste, 

neboť podnikání v rámci podnikatelských seskupeních s sebou přináší svá nesporná pozitiva, například 

umožnění realizace velkých investičních projektů, což dále implikuje technologický rozvoj, 

zlevňování produkce pro spotřebitele apod. V současné době postupující globalizace již obchodní 

společnosti nevystupují v hospodářské praxi příliš často samostatně. Zejména od poloviny dvacátého 

století lze sledovat rostoucí trend různých forem hospodářské kooperace mezi obchodními 

společnostmi, které pak v mnoha případech vedou k dlouhodobé spolupráci v podobě organizace 

skupin společností, které mezi sebou vypracovávají jednotnou hospodářskou strategii a definují 

některé společné cíle. Členské státy Evropské unie si růst významu podnikatelských seskupení 

v ekonomické praxi bezpochyby uvědomují, avšak podstata a rozsah právní úpravy těchto 

podnikatelských seskupení je stále častěji diskutovanou otázkou. Nepopírá se, že s existencí 

podnikatelských seskupení jsou spojena určitá nebezpečí pro společnosti zařazené do podnikatelského 

seskupení, jejich menšinové společníky, věřitele a některé další osoby, nicméně tato rizika nemohou 

jakkoli zpochybnit legitimnost těchto seskupení. 

Dosavadní právní regulace podnikatelských seskupení přejímá prozatím německou koncepci 

koncernového práva, byť ne ve všech ohledech zcela důsledně, a byla a je proto kritizována v České 

republice i na komunitární úrovni.1 Rovněž novely současného obchodního zákoníku v části týkající se 

podnikatelských seskupení znamenaly další posuny v „germanizaci“ českého koncernového práva. 

Tento typ právní úpravy byl sice zpočátku v členských státech Evropské unie značně rozšířený, 

nicméně v současné době dochází v čím dál tím větším počtu států k odklonu od této koncepce. 

Německému modelu je totiž kritiky často vytýkáno, že neodpovídá požadavku efektivního působení 

koncernového práva na ekonomické prostředí. 

Legislativní úprava koncernového práva přijatá v současném obchodním zákoníku podle 

německého vzoru samozřejmě není jedinou možnou cestou k regulaci podnikatelských seskupení. 

Naopak, úprava jiných vyspělých států se od naší právní úpravy více či méně odlišuje. Právní úpravy 

jednotlivých členských států vycházejí buď též z německé koncepce koncernového práva nebo naopak 

z francouzského přístupu k podnikatelským seskupením. Ani na evropské úrovni nedošlo k sjednocení 

koncernového práva a návrh Deváté směrnice byl odložen, resp. spíše opuštěn, neboť není vůle se 

k němu vracet. Z výsledků odborných doporučení na komunitární úrovni (zprávy Forum Europaeum 

pro koncernového práva i Winterovy zprávy) vyplývá, že jednoznačná doporučení pro členské státy 

Evropské unie jsou v oblasti koncernového práva sledovat francouzskou koncepci koncernového práva, 

                                                 
1 Srov. například Doležil, T.: Koncerny v komunitárním právu. Praha : AUDITORIUM, 2008 nebo Forum 
Europaeum Konzernrecht: Koncernové právo pro Evropu. 1998 nebo Winterova zpráva. 
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která je doporučována jako nejefektivnější řešení (neboť zohledňuje povahu koncernu tím, že nenutí 

členy koncernu do okamžitých finančních vyrovnání) s doplněním o pravidlo wrongful trading. Proto 

i současné návrhy dílčí harmonizace na komunitární úrovni jsou orientovány zejména na francouzský 

přístup k podnikatelským seskupení, zejména co se prosazování zájmu týče, přičemž tento trend se 

v evropském měřítku ukazuje jako dominující. Právní komparatistika regulace podnikatelských 

seskupení ve vybraných zemích tvoří proto rovněž součást této rigorózní práce. Pojednáno bude 

zejména o právní úpravě koncernu v Německu, Portugalsku, Slovinsku, Francii, Anglii a Itálii, naopak 

právní úprava koncernového práva některých jiných evropských států, například skandinávské země, 

Polsko či Belgie, je v práci zahrnuta pouze okrajově. 

Návrh právní úpravy koncernového práva v zákoně o obchodních korporacích je v souladu 

s evropskými doporučeními orientován na francouzskou koncepci koncernového práva, byť ne 

důsledně, což ostatně ani nedoporučují ani Forum Europaeum Konzernrecht ani Winterova zpráva. 

De lege ferenda je tak navrhována jiná koncepce koncernového práva než právní úprava platná 

a účinná v současném obchodním zákoníku vystavěná podle německého vzoru. Základní odlišností 

těchto přístupů je odpověď na otázku, do jaké míry může mateřská společnost legitimně ovlivňovat 

jednotlivé koncernové společnosti a do jaké míry v nich může prosazovat svůj vliv. Bylo by však 

nespravedlivé hovořit o zcela zásadní revoluci českého koncernového práva, nýbrž jedná se spíše 

o jeho evoluci správným směrem s ohledem na efektivnost a podstatu podnikatelských seskupení. 

Ani současná koncepce, ani do budoucna navrhovaná koncepce koncernového práva, totiž nedovolují 

řídící osobě zcela volně prosazovat koncernové zájmy, nýbrž stanoví pro takové počínání určité 

podmínky a omezení. V obou koncepcích je nezbytné zahlazovat případnou újmu, byť se takové 

zahlazení koná v jiném časovém horizontu, jinou osobou a odlišným způsobem. 

Pojem a funkce koncernového práva 

Koncernové právo není samostatným právním odvětvím a jeho účelové vymezení vychází 

především z potřeby provést uspořádání a utřídění souboru právních norem souvisejících s úpravou 

podnikatelských seskupení. Koncernové právo lze definovat jako účelově vymezený soubor právních 

norem upravující právní vztahy související se vznikem a existenci podnikatelských seskupení. Účelové 

vymezení souboru norem koncernového práva souvisí s naplněním základních funkcí, které má 

koncernové právo plnit a které uvádím v následující tabulce: 
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Funkce Právní normy zajišťující danou funkci 
Organizační • definice základních legislativních pojmů (podnikatelské 

seskupení, ovládání, jednání ve shodě, koncern) 
• úprava jednotlivých typů koncernu a formulování pravidel 

jejich vytváření2 
Ochranná • postižení koncentračních procesů a útvarů právem 

obchodních společností a účetním právem, popřípadě také 
právem kapitálového trhu k zajištění: 
o ochrany jednotlivých společností tvořící podnikatelské 

seskupení 
o ochrany menšinových společníků, věřitelů a 

zaměstnanců jednotlivých společností jako článků 
seskupení a státu před daňovými úniky 

o transparentnosti podnikatelských seskupení 
Motivační (pobídková) • cílem je vytváření podmínek pro zajištění efektivního 

fungování podnikatelských seskupení; tuto úpravu mají 
zajišťovat zejména daňové předpisy 

 

Aby výše uvedené funkce koncernového práva mohly být naplněny, zakotvují právní předpisy 

řadu práv a povinností. Adresátem těchto práv a povinností jsou jednotlivé obchodní společnosti 

jakožto „pouhé“ stavební prvky podnikatelských seskupení. Koncernové právo překonává takto 

jednotlivě chápané společnosti a umožňuje nám nahlížet na ekonomickou jednotku jako na celek. 

Ukládat práva a povinnosti této ekonomické jednotce však nemůže, neboť tato jednotka nemá právní 

subjektivitu (práva a povinnosti nelze ukládat organismu bez právní subjektivity). Proto jsou práva a 

povinnosti ukládány koncernům nepřímo tak, že jsou ukládány jednotlivým společnostem z důvodu 

jejich příslušnosti ke koncernu. 

Legislativně nejrozsáhlejší úpravu koncernového práva tvoří jeho ochranářská ustanovení 

(ochranná funkce). Koncernové právo poskytuje ochranu jednak ex ante (jde zejména o oznamovací 

povinnost, nabídku převzetí, schvalování zásadních smluv nejvyšším orgánem kvalifikovanou 

většinou a ustanovení chránící hospodářskou soutěž) a jednak ex post (jde zejména o ustanovení 

omezující využívání vlivu ovládající osoby, povinnosti náhrady újmy a škody, ručení a široké 

informační a kontrolní povinnosti uvnitř koncernu i mimo něj). 

Motivační funkce koncernového práva není bohužel v českých právních předpisech příliš 

hojně zastoupena. Daňové zákony totiž neumožňují zdanění na úrovni koncernu jako celku, což je 

v některých vyspělých zemích obvyklé. Úprava daňových zákonů měla navázat na úpravu smluvního 

                                                 
2 Pravidla vytváření koncernů vyžaduje pouze smluvní koncern, neboť faktický koncern vzniká i bez zákonné 
úpravy. Výklad ohledně právní úpravy smluvního koncernu však není předmětem této práce. 
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koncernu a být tak zajištěním efektivnosti koncernu protiváhou ochranářské zátěži. Proti 

předpokladům3 se tomu však zatím nestalo. 

Systematika rigorózní práce 

Rigorózní práce se člení na tři základní části. V první části se zabývám právní úpravou 

koncernového práva provedenou 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 bude 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. 

Druhá část rigorózní práce se zabývá nejprve komparatistickou analýzou koncernových 

systémů ve vybraných zemích. V úvodu budou srovnány německý a francouzský model koncernového 

práva, základní odlišnosti mezi nimi, ale i jejich společné rysy a východiska. Poté bude podrobněji 

rozebrána právní úprava podnikatelských seskupení nejprve vybraných zemí principiálně přebírající 

německou koncepci koncernového práva, tj. kromě německé právní úpravy též právní úprava 

koncernového práva v Portugalsku a Slovinsku, a posléze i vybraných zemí následující koncepci 

koncernového práva vlastní francouzskému právnímu prostředí, tj. kromě Francie bude pojednáno též 

o systému koncernového práva v Anglii, Itálii, Polsku, Belgii a stručně i v dalších zemích. 

V dalším textu druhé části rigorózní práce bude pojednáno o perspektivách evropského 

koncernového práva de lege ferenda. Nejprve bude rozebrána analýza Forum Europaeum pro 

koncernové právo. Na tuto analýzu budou navazovat pojednání o vybraných ustanovení zprávy 

Skupiny na vysoké úrovni odborníků na právo obchodních společností (Winterova zpráva). V závěru 

pak bude učiněna zmínka o strategických plánech Evropské komise s koncernovými aspekty, které 

vycházejí z obou výše zmíněných analýz. 

Třetí část rigorózní práce hledí do budoucna a zaměřuje se na právní úpravu připravovanou 

v návrhu zákona o obchodních korporacích. Nejprve bude podán úvodní výklad k přechodu na novou 

koncepci koncernového práva mající před očima vzor v podobě francouzské koncepce 

podnikatelských seskupení, aby pak byla navázána analýza právních pojmů koncernového práva 

používaná v návrhu zákona o obchodních korporacích, která obsahuje obdobné pojmosloví jako 

součastná úprava obchodního zákoníku, byť funkční posun je zřejmý. 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 exitu menšinových 

                                                 
3 Srov. důvodovou zprávu k návrhu novely obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb. – komentář k bodu 212 a 213. 
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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 koncernového práva v návrhu zákona o obchodních korporacích. 

V závěru práce pak budou shrnuty poznatky celé práce s akcentem na pojednání o přechodu na 

francouzský model koncernového práva (resp. jeho kombinaci s německým modelem) v návrhu 

zákona o obchodních korporacích. 

S ohledem na omezenost rozsahu rigorózní práce nemůže být v rámci této práce pojednáno 

o všech souvislostech, které by snad s názvem práce mohly souviset. Některé další souvislosti spojené 

s problematikou koncernového práva uvádím níže a tyto nebudou tvořit součást textu této práce. 

Pokud by tomu tak mělo být, musel by být rozbor jednotlivých problematik s ohledem na rozsah práce 

pouze velmi povrchní, což by ovšem nekorespondovalo s charakteristikou rigorózní práce. 

Za prvé, právní úprava podnikatelských seskupení má celou řadu aspektů a nepromítá se 

pouze do práva obchodního, nýbrž i do práva účetního, daňového, popř. i občanského, pracovního 

a dalších právních odvětví. Tato práce se však bude věnovat pouze obchodněprávním aspektům 

koncernového práva. 

Za druhé, kromě ochrany ohrožených skupin osob po vzniku koncernu nebo-li tzv. ex post 

ochrany se lze z pohledu koncernového práva zabývat též preventivní ochranou ex ante, tj. kontrolou 

při vzniku koncernu. O ochraně ex ante však nebude v rámci této práce pojednáno, neboť například 

oznamovací povinnost či nabídky převzetí jsou natolik širokou problematikou, že by o nich mohlo být 

pojednáno v samostatné práci tohoto typu, navíc se tyto instituty svou povahou blíží více obecnému 

korporačnímu právu a v určitých případech vycházejí též z autonomie právních vztahů a tržního 

principu. 

Za třetí, předmětem této práce není úprava vzájemných vztahů v podnikatelských 

seskupeních4, neboť tato problematika spadá již spíše do širšího rámce právní ochrany základního 

kapitálu společností, byť je v odborné literatuře někdy též řešena v rámci koncernového práva. Přesto 

však lze čtenáře upozornit, že v současné době dochází v praxi poměrně často k situacím, kdy je dána 

i zpětná účast ovládaných (řízených) osoba na jejich mateřských společnostech a v otázkách 

neupravených v této práci alespoň obvykle na tom kterém místě odkazuji na příslušnou odbornou 

literaturu. 

Za čtvrté, s výjimkou některých souvislostí nebude v této práci podán výklad ke smluvnímu 

koncernu vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava smluvního koncernu nenašla, pravděpodobně 

                                                 
4 O vzájemné vztahy v podnikatelských seskupeních jde například tehdy, pokud společnost A vlastní majetkový 
podíl ve společnosti B a ta zase vlastní majetkový podíl ve společnosti A. 
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z důvodu nereflektování této právní úpravy daňovými zákony, v ekonomické praxi reálný odraz 

a de lege ferenda se od něj v návrhu zákona o obchodních korporacích již upouští. Spolu s opuštěním 

německého modelu regulace podnikatelských seskupení má být tedy opuštěna i dualita faktického 

a smluvního koncernu. 

Za páté, předmětem této práce nebude ani případné uplatnění protiprávního vlivu řídící osoby. 

Protiprávním vlivem rozumím jakýkoliv pokyn řídící osoby, který by byl v rozporu s právními 

předpisy či dobrými mravy nebo je obcházel a nebo by byl v rozporu se společenskou smlouvou 

či stanovami řízené osoby.5 Tyto souvislosti však spadají spíše do roviny obecného deliktního práva 

a proto se jimi v dalším textu nebudu dále zabývat. 

Za šesté, součástí této práce nebudou ani otázky prolomení majetkové samostatnosti 

kapitálové společnosti, byť i takové instituty lze podle názoru některých autorů v odůvodněných 

případech v praxi aplikovat. Jedná se o širší a komplikovanější souvislosti ochrany věřitelů, přičemž 

v řadě zemí jak anglosaského, tak kontinentálně evropského právního systému se uplatňuje 

soudcovská ochrana na základě doktríny propichování firemního závoje, koncepce spravedlivé 

podřízenosti, atd., s kterou tuzemská praxe nepracuje. Přestože by bylo chybou nepohlížet na ochranu 

věřitelů i v rámci koncernového práva v širších souvislostech, není cílem této práce detailněji 

popisovat techniky, které se k tomuto účelu v řadě zemí anglosaského i kontinentálně evropského 

právního systému vyvinuly, jako například doktrína propichování firemního závoje (piercing /lifting 

the corporate veil; Durchgriffstheorie), koncepce spravedlivé podřízenosti či doktrína zjevnosti. 

Výše uvedené koncepce ochrany věřitelů se vyvinuly v rámci soudcovského rozhodování a 

jedná se o prostředky ultima ratio k ochraně věřitelů, tj. soudy k takovým krokům přistupují zcela 

výjimečně. Tyto nebo některé z těchto doktrín se rozvinuly ve Francii, Belgii, Spojených státech 

amerických, Nizozemku, Anglii a dalších zemích, byť ne ve všech těchto zemích stejnou měrou. 

Judikatura České republiky s těmito koncepcemi nepracuje, resp. autorovi není dodnes známa 

judikatura z této oblasti. 

                                                 
5 Například lze v této souvislosti zmínit, že statutární orgán musí podle § 194 odst. 5 ObchZ jednat s péčí 
řádného hospodáře. Pokud by tedy statutární orgán ovládané osoby připustil protiprávní vliv ovládající osoby 
(tj. pokyn v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, společenskou smlouvou nebo stanovami), došlo by tím 
k porušení péče řádného hospodáře a členové tohoto statutárního orgánu by společně a nerozdílně odpovídali za 
škodu z toho vzniklou. Složitější otázkou je aplikace odpovědnosti za škodu v tomto případě na ovládající osobu, 
pokud uplatní na ovládající osobu protiprávní vliv. Její povinnost k náhradě újmy by se totiž v tomto případě 
neuplatnila, neboť ta se vztahuje pouze na důsledky dovolených, byť pro ovládanou osobu nevýhodných, 
pokynů. Sankce za uplatnění protiprávního vlivu by však mohly nastat podle (i) ustanovení § 66 odst. 6 ObchZ – 
odpovědnost za škodu (v tomto případě solidární spoluodpovědnost za škodu se statutárním orgánem ovládané 
osoby) za předpokladu, že by se jednalo o trvalé (delší dobu) podstatné ovlivňování; nebo (ii) ustanovení § 66c 
ObchZ – ručení za splnění závazku náhrady škody statutárním orgánem ovládané osoby za předpokladu, že by 
byl ovládající osobě prokázán úmysl přimět statutární orgán nebo zmocněnce ovládané osoby jednat 
(i jednorázově) ke škodě ovládané osoby. 
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Doktrínu spravedlivé podřízenosti soudy států uznávajících tuto doktrínu aplikují v případě 

insolvenčního řízení zahrnující dlužníky, kteří jsou řízeny řídící osobou, která je současně věřitelem 

těchto dlužníků jako řízených osob. Po aplikaci doktríny dochází k tomu, že pohledávky věřitele, který 

řízenou společnost ocitnuvší se v konkurzu řídí, jsou podřízeny pohledávkám ostatních věřitelů 

stojících mimo koncern. V důsledku aplikace této doktríny jsou tedy nejprve uspokojovány 

pohledávky věřitelů stojících mimo koncern, kteří jsou tímto chráněni, a teprve poté (pokud tedy ještě 

nějaký majetek řízené osobě zbude) je uspokojována řídící osoba jako „podřízený“ věřitel. Soudy 

k této doktríně přistupují ve výjimečných případech za předpokladu podvodného chování řídící osoby 

nebo špatného řízení řízené osoby ze strany řídící osoby nebo neadekvátní kapitalizace řízené osoby, 

díky čemuž se ocitla v konkurzu. 

Zásada piercing the corporate veil znamená prolomení majetkové samostatnosti kapitálové 

společnosti, v jejímž důsledku může věřitel společnosti za určitých podmínek uspokojit svou 

pohledávku i z majetku společníka této společnosti. Nutno opět zdůraznit, že soudy většiny zemí 

uplatňující tuto doktrínu, přistupují k prolamování majetkové samostatnosti kapitálové společnosti 

pouze ve zcela výjimečných případech. Například v Anglii se majetková samostatnost kapitálové 

společnosti stále považuje za „posvátnou krávu“, čemuž je ovšem protipólem judikatura ve Spojených 

státech amerických, kde se tato koncepce uplatňuje pravděpodobně nejčastěji.6 

Celkově se zdá být uplatňování zásady piercing the corporate veil opodstatněnější právě při 

vytvoření koncernu, neboť právě v koncernu může být řízená osoba při nedostatečné kapitalizace 

podněcována k hospodaření s vysokým a společensky neúnosným rizikem. Do budoucna lze z tohoto 

důvodu předpokládat, že soudy zemí připouštějící tuto doktrínu budou tuto koncepci uplatňovat častěji 

právě v případě koncernového práva než v „jednoduchých“ vztazích fyzické osoby jako společníka na 

straně jedné a společnosti na straně druhé.7 

De lege ferenda je možné uvážit aplikaci doktríny piercing the corporate veil i v českém 

právním systému, nicméně hned druhou větou je třeba dodat, že toto prolamování majetkové 

samostatnosti kapitálových společností by skutečně mělo být aplikováno jako krajní nástroj ochrany 

věřitelů řízené společnosti využívané až tehdy, kdy ostatní nástroje ochrany věřitelů selhávají. 

                                                 
6  Studie procenta úspěšnosti žalující strany při žalobách na prolamování majetkové samostatnosti kapitálové 
společnosti ve Spojených státech amerických se zdá být relativně vysoká, jedna studie dokonce uvádí až 40 % 
(Miller, S.K.: Piercing the Corporate Veil Among Affiliated Companies in the European Community and in the 
U.S.: A Comparative Analysis of U.S., German and U.K. Veil-Piercing Approaches, Fall 1998, 36 Am.J.Bus. 
str. 81). 
7 V této souvislosti lze upozornit na skutečnost, že Winterova zpráva (viz kapitola 2.2.2 této práce) rovněž letmo 
zmiňuje doktrínu piercing the corporate veil a připouští její uplatňování. Zároveň však dodává, že samotná 
existence koncernu bez dalších nesmí být důvodem prolamování majetkové samostatnosti kapitálové 
společnosti, ledaže jde o zcela zjevné zneužití řízené společnosti. 
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Cíl rigorózní práce 

Česká právní úprava podnikatelských seskupení je poměrně mladou disciplínou a i na českém 

trhu odborné literatury publikací, které by se danou problematikou zabývaly de lege lata, je zatím 

poskrovnu. Tím spíše toto platí i o připravované právní úpravě de lege ferenda v návrhu zákona 

o obchodních korporacích, která přehodnocuje přístup právní regulace podnikatelských seskupení, 

a stejně tak i o právní komparatistice vybraných členských evropských zemí. Tato práce má být proto 

pokusem o nahlížení na právní regulaci podnikatelských seskupení s jistým nadhledem jednak 

z pohledu současného obchodního zákoníku a jednak, ve světle srovnání koncernového práva 

vybraných zemí a doporučení přijatých na komunitární úrovni, i připravovaného zákona o obchodních 

korporacích. 

Mottem této práce je tedy snaha o analýzu koncernového práva „doma“ a v přítomném čase, 

a dále s oporou komparatistické analýzy koncernových systémů ve vybraných zemích a doporučení na 

komunitární úrovni hledět do budoucna pravděpodobné právní úpravy podnikatelských seskupení 

v České republice. 

Text této rigorózní práce vychází z právní úpravy a připravované právní úpravy v návrhu 

zákona o obchodních korporacích ke dni 2. března 2011. 
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1.1 KONCERNOVÉ PRÁVO V ČESKÉ REPUBLICE DE LEGE LATA 

1.1.1 Základní pojmy koncernového práva 

Předmětem této kapitoly bude vymezení právního pojmosloví v oblasti ekonomické 

koncentrace, jak jej reflektuje obchodní zákoník. Obchodní zákoník pracuje s pojmy podnikatelská 

seskupení, ovládání, jednání ve shodě a koncern. V následujících pasážích budou proto tyto termíny 

blíže rozebrány. 

1.1.1.1 Podnikatelská seskupení 

Pojem „podnikatelská seskupení“, vložený do obchodního zákoníku novelou č. 370/2000 Sb., 

zmiňuje ve svém nadpisu § 66a ObchZ, aniž by ho dále jakkoliv definoval. Právní věda tento termín 

vymezuje jako propojení právně samostatných členů, nejčastěji kapitálových obchodních společností1, 

do většího celku, přičemž tato skupina nemá právní subjektivitu. 

Nejvyšší formou podnikatelského seskupení je ekonomický celek označovaný jako koncern. 

Tato skupina společností je jako ekonomický celek jednotně (koncernově) řízena ovládající osobou. 

Další formou podnikatelského seskupení může být skupina osob, která je provázaná vztahem 

ovládání, tj. kde ovládající osoba má rozhodující vliv v osobě ovládané. Oproti koncernu však v tomto 

seskupení neexistuje jednotné řízení. Tento typ podnikatelského seskupení je v praxi poměrně vzácný, 

neboť ten, kdo dosáhne rozhodujícího vlivu umožňující mu ovládání jiné osoby, tento svůj vliv 

zpravidla využívá. Využívání vlivu je totiž většinou, nikoliv však bezvýjimečně, motivem pro jeho 

získání. 

Jiným typem podnikatelského seskupení je zájmové sdružení. Takové sdružení není 

ekonomická jednota a už vůbec ne jednotně řízená. V zájmovém sdružení neexistují zde vztahy 

ovládání, natož koncernu. 

Právní důsledky se váží vždy jen na konkrétní podobu daného podnikatelského seskupení, 

například na koncern nebo na vztah ovládání, nikdy ale jen na samotný pojem podnikatelské seskupení. 

Zbývá dodat, že žádná z výše uvedených forem podnikatelského seskupení nemá právní subjektivitu. 

                                                 
1 Oproti ostatním subjektům umožňují totiž kapitálové obchodní společnosti zpravidla relativně snazší změny 
majetkové účasti či hlasovacích práv. Členy podnikatelských seskupení mohou být však také osobní společnosti, 
družstva a fyzické osoby (v ovládající roli). 
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1.1.1.2 Ovládání 

Ovládání je definováno v § 66a odst. 2 ObchZ jako vztah, kde ovládající osoba fakticky nebo 

právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení ovládané osoby.2 Vztah ovládání je 

velmi důležitý, neboť na něj je v současné právní úpravě vázána většina právních důsledků. Naproti 

tomu na koncern je, podobně jako v německém právu, vázána jen menší část právních důsledků. 

Ovládání je, dle výše uvedené definice, vázáno na rozhodující vliv. Rozhodujícím vlivem je 

takové působení na právně samostatnou osobu, kdy rozhodování o řízení není již formováno uvnitř 

této osoby (např. jejím statutárním orgánem), ale vnějším subjektem, tj. ovládající osobou. 

Rozhodující vliv lze uplatňovat jak aktivně (ovládající osoba určuje ovládané osobě kroky, které má 

podniknout), tak i pasivně (ovládající osoba zakazuje kroky zamýšlené ovládanou osobou).  

Zatímco ovládanou osobou může být jen obchodní společnost, ovládající osobou může být 

širší okruh subjektů, tedy kromě obchodních společností například i družstvo, společnost občanského 

práva, fyzická osoba jakožto akcionář /společník či veřejnoprávní korporace, ledaže má 

nepodnikatelský charakter. To vyplývá z ustanovení § 66a odst. 2 ObchZ, z něhož lze vyčíst, že 

ovládat lze jen podnik jiné osoby – srov.: „….rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku 

jiné osoby…“ (zvýraznění: V.Š.). U ovládající osoby takovýto požadavek vyčíst nelze. 

Pokud je ovládající osoba, resp. ovládaná osoba, společností, nazývá ji obchodní zákoník 

mateřskou společností, resp. dceřinou společností. Pojmy mateřská a dceřiná společnost jsou tedy, 

v terminologii obchodního zákoníku, termíny odvislé od pojmu ovládání. Kromě termínu mateřská 

společnost a dceřiná společnost pracuje doktrína i s odvozenými pojmy jako vnukovská společnost, 

pravnukovská společnost, sesterská společnost atd. 

Právním vlivem se rozumí vliv vykonávaný na základě majetkové účasti, podílu na 

hlasovacích právech nebo prostřednictvím uzavření ovládací smlouvy. Faktickým vlivem je pak 

jakýkoliv jiný vliv, tj. například vliv daný osobním (citovým) vztahem, psychickým 

„vydíráním“ členů statutárního orgánu ovládané osoby, ekonomickou závislostí na poskytovateli 

úvěru apod. Takto nesmírně široké, legislativně zakotvené, chápání vztahu ovládání nepovažuji za 

příliš šťastné. Je totiž například otázkou, zda by se povinnosti zakotvené koncernovým právem měly 

vztahovat i na případ, kdy bankovní ústav poskytl obchodní společnosti úvěr, ale jako posílení jistoty 

splacení své pohledávky si v úvěrové smlouvě vymínil, že u vyjmenovaných rozhodnutí přijatých 

společností budou tato rozhodnutí podléhat jeho souhlasu. Taková ustanovení úvěrových smluv jsou 

přitom v praxi zejména u velkých transakcí naprosto běžná. V takovém případě by ale věřitel 

(bankovní ústav) musel snášet povinnosti vyplývající z úpravy koncernového práva (úhrada újmy, 

                                                 
2 Ovládající osoba je tak definována v souladu s čl. 24a druhé směrnice a čl. 8 směrnice č. 88/624/EHS. 
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vypracování zprávy o ovládacích vztazích, aj.), i když by se pouze snažil chránit svou pohledávku. 

Takové řešení by v praxi mohlo znamenat i bránění navazování takovýchto vztahů. Mám proto za to, 

že základem vztahu ovládání mohou být pouze skutečnosti upravované právem obchodních 

společností. Jiné vztahy (například zde uvedený případ bankovního úvěru) by vztah ovládání zakládat 

neměly. Smyslem koncernového práva je totiž chránit společnost před jejími vlastními členy, nikoliv 

společnost před nevýhodnými smlouvami s třetími osobami, které nejsou součástí koncernu. 

Přímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný přímo ovládající osobou (společník s většinovou 

majetkovou účasti, společník s rozhodujícím hlasovacím podílem, či subjekt, v jehož prospěch byla 

uzavřena ovládací smlouva). Naproti tomu nepřímým vlivem je vliv vykonávaný prostřednictvím jiné 

osoby a to buď na základě dohody se společníkem, že tento společník bude hlasovat podle pokynů jiné 

osoby3 nebo i bez existence výslovné dohody, například když mateřská společnost vykonává vliv 

prostřednictvím dceřiné společnosti ve vnukovské společnosti, event. i v pravnukovské společnosti 

(vliv tak může být i několikastupňový). Ovládající osobou je pak až vrcholné mocenské centrum, 

nikoliv každý mezičlánek v tomto „systému“ ovládání (neboť mezičlánek má sice vliv v jím ovládané 

společnosti, ale sám nerozhoduje o tom, jakým způsobem bude tento vliv uplatněn). 

Připouštím, že otázka vykonávání nepřímého vlivu i bez existence výslovné dohody může být 

poněkud problematická. Ustanovení § 66a odst. 3 písm. b) ObchZ hovoří totiž pouze o „dohodě 

s jiným společníkem“, aniž by však dále stanovil, zda tato dohoda musí být výslovná či nikoliv. Mám 

ale za to, že je zapotřebí za dohodu považovat i dohodu nevýslovnou4. V opačném případě by se totiž 

na mateřskou společnost, která ovládá vnukovskou společnost skrze dceřinou společnost neuplatnila 

nevyvratitelná domněnka ovládání, což by nebylo praktické. 

Znakem ovládání je dále, ač to zákon výslovně nestanoví, určitá míra stability ovládání, 

jakožto opak ovládání náhodného. Zákon totiž hovoří o tom, že rozhodující vliv „vykonává“, nikoliv 

„vykoná“. Ovládání tedy nemůže být jednorázové, nýbrž musí trvat určitou lhůtu. Délka této lhůty se 

musí posoudit podle okolností konkrétního případu. K tomuto problému pojala Komise pro cenné 

papíry následující stanovisko ze dne 27. dubna 2001: „nemá jít o jednotlivou nahodilou událost, ale 

není nezbytné vždy dokazovat, že rozhodující vliv prosadila osoba, jejíž ovládání se prokazuje, 

v minulosti vícekrát, je-li možno dokázat, že jej bude prosazovat v budoucnu“. 

Problémem je, zda interpretovat text § 66a odst. 2 ObchZ pouze gramatickým výkladem, který 

by za formálního splnění podmínek zde předvídaných vždy zakládal vztah ovládání a z něho 

vyplývající zákonem stanovené povinnosti. V praxi se totiž může stát, a to nikoliv výjimečně, že 

                                                 
3 V takovém případě by se uplatnila nevyvratitelná právní domněnka podle ustanovení § 66a odst. 3 písm. b) 
ObchZ (v podrobnostech viz níže). 
4 Shodný názor k této problematice mají i Čech, P. spolu s Dědičem, J. in Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, 
R. Akciové společnosti. 6., přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, S. 186. 
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formální podmínky vztahu ovládání budou naplněny, přesto však v takovémto spojení neexistuje 

reálná hrozba, že by se ovládaná osoba musela podřizovat podnikatelské činnosti osoby ovládající. 

Jako příklad mohu uvést fyzickou osobu nepodnikatele, která bude většinovým společníkem obchodní 

společnosti (formálně zde bude existovat vztah ovládání) a zároveň nebude společníkem (ani nebude 

mít jiné vazby) v jiné obchodní společnosti. V takovém případě zájmy tohoto společníka nebudou 

kolidovat se zájmy společnosti, v níž je většinovým společníkem, neboť tento většinový společník 

nesleduje žádné další hospodářské zájmy mimo ovládanou společnost. Není tedy žádný důvod pro 

ochranu menšinových společníků, neboť ti jsou dostatečně chráněni standardními nástroji práva 

obchodních společností. Vzhledem k tomu, že ochranářské funkce koncernového práva slouží 

k překonání právě těchto rozporů, je jeho aplikace na uvedený příklad neúčelná a zbytečně zatěžující 

(například povinnost vypracovat zprávu o vztazích, která bude v tomto případě naprosto nefunkční). 

Úprava koncernového práva by se tak podle mého názoru měla vztahovat pouze na taková seskupení, 

kdy hrozí rozpor zájmů ovládající a ovládané osoby. Přitom samotná většinová účast na společnosti 

ještě bez dalšího nevede k protichůdným zájmům společnosti a většinového společníka. Mám proto za 

to, že je sice vhodné vycházet z gramatického výkladu textu § 66a odst. 2 ObchZ, nicméně je třeba jej 

korigovat teleologickým výkladem, tedy účelem koncernového práva. Takovýto teleologický výklad, 

který by sloužil jako korekce gramatického výkladu, by vyloučil mnou výše uvedený příklad. 

Pokud bychom naopak akceptovali závěr vycházet pouze z gramatického výkladu, byla by 

v důsledku toho velká většina společností v České republice součástí koncernu se všemi povinnostmi 

z toho vyplývajícími a to nikoliv z důvodu hrozícího jí nebezpečí, ale pouze z toho důvodu, že má 

většinového společníka. Takový závěr je podle mého názoru nepraktický. 

Ohledně existence vztahu ovládání stanoví obchodní zákoník pro ulehčení důkazní situace 

právní domněnky ovládání, a to vyvratitelné i nevyvratitelné. Účelem vyvratitelné domněnky je přesun 

důkazního břemene ohledně ovládání na potenciálně ovládající osobu. Naproti tomu nevyvratitelné 

domněnky nelze vyvrátit důkazem opaku. To však nevylučuje, aby osoba, které svědčí nevyvratitelná 

domněnka prokázala, že jiné osobě svědčí jiná (taktéž nevyvratitelná) právní domněnka ovládání. 

Například pokud někomu svědčí domněnka podle § 66a odst. 3 písm. a) ObchZ, může prokázat, že 

jiné osobě svědčí domněnka dle § 66a odst. 3 písm. b) ObchZ. V takovém případě se domněnka dle 

§ 66a odst. 3 písm. a) ObchZ vůči němu nepoužije. Není totiž přípustné, aby jedna osoba měla více 

ovládajících osob (ledaže jde o jednání ve shodě dle § 66b ObchZ). Obchodní zákoník stanoví pro tyto 

účely 4 první domněnky nevyvratitelné (§ 66a odst. 3,4 ObchZ) a 1 právní domněnku vyvratitelnou 

(§ 66a odst. 5 ObchZ). 

První nevyvratitelná právní domněnka ovládání je zakotvena v ustanovení § 66a odst. 3 písm. 

a) ObchZ, podle kterého je ovládající osobou vždy osoba, která je většinovým společníkem. Pojem 
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„většinový společník“ definuje § 66a odst. 1 ObchZ jako společníka, který „…má většinu5 hlasů 

plynoucích z účasti ve společnosti…“. Účastí na společnosti je třeba rozumět „majetková účast“, tedy 

podíl na základním kapitálu společnosti. Většinovým společníkem tedy není ten, kdo disponuje 

většinou hlasovacích práv na základě jiné skutečnosti než je majetková účast, např. dohody s jiným 

společníkem (čímž by byl ovšem uplatněn nepřímý vliv a proto i zde by se aplikovala nevyvratitelná 

domněnka, avšak podle ustanovení § 66a odst. 3 písm. b) ObchZ). V souvislosti s většinovou 

majetkovou účastí vyvstává otázka, jaký je základ pro výpočet oné většiny hlasů, čili které hlasy se 

započítávají a které nikoliv. Částečnou odpověď dává § 66a odst. 1 ObchZ: 

• prioritní akcie se dle § 66a odst. 1 ObchZ považují za „….akcie bez hlasovacích práv 

i v případech, kdy podle zákona hlasovací právo dočasně nabývají“; toto ustanovení vložila do 

obchodního zákoníku novela č. 501/2001 Sb.; je však otázkou, nakolik je legitimní dovozovat z tohoto 

ustanovení, že prioritní akcie jsou tak vždy považovány za akcie bez hlasovacích práv, a to i když sám 

zákon v některých případech stanoví, že s nimi hlasovací právo v daném případě je spojeno – např. 

kdyby nebyla vyplacena dividenda na prioritní akcie, tyto akcie přestávají být „němé“6; z logiky věci 

by se totiž měly započíst všechny hlasy, které lze využít k prosazení vlivu; pokud s nimi tedy zákon 

v daných případech spojí hlasovací právo, lze jejich prostřednictvím prosazovat vliv a měly by se tudíž 

započíst; požadavek zákonné formulace „…kdy hlasovací právo dočasně nabývají“ (zvýraznění V.Š.) 

by bylo možno interpretovat i jako v zásadě stejnou podmínku, jakou je požadavek stability ovládání 

(předpoklad trvalejšího vlivu). Jednorázové spojení hlasovacích práv s prioritními akciemi by tak bylo 

eliminováno touto „zásadou dočasnosti“, zatímco v případě trvalého (trvalejšího) nabytí hlasovacích 

práv by se hlasy s nimi spojené měly započítávat; připouštím však, že tento výklad není jednoznačný; 

• pokud nastane případ předvídaný § 180 odst. 2 ObchZ, kdy stanovy určí nejvyšší počet hlasů 

připadajících na jednoho akcionáře7, obchodní zákoník o započítávání těchto hlasů mlčí; logickým 

výkladem je však třeba dojít k závěru, že by tyto hlasy v držení akcionáře, které přesahují limitní počet 

hlasů na jednoho akcionáře, neměly být započítávány do výpočetního základu, neboť není možnost 

tyto hlasy využít (akcionář je má jen formálně, ale nemá reálnou hlasovací sílu); de lege ferenda 

by bylo podle mne účelné doplnit tuto úpravu do § 66a odst. 1 ObchZ; 

• podle § 66a odst. 1 ObchZ se u akciové společnosti započítávají hlasy příslušející k akciím 

daného akcionáře bez ohledu na to, zda již byly vydány či nikoliv; to je v souladu s konceptem akcie 

jako tzv. nedokonalého cenného papíru (respektování § 155 odst. 1 ObchZ); od zápisu základního 

kapitálu do obchodního rejstříku se již tyto hlasy budou započítávat i v případě, že akcionáři ještě 

nebudou mít v ruce akcie (například budou mít zatím jen zatímní listy či poukázky na akcie); 

                                                 
5 Termínem „většina“ se rozumí „prostá většina“ – vychází se z toho, že v kapitálových společnostech se řada 
rozhodnutí na valné hromadě přijímá právě prostou většinou. 
6 Srov. Černá, S.: Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné vydání. Linde 
Praha a.s. 2004, S. 20. 
7 Případ, kdy stanovy určují nejvyšší počet hlasů připadajících na jednoho akcionáře však v praxi nebude 
pravděpodobně příliš častý – viz Pelikánová, I. Obchodní právo. I. díl, Praha: ASPI, a.s., 2005, S. 410. 
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• do celkového počtu hlasů se nezapočítávají hlasy z vlastních akcií /obchodních podílů
8, stejně 

jako hlasy, které drží jiná osoba sice svým jménem, ale na účet dané společnosti, například na základě 

komisionářské smlouvy; 

• do celkového počtu hlasů by se rovněž neměly započítávat hlasy, které se společník zavázal 

natrvalo nebo na dlouhou dobu nevykonávat, čímž jinému společníkovi umožní ovládnutí společnosti; 

• u osobních společností má každý společník zásadně 1 hlas; výjimkou by byl pouze případ, kdy 

by společenská smlouva upravila počet hlasů jinak; tuto možnost stanoví § 79 odst. 3 ObchZ pro v.o.s., 

resp. § 97 odst. 3 ObchZ pro k.s.; existence většinového společníka v osobních společnostech tak 

v praxi nebude příliš častá. 

Ten, kdo má většinu hlasů na základě jednání ve shodě, není většinovým společníkem. Přesto 

i on může být spolu s ostatními osobami jednajícími s ním ve shodě ovládající osobou a mít tak 

povinnosti z toho vyplývající – k tomu srov. § 66a odst. 4 ObchZ. 

Druhou nevyvratitelnou právní domněnku ovládání stanoví § 66a odst. 3 písm. b) ObchZ jako 

„disponování většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s jiným společníkem nebo 

společníky“. Zatímco první domněnka vychází z majetkové účasti (podílu na základním kapitálu) 

společníka ve společnosti, druhá domněnka předpokládá dohodu s jinými společníky, která teprve 

zajistí dispozici většinou hlasů. Taková dohoda může na první pohled trochu kolidovat s ustanovením 

§ 156a odst. 2 ObchZ, které přenechání výkonu hlasovacích práv nevypočítává mezi právy, jenž lze 

samostatně převádět. Avšak vzhledem k tomu, že ani § 186d ObchZ, upravující zakázané dohody, tuto 

dohodu výslovně nejmenuje a § 66b odst. 3 písm. b) ObchZ takovou dohodu dokonce výslovně 

předvídá, lze dovodit, že takováto dohoda není obcházením zákonného ustanovení § 156a odst. 2 

ObchZ. 

Co se rozumí pojmem „dispozicí s hlasovacími právy“ vysvětluje § 66a odst. 6 ObchZ jako 

„možnost vykonávat hlasovací práva“ nebo „možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv“. 

Co se však rozumí „dohodou“ může činit obtíže. Je například otázkou, zda musí být tato 

dohoda výslovná či nikoliv, i když z výše uvedených důvodů se přikláním k názoru, že dohoda nemusí 

být výslovná. Další otázkou je, zda mohou dohody zahrnovat kromě aktivního jednání (kdy se jeden 

společník zaváže vykonávat hlasovací práva svým jménem ve prospěch jiného společníka nebo bude 

společník jednat jménem jiného společníka, ale bez jeho pokynů a tedy ve svém zájmu) také pasivní 

jednání, tj. nekonání. Například je možné, že se některý společník zaváže, že nebude trvale či na 

dlouhou dobu (připomeňme, že „dlouhodobost“ je považována za definiční znak ovládání) vykonávat 

hlasovací práva, díky čemuž se jiný společník stane většinovým společníkem. Tento případ je podle 
                                                 
8 Například ve společnosti je 100 hlasů, z toho 10 hlasů je v majetku této společnosti a 20 hlasů v majetku 
dceřiných společností. Celkový počet hlasů je tedy 70, tj. společník s 36 hlasy je většinovým společníkem, 
a tudíž ovládající osobou. 
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mého názoru třeba rovněž podřadit pod § 66a odst. 3 písm. b) ObchZ, neboť i díky této dohodě 

společník „…disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody s jiným společníkem…“. 

Takovouto dohodu o výkonu hlasovacích práv je však třeba odlišit od ovládací smlouvy. 

Dohoda o výkonu hlasovacích práv umožňuje ovládání společnosti pouze skrze výkon hlasovacích 

práv na valné hromadě takovéto společnosti. Naproti tomu uzavření ovládací smlouvy znamená přímé 

podřízení statutárního orgánu ovládané (řízené) osoby. To s sebou přináší mnoho výhod. Například ve 

„volných otázkách“9 pak může rozhodovat přímo řídící osoba, dále může řídící osoba dávat pokyny 

statutárnímu orgánu řízené osoby i ohledně obchodního vedení a i v ostatních otázkách je prosazování 

vlivu efektivnější, neboť vliv uplatňovaný přes formální hlasování na valné hromadě je přeci jen 

mnohem zdlouhavější cestou. 

Dohoda „s jiným společníkem“ znamená, že osoba, která dohodou získává většinu hlasovacích 

práv, musí být také společníkem téže společnosti. Nevyvratitelná domněnka se tedy neuplatní, pokud 

sice bude uzavřena dohoda ve smyslu § 66a odst. 3 písm. b) ObchZ, ale nikoliv se společníkem, nýbrž 

s třetí osobou. 

Zbývá dodat, že pod tuto právní domněnku se subsumují i osoby jednající ve shodě v případě, 

že tyto osoby disponují většinou hlasovacích práv. 

Třetí nevyvratitelnou právní domněnku ovládání zakotvuje § 66a odst. 3 písm. c) ObchZ, 

podle něhož je ovládající osobou též ten, kdo „může prosadit….většinu osob, které jsou členy 

statutárního orgánu nebo dozorčí rady“. Tato domněnka je často považována jen jako doplněk písmen 

a) a b) téhož paragrafu a chápána jen jako formální naplnění požadavku čl. 24a druhé směrnice. 

S tímto názorem se však neztotožňuji. Vzhledem k tomu, že dceřinou společností může být 

i zahraniční osoba, nelze vyloučit, že podle cizího práva bude možné prosadit volbu většiny 

statutárního orgánu či dozorčí rady i bez disponování většinou hlasovacích práv tím, že tomuto 

společníkovi bude svědčit právo vysílat do orgánu společnosti většinu jejich členů, ať už ze 

společenské smlouvy či stanov, nebo i skrze uzavření dohody. Taková situace v praxi pravděpodobně 

příliš častá nebude, vyloučit ji ovšem nelze. 

Čtvrtou nevyvratitelnou právní domněnku ovládání stanoví § 66a odst. 7 ObchZ, podle něhož 

osoba, která uzavřela ovládací smlouvu, je vždy ovládající osobou. Právní domněnka podle § 66a 

odst. 7 ObchZ vylučuje použití právních domněnek podle § 66a odst. 3 ObchZ (odst. 7 je lex specialis 

vzhledem k odst. 3 a má tak před ním přednost). Ovládací smlouva tak opravňuje ovládající osobu 

udílet pokyny statutárnímu orgánu ovládané osoby a v důsledku jejího uzavření jsou pak otázky 

většinové majetkové účasti nebo hlasovacích práv zcela irelevantní. 

                                                 
9 „Volnými otázkami“ jsou označovány ty otázky, o nichž nemusí rozhodovat valná hromada. 
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Je otázka, zda by tuto domněnku nebylo možné podřadit pod druhou domněnku, neboť ta 

předpokládá „dohodu“ a ovládací smlouva je vlastně též určitým typem dohody. Mám za to, že nikoliv, 

neboť smysl dohody podle § 66a odst. 3 písm. b) ObchZ na jedné straně a ovládací smlouvy na straně 

druhé je jiný. Zatímco ovládací smlouva umožňuje udílení pokynů přímo statutárnímu orgánu 

ovládané osoby, dohoda podle zmíněného zákonného ustanovení se týká jen hlasování na valné 

hromadě ovládané společnosti. 

Obchodní zákoník stanoví v § 66a odst. 3 a 4 ObchZ pro aplikaci nevyvratitelných domněnek 

ovládání velmi formální pojetí, kdy samotné naplnění znaků zde uvedených již samo o sobě zakládá 

nevyvratitelnou domněnku ovládání. Podle mého názoru je však nutné toto formální pojetí korigovat 

teleologickým výkladem, kterým jsem se zabýval na stranách 4 – 5 této práce (v podrobnostech viz též 

příklad tam uvedený). Tedy i v případě, že budou naplněny formální znaky pro uplatnění 

nevyvratitelné právní domněnky ovládání, bude třeba ještě zkoumat, zda takovým spojením dochází 

k propojení osob, jejichž zájmy mohou být ve vzájemném rozporu. Pokud tomu tak nebude, mám za to, 

že je zapotřebí neaplikovat nevyvratitelné domněnky ovládání, i kdyby formální znaky byly naplněny. 

Vyvratitelnou právní domněnku ovládání zakotvuje ustanovení § 66a odst. 5 ObchZ, který byl 

inspirován právní úpravou v čl. 335 francouzského zákona o obchodních společnostech. Reagoval tak 

na běžně se vyskytující situace v ekonomickém prostředí, že akcie mnoha společností jsou natolik 

rozptýlené, že na ovládnutí není většinou zapotřebí disponovat více než 50% hlasovacích práv, ale 

stačí pouze 40 %, mnohdy i méně. Vyvratitelně je tak ovládající osobou ten, kdo disponuje alespoň 

40 % hlasovacích práv v jiné osobě. Vyvratitelné domněnky lze obecně vyvrátit (jakýmkoliv) 

důkazem opaku, avšak zde je speciálně stanovena pouze jediná možnost vyvrácení této domněnky, 

a to prokázáním, že jiná osoba disponuje stejným nebo vyšším množstvím hlasovacích práv. 

V případě, že se podaří vyvrátit domněnku prokázáním, že jiná osoba disponuje stejným 

(nikoliv vyšším) množstvím hlasovacích práv, může být výsledkem i závěr, že zdánlivě ovládaná 

osoba nikým ovládána není. 

Zbývá dodat, že pod tuto domněnku se subsumují i osoby jednající ve shodě v případě, že tyto 

osoby disponují alespoň 40% hlasovacích práv. 

Ještě je třeba dodat, že i společník s menším než 40 % podílem na hlasovacích právech může 

být díky velkému rozptylu akcií schopen ovládat společnost. Zde se však již neuplatní právní 

domněnky, takže prokázat tuto skutečnost bude muset ten, kdo to tvrdí10. Je zde otázkou, zda hranice 

40% podílu na hlasovacích právech je dostatečná pro přenos důkazního břemene, tj. uplatnění 

                                                 
10 Prokázat tuto skutečnost je možné například rozborem účasti akcionářů na valné hromadě v minulosti a počtu 
akcií, jejichž vlastnictví zpravidla stačilo k ovlivnění rozhodnutí valné hromady – Dědič, J. a kol. Obchodní 
zákoník. Komentář. Svazek 1. Praha : Polygon, 2002. 
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vyvratitelné domněnky ovládání. Mám za to, že nikoliv, neboť vzhledem k velké rozptýlenosti akcií 

v prostředí českého kapitálového trhu, bude většinou stačit k ovládání i mnohem méně než 40%11. 

Na tuto skutečnost reaguje ustanovení § 79 odst. 4 ZOK, podle něhož se má za to, že osobou 

ovládající je také ten, kdo drží alespoň 30 % všech hlasů v určité osobě, pokud tento podíl 

představoval na posledních třech po sobě jdoucích jednáních valné hromady více než polovinu 

hlasovacích práv přítomných osob. Návrh zákona o obchodních korporacích umožňuje tedy pružně 

reagovat na různé situace, resp. na odlišnou rozptýlenost akcií /obchodních podílů v různých 

společnostech. 

1.1.1.3 Jednání ve shodě 

Pojem jednání ve shodě včlenila do obchodního zákoníku novela č. 370/2000 Sb. po vzoru 

čl. 356 francouzského zákona o obchodních společnostech. Ustanovení § 66b odst. 1 ObchZ definuje 

jednání ve shodě jako „…jednání dvou nebo více osob uskutečněné ve vzájemném srozumění s cílem 

nabýt nebo postoupit nebo vykonávat hlasovací práva v určité osobě nebo disponovat jimi za účelem 

prosazování společného vlivu na řízení nebo provozování podniku této osoby anebo volby statutárního 

orgánu nebo většiny jeho členů anebo většiny členů dozorčí rady této osoby nebo jiného ovlivnění 

chování určité osoby“. Definičními znaky jednání ve shodě jsou tedy: 

• jednání dvou či více osob – na takovéto jednání má být nahlíženo jako na jediné jednání, a tyto 

osoby budou muset solidárně splnit povinnosti, které jim vyplynou z eventuálního ovládání jiné osoby; 

• vzájemné srozumění – tímto srozuměním může být sice výslovná dohoda o společném výkonu 

hlasovacích práv (jedná se o tzv. syndikátní smlouvy, v zahraničí známé též jako konsorciální 

smlouvy), ale není nezbytná; plně postačí shoda v cíli a účelu, jsou-li dovoditelné z chování 

jednajících osob; jde jen o to, aby bylo vyloučeno shodné hlasování, které je pouze výsledkem náhody 

či zdravého ekonomického úsudku; 

• cíl – cílem musí být nabytí, postoupení, výkon nebo disponování s hlasovacími právy; 

• účel – cíl musí sloužit za účelem ovlivňování chování určité osoby, a to zejména tím, že budou 

prosazovat společně vliv na řízení nebo provozování jejího podniku; například cíl nabýt hlasovací 

práva za účelem jejich výhodnějšího prodeje (jelikož větší balík akcií je totiž obvykle dražší) nelze 

považovat za jednání ve shodě; zde je však třeba upozornit, že relevantní je účel faktický, nikoliv 

formálně deklarovaný; 

• dlouhodobost – tento požadavek je podle mne rovněž třeba počítat mezi definiční znaky, ač jej 

zákon výslovně nestanoví; nejde totiž o jednání ve shodě, pokud si akcionář pro určité jednotlivé 

opatření, byť i významné, zajistí podporu jiných akcionářů. 

                                                 
11 Shodně Černá, S.: Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné vydání. Linde 
Praha a.s. 2004, S. 25. 
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Jednání ve shodě není samo o sobě nedovolené, nicméně některé dohody stíhá obchodní 

zákoník neplatností. Právní úprava ohledně nedovolenosti některých dohod je stanovena v 186d 

ObchZ. 

S ohledem na obtížné prokazování jednání ve shodě jsou v obchodním zákoníku zakotveny 

vyvratitelné právní domněnky pro jednání osob, u nichž lze legitimně očekávat, že vzhledem 

k charakteru svého vzájemného vztahu budou osobami jednajícími ve shodě. Avšak i v případě, že se 

neuplatní tyto vyvratitelné domněnky, může jít stejně o jednání ve shodě (například bude 

pravděpodobné jednání ve shodě u společníků a osobami jim blízkými), ale prokázat jej musí ten, kdo 

to tvrdí. Vyvratitelné právní domněnky jednání ve shodě stanoví § 66b odst. 2,3 ObchZ, podle něhož 

není-li prokázán opak, má se za to, že osobami jednajícími ve shodě jsou: 

• právnická osoba a její statutární orgán nebo jeho člen, osoby v jejich přímé řídící působnosti, 

člen dozorčího orgánu, likvidátor, insolvenční správce nebo nucený správce anebo jakýkoliv 

okruh těchto osob; 

• ovládající a ovládaná osoba včetně osob ovládaných toutéž osobou; 

• osoby tvořící koncern; 

• s.r.o. a její společníci, v.o.s. a její společníci, k.s. a komplementáři12; 

• osoby blízké (§ 116 a § 117 OZ); 

• investiční společnost a jí obhospodařovaný investiční fond či penzijní fond nebo pouze jí 

obhospodařované fondy. 

Je otázkou, zda je možné připustit i souběh více právních domněnek. Tím mám na mysli 

případ, kdy existují dvě právní domněnky jednání ve shodě, které se u určité osoby spojí. Například 

osoba A je společníkem společnosti B, s.r.o. a zároveň členem statutárního orgánu společnosti C, s.r.o. 

Osoba A je tedy vyvratitelně jednající ve shodě ve vztahu k B, s.r.o. a zároveň vyvratitelně jednající 

ve shodě ve vztahu k C, s.r.o. Je možné ale uplatnit domněnku, že případné jednání B, s.r.o. a C, s.r.o. 

je rovněž jednáním ve shodě? Domnívám se, že nikoliv, neboť pro toto řešení není v zákoně právní 

opora. To však nebrání tomu, aby třetí osoba prokázala, že B, s.r.o. a C, s.r.o. jednají ve shodě.13 

Na jednání ve shodě se pro účely koncernového práva vážou další důsledky a event. i další 

domněnky. Pokud např. nebude vyvráceno jednání ve shodě a osoby takto jednající budou disponovat 

více než 50% hlasovacích práv14, jde nevyvratitelně o ovládání, resp. více než 40% hlasovacích práv15, 

jde vyvratitelně o ovládání. 

                                                 
12 Oproti tomu u akciové společnosti a jejích akcionářů se tato domněnka neuplatní, takže jednání akciové 
společnosti ve shodě se svým akcionářem by tedy musel prokázat ten, kdo tuto skutečnost tvrdí. 
13 Shodně též Čech, P. spolu s Dědičem, J. in Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R. Akciové společnosti. 
6., přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, S. 183. 
14 Například pokud mateřská společnost bude mít 30 % a dceřiná společnost 25 % hlasovacích práv. 
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Vazbu na jednání ve shodě obsahuje i další ustanovení koncernového práva. Ustanovení 

§ 66a odst. 16 ObchZ stanoví výjimku z ochrany mimo jiné pro případ, že všichni společníci jednají 

ve shodě. Zde totiž ochrana není zapotřebí, neboť osoby jednající ve shodě by tak paradoxně byly 

chráněny před sebou samými. Stejně tak pokud jednajícími ve shodě jsou všichni společníci dceřiné 

společnosti, tj. neexistuje žádný jiný společník, který by nejednal ve shodě, neuplatní se § 66a odst. 9 

ObchZ upravující přezkum zprávy o vztazích. Tento kontrolní mechanismus, který má chránit 

„nejednající“ společníky, kteří tak mají možnost kontrolovat „jednající“ společníky, je v tomto případě 

nadbytečný, neboť zde žádní „nejednající“ společníci nejsou. 

1.1.1.4 Koncern 

Ustanovení § 66a odst. 7 ObchZ definuje „koncern“ jako podrobení jedné nebo více osob 

(tzv. řízená osoba) jednotnému řízení jiné osoby (tzv. řídící osoba). Řídící a řízené osoby tak označuje 

souhrnně jako koncern. 

Koncern představuje nejvyšší typ podnikatelského seskupení, ani on však, stejně jako ostatní 

typy podnikatelských seskupení, nemá právní subjektivitu. Právní samostatnost mají v koncernu jen 

jeho jednotliví členové jakožto určité „stavební prvky“ koncernu, byť jejich ekonomická samostatnost 

je omezena jednotným řízením řídící osoby. 

Ústředním vztahem koncernu je ovládání. Ovládání totiž představuje možnost jednotně řídit či 

koordinovat podnikatelské aktivity ovládaných osob. Této možnosti může i nemusí být využito, pro 

pojem ovládání je využití této možnosti jednotně řídit indiferentní. Ovládání tak existuje i v případě, 

že vlivu potenciálně uplatňovatelného v ovládaných společnostech není využíváno. Naproti tomu 

podmínkou existence koncernu je využívání tohoto vlivu k jednotnému (koncernovému) řízení. 

Lze tak říci, že každý koncern zahrnuje i vztah ovládání, ale ne každé ovládání je koncernem. 

Většinou však i toto bude platit, neboť v praxi nebude příliš obvyklé, aby osoba nevyužívala svého 

vlivu, pokud jej získala, neboť, jak již bylo výše řečeno, možnost uplatňování vlivu je většinou 

motivem pro jeho získání. Proto také § 66a odst. 7 ObchZ stanoví vyvratitelnou domněnku, 

že ovládající a ovládaná osoba tvoří koncern. Jinými slovy se má za to, že kdo může uplatňovat svůj 

vliv v jiné ovládané osobě, tento svůj vliv také využívá, ledaže je prokázán opak. 

Ustanovení § 66a odst. 7 ObchZ hovoří o „podniku řídící osoby“ a „podniku řízené osoby“, 

což nasvědčuje závěru, že účastníci koncernu musí být vždy podnikatelé. Proto lze řídící osobu vždy 

považovat za mateřskou společnost a řízenou osobu za dceřinou společnost. Fyzická osoba, která bude 

pouze vykonávat práva společníka, aniž by měla živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění, tak sice 

může být ovládající osobou, ale nevytvoří tímto ovládáním koncern. V takovém případě se neuplatní 

                                                                                                                                                         
15 Například pokud mateřská společnost bude mít 20 % a dceřiná společnost 15 % hlasovacích práv. 
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ani vyvratitelná domněnka existence koncernu při existenci ovládání (v podrobnostech viz dále). To je 

způsobeno příliš formálním pojetím podnikatele v českém obchodním zákoníku, což může bohužel 

vést k zatemňování podnikatelských struktur. V ekonomické praxi totiž není výjimkou, že velká 

podnikatelská seskupení jsou řízena právě soukromými fyzickými osobami, které považujeme za 

nepodnikatele. Na tento nedostatek reaguje de lege ferenda návrh zákona o obchodních korporacích, 

podle jehož § 83 odst. 1 řízenou osobou může být pouze kapitálová společnost nebo družstvo. 

Argumentem a contrario lze tedy dovodit, že řídící osobou může být jakákoliv osoba, tedy i fyzická 

osoba nepodnikatel. 

Charakteristickým znakem koncernu, který jej „povyšuje“ oproti vztahu ovládání je jednotné 

(koncernové) řízení. Díky jednotnému řízení je tedy omezena reálná rozhodovací volnost článků 

podnikatelského seskupení a řídící vztahy tak konstituují jednotu koncernu). Otázkou ale je, co se 

pojmem „jednotné řízení“ rozumí, neboť tento pojem lze chápat různě široce. Užší pojetí tohoto 

termínu chápe jednotné řízení jako velmi intenzivní vliv, kdy řídící osoba řídí či koordinuje prakticky 

veškeré základní oblasti podnikání členů koncernu (tj. finanční plánování, dodavatelsko-odběratelské 

vztahy, marketing, personalistika, řízení skladů,…). Toto pojetí je uplatňováno například v Rakousku 

a Švýcarsku. Naopak při širším pojetí je znak jednotného řízení naplněn při ovlivňování, tj. řízení či 

koordinování, byť jen jedné z centrálních oblastí podnikání, pokud ovlivňuje celkovou podnikatelskou 

činnost ovládané osoby. Toto pojetí je uplatňováno například v Německu. 

Ze současného znění obchodního zákoníku bohužel nelze dovodit, zda pro naplnění vztahu 

zakládající koncern stačí jednotné řízení v širším pojetí, či zda se vyžaduje užší pojetí, tj. intenzivnější 

míra ovlivňování. Tento problém bude muset do nabytí účinnosti nového zákona o obchodních 

korporacích řešit judikatura. Mám za to, že širší pojetí jednotného řízení je pro konstituování koncernu 

plně dostačující16. Soudy by se zde mohly opřít jednak o teleologický výklad, neboť česká právní 

úprava se inspirovala převážně německým koncernovým právem, kde je všeobecně přijímáno širší 

pojetí jednotného řízení a jednak i budoucí úpravou předvídanou návrhem zákona o obchodních 

korporacích. Návrh zákona o obchodních korporacích de lege ferenda tuto problematiku již vyjasňuje, 

neboť explicitně stanoví širší pojetí koncernu. V ustanovení § 79 odst. 2 totiž stanoví, že jednotným 

řízením je „....prosazování koncernových zájmů koordinací alespoň jedné z významných složek 

činnosti členů koncernu“ (zvýraznění VŠ). 

I v případě koncernu stanoví obchodní zákoník právní domněnky, a to jednu vyvratitelnou 

a jednu nevyvratitelnou. 

                                                 
16 Ke stejnému závěru dospívá S. Černá in Černá, S.: Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu 
zisku. 2. doplněné vydání. Linde Praha a.s. 2004, S. 29. 
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Vyvratitelná právní domněnka koncernu je zakotvena v § 66a odst. 7 ObchZ, podle něhož 

ovládající osoba a jí ovládané osoby spolu tvoří koncern. Toto ustanovení je reakce na skutečnost, že 

většinou v ekonomické praxi bude ovládání (tj. potenciální možnost využívání rozhodujícího vlivu) 

souběžně doprovázeno existencí koncernu (tj. reálným využíváním tohoto rozhodujícího vlivu). 

Vzhledem k tomu, že účastníci koncernů musí být vždy podnikateli, uplatní se vyvratitelná domněnka 

existence koncernu při existenci vztahu ovládání jen mezi těmi účastníky, kteří jsou podnikateli. 

Existence ovládání bez využívání jednotného řízení bude v praxi řídká, ale možná. Proto lze 

výše uvedenou právní domněnku existence koncernu vyvrátit tím, že ovládající osoba neuplatňuje svůj 

vliv na řízení a ponechává ovládaným osobám volnost v rozhodování. Tak tomu bude například 

v případě, kdy ovládající osoba provádí kapitálovou akvizici „pouze“ z důvodu finanční investice. 

Takové podnikatelské seskupení je sice spojeno vztahy ovládání, ale netvoří koncern. 

Nevyvratitelnou právní domněnku koncernu zakotvuje ustanovení § 66a odst. 7 ObchZ, podle 

něhož „osoba, jež je řídící osobou na základě ovládací smlouvy, je vždy ovládající osobou“. Ovládací 

smlouvou se řízená osoba podřizuje jednotnému řízení řídící osoby. Při uzavření ovládací smlouvy se 

vždy jedná o koncern, přičemž je zcela indiferentní, zda řídící osoba jednotné řízení reálně uplatňuje či 

nikoliv. Ovládací smlouvy jsou však v české podnikatelské praxi uzavírány jen v mizivém počtu 

případů, neboť jsou s nimi spojena významná ochranářská ustanovení, a tím i poměrně značná zátěž 

pro řídící osobu. Jelikož daňové právo neposkytuje po vzoru německého koncernového práva tomu 

odpovídající výhody, není v praxi vůle smluvní koncerny vytvářet a i do budoucna se v právní úpravě 

koncernového práva v návrhu zákona o obchodních korporacích plánuje od úpravy tohoto typu 

koncernu ustoupit. Z tohoto důvodu se smluvním koncernem v této práci dále nezabývám. 

1.1.2 Právní úprava faktického koncernu 

Důsledkem vytvoření koncernu je potenciální ohrožení zejména jednotlivých koncernových 

společností, jejich společníků a věřitelů. Je tomu tak proto, že ovládající osoba zpravidla sleduje zájem 

koncernu jako celku, a to i na úkor jednotlivých koncernových společností. 

Koncernové právo na takovéto potenciální ohrožení příslušných ohrožený subjektů reaguje 

zakotvením těch ustanovení, jejichž účelem je tyto negativní konsekvence koncernů korigovat. 

Takovými ochranářskými ustanoveními jsou zejména právní úprava náhrady újmy vzniklé v důsledku 

využívání vlivu ovládající osoby v osobě ovládané a na ni navazující zvláštní úprava náhrady škody a 

ručení pro případ nesplnění povinnosti k náhradě újmy, a dále každoroční vypracovávání zprávy 

o vztazích mezi propojenými osobami, včetně její revize příslušnými orgány /subjekty. O všech těchto 

institutech bude pojednáno v následujícím textu. 
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1.1.2.1 Právní úprava využívání vlivu ovládající osoby 

Základem právní úpravy využívání vlivu ovládající osoby ve faktickém koncernu je 

§ 66a odst. 8 ObchZ, který stanoví, že „ovládající osoba nesmí využít vliv, při němž může ovládané 

osobě vzniknout újma, ledaže vzniklou újmu nahradí nejpozději do konce účetního období, v němž 

újma vznikla, anebo bude v téže době uzavřena smlouva o tom, v jaké přiměřené lhůtě a jak bude 

ovládající osobou tato újma uhrazena“. 

Jak je z výše uvedené citace patrné, podmínka využívání vlivu je v textaci zákona uvedena 

negativně („....nesmí využít vliv,....ledaže....“). Obecně se z logiky věci sice předpokládá, že ovládající 

osoba bude vliv v osobě ovládané vykonávat, ale právní úprava poněkud „macešsky“ jakoby nejprve 

počítá s tím, že by se tak dít nemělo a teprve pokud ano, stanoví právní následky. Chápání pojetí 

uplatňování vlivu ovládající osoby v osobě ovládané je v návrhu zákona o obchodních korporacích 

stanoveno přesně naopak, což více odráží skutečné potřeby praxe. 

Problematikou využívání vlivu ovládající osoby v ovládané osobě je jednak způsob 

uplatňování vlivu a jednak hranice možného uplatňování tohoto vlivu. 

Způsob uplatňování vlivu vlivné osoby v osobě ovlivněné může být nazírán v několika 

rovinách. Nejzákladnějším způsobem uplatňování vlivu je vliv skrze hlasovací sílu na valné hromadě 

ovlivněné osoby. Vlivná osoba může na valné hromadě ovlivněné osoby prosazovat schválení či 

neschválení právního úkonu, který je valné hromadě předložen. Takto uplatňovaný vliv 

prostřednictvím valné hromady je samozřejmě limitován pouze na otázky, které jsou valné hromadě 

k řešení předkládány, tj. otázky nikoliv volné nebo na pokyny valné hromady statutárnímu orgánu, 

které se však nesmí týkat obchodního vedení. Dalším a v praxi poměrně obvyklým způsobem 

uplatňování vlivu jsou tzv. dvojité mandáty, kdy statutární orgán vlivné osoby je současně 

i statutárním orgánem ovlivněné osoby. 17  Třetím způsobem, který bude pravděpodobně v praxi 

nejčastější je snaha ovládající osoby prosazovat svůj vliv přímo prostřednictvím působení na statutární 

orgán ovládané osoby. Takto uplatňovaný vliv může mít různé formy, od doporučení, rad, směrnic, 

až po příkazy. Žádný z těchto forem vlivu však není statutární orgán ovládané osoby povinen 

respektovat18. Statutární orgán společnosti má totiž povinnost řídit se pouze zájmy vlastní společnosti, 

byť by se třeba i rozcházely se zájmy ovládající osoby. 

Tato zákonem stanovená nezávislost statutárního orgánu ovládané společnosti je však do jisté 

míry podrývána faktickým vlivem ovládající osoby na personální obsazení statutárního orgánu, díky 

                                                 
17 Možnost být současně statutárním orgánem více osob tvořících koncern povoluje koncernové právo jako 
výjimku. 
18 Jediným legálním mocenským nástrojem většinového společníka je tak valná hromada společnosti (a to 
o otázkách, které jsou svěřeny do působnosti valné hromady). 
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čemuž statutární orgán ovládané osoby vliv ovládající osoby často respektuje. Toto je vůbec ústředním 

problémem faktického koncernu, kdy je tak do jisté míry popřena ekonomická realita. Zákon sice 

stanoví, že statutární orgán ovládané osoby nemusí naslouchat přání ovládající osoby, ale v praxi tomu 

tak většinou bude, pakliže budou mít členové statutárního orgánu ovládané osoby zájem na setrvání ve 

své funkci. Proto byl v některých zemích, Českou republiku nevyjímaje, zakotven druhý typ koncernu 

(tzv. smluvní koncern), v němž je oproti významným ochranářským opatřením zákonem uloženo 

statutárnímu orgánu ovládané osoby řídit se pokyny ovládající osoby. Smluvní koncern však 

v ekonomické praxi České republiky nenašel své uplatnění a i do budoucna se od jeho regulace 

v návrhu zákona o obchodních korporacích upouští. Proto se jím nezabývám ani v této práci. 

Zbývá dodat, že problém ochoty statutárního orgánu ovládané osoby naslouchat přáním 

ovládající osoby koreluje s rozložením hlasovacích podílů. Při silné akcionářské menšině statutární 

orgán patrně připustí menší vliv ovládající osoby a naopak. 

Hranice možného uplatňování vlivu jsou dány buď výhodnosti uplatněného vlivu pro 

ovládanou osobu nebo v případě nevýhodnosti takového vlivu pro ovládanou osobu uhraditelností 

újmy způsobené jako důsledek takového vlivu. Je tomu tak proto, že za případnou újmu ovládané 

osobě z uplatněného vlivu nese ovládající osoba odpovědnost. Ve faktickém koncernu neexistuje 

průlom do priority vlastních zájmů. Statutární orgán ovládané osoby musí svou funkci vykonávat 

s péčí řádného hospodáře19. Pokud ovládající osoba uplatní svůj vliv přímo u statutárního orgánu 

ovládané osoby, musí tento statutární orgán v rámci povinnosti péče řádného hospodáře zkoumat, zda 

opatření či smlouva, do nichž je ovládající osobou nucen, není protiprávní.20 Pokud by tomu tak bylo, 

nesmí statutární orgán ovládané osoby tento vliv respektovat a musí jej odmítnout. V opačném případě 

by totiž došlo z jeho strany k porušení péče řádného hospodáře, jehož sankcí by byla neomezená 

odpovědnost za škodu podle § 194 odst. 5 ObchZ u a.s., resp. § 135 odst. 2 ObchZ ve spojení s § 194 

odst. 5 ObchZ u s.r.o. 

Pokud by vliv uplatňovaný ovládající osobou nebyl protiprávní, musí statutární orgán 

ovládané osoby dále zvážit, zda připuštění tohoto vlivu může způsobit ovládané osobě újmu. Jinými 

slovy měl by posoudit, zda by takovéto opatření akceptovala i nezávislá osoba jednající s péčí řádného 

hospodáře. Dojde-li statutární orgán k závěru, že opatření nezpůsobí újmu, může jej přijmout. Pokud 

                                                 
19 Péče řádného hospodáře je stanovena v § 194 odst. 5 ObchZ a § 135 odst. 2 ObchZ. Definována je v důvodové 
zprávě k bodu 68 zákona č. 370/2000 Sb., jako péče „řádná, obezřetná a preferující potřeby a zájmy 
společnosti“. Do péče řádného hospodáře spadá i preference zájmů společnosti před zájmem většinového 
společníka, byť by jej tento dosadil do funkce. Jde o „hospodáře s potřebnými znalostmi a dovednostmi, jakoby 
pečoval o svůj majetek“ – Štenglová, I., in Štenglová, I., Plíva S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. 
Komentář. 11. vydání. Praha : C.H. Beck, 2006, S. 745. 
20 Protiprávní vliv chápu jako takový vliv ovládající osoby v osobě ovládané, který by odporoval právním 
předpisům, dobrým mravům, společenské smlouvě či stanovám ovládané osoby. 
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by dané opatření naopak újmu způsobit mohlo, musí statutární orgán ovládané osoby dále zkoumat, 

zda je újma uhraditelná.  

Mám za to, že v takovém případě by měl statutární orgán ovládané osoby přezkoumat, zda 

ovládající osoba jednak může újmu uhradit a jednak chce újmu uhradit. Zatímco v druhém případě lze 

v praxi doporučit statutárnímu orgánu ovládané osoby obrátit se na mateřskou společnost s žádostí 

o potvrzení, že je připravena způsobenou újmu ovládané osobě nahradit (to sice není nutné, ale kvůli 

důkazní pozici u soudu velmi účelné), v případě prvním musí statutární orgán ovládané společnosti 

provést obecnou analýzu finanční situace ovládající osobnosti. V žádném případě však, dle mého 

názoru, nelze vyžadovat od statutárního orgánu ovládané osoby provádění ocenění ovládající osoby a 

detailní analýzu jejího plánu cash-flow. Postačí rozumná obezřetnost, kterou lze vyžadovat v rámci 

péče řádného hospodáře. 

Uhraditelnost újmy je třeba zkoumat i v širším kontextu. Za neuhraditelnou újmu tak bude 

třeba považovat i újma jednotlivě sice uhraditelná, která však, v souhrnu s předchozími újmami 

ovládající osobou způsobenými, se stává neuhraditelnou. Stejně tak mám za to, že pokud by předchozí 

újma nebyla uhrazena, následné opatření působící újmu by mělo být odmítnuto i při deklarované 

ochotě ovládající osoby újmu uhradit (tento princip je dovozován v Německu z principu péče řádného 

hospodáře). 

V případě, že újmu shledá statutární orgán ovládané osoby jako uhraditelnou, může vliv 

ovládající osoby připustit, byť ani v tomto případě se nejedná o povinnost. V takovém případě 

ustanovení § 66a odst. 8 ObchZ stanoví, že statutární orgán ovládané osoby nebude odpovídat za 

škodu. 

Pokud by statutární orgán ovládané osoby naopak shledal újmu jako neuhraditelnou, musí vliv 

ovládající osoby pod sankcí odpovědnosti za škodu odmítnout. Statutární orgán ovládané osoby zde 

tedy působí jako určitý „filtr“ p řed nekontrolovaným uplatňováním vlivu ovládající osoby. 

1.1.2.2 Zvláštní úprava právních důsledků využívání vlivu 

Právními důsledky využití vlivu pro ovládající osobu jsou náhrada újmy a na ni navazující 

případná náhrada škody a ručení. Podle ustanovení § 66a odst. 8 ObchZ „ovládající osoba nesmí 

využít vliv, při němž může ovládané osobě vzniknout újma, ledaže vzniklou újmu nahradí nejpozději do 

konce účetního období, v němž újma vznikla, anebo bude v téže době uzavřena smlouva o tom, v jaké 

přiměřené lhůtě a jak bude ovládající osobou tato újma uhrazena.“ 

Pokud ovládající osoby uplatnila svůj vliv jedním ze způsobů uvedených v kapitole 1.1.2.1, 

přičemž tento vliv nebyl protiprávní, případná újma hrozící z takového vlivu byla statutárním orgánem 
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ovládané osoby shledána jako uhraditelná a ovládající osoba deklarovala svůj úmysl újmu uhradit, 

přičemž její finanční situace nevypovídá o její neschopnosti dostát řádně tomuto závazku, statutární 

orgán ovládané osoby může daný vliv ovládající osoby připustit. 

Zákon hovoří v této souvislosti o „újmě“, nikoliv o „škodě“. Škoda je totiž v civilním právu 

chápána jako důsledek porušení povinností, zatímco újma není sama o sobě protiprávní.21 Ovládající 

osoba je oprávněna uplatnit takový vliv, který povede ke vzniku újmy ovládané osobě a statutární 

orgán ovládané osoby může tento vliv za výše uvedených podmínek připustit. Ani ovládající osoba ani 

statutární orgán ovládané osoby nejednají nedovoleně. Zákon tak legalizoval vliv ovládající osoby, 

k němuž v ekonomické praxi běžně dochází, i bez uzavření ovládací smlouvy, avšak za podmínky, že 

újma bude v souladu s § 66a odst. 8 uhrazena. Uhrazení této újmy je třeba chápat jako primární 

zákonnou povinnost, nikoliv povinnost sekundární (sankční), jakožto důsledek nesplnění primární 

povinnosti. Sankcí by mohl být, až v případě nesplnění primární povinnosti nahradit újmu, vznik 

odpovědnostní povinnosti za škodu (viz dále). 

Újmou lze obecně rozumět jakékoliv snížení či nezvýšení aktiv, nebo zvýšení či nesnížení 

závazků v důsledku nastalé právní skutečnosti. Institut újmy předvídaný ustanovení § 66a odst. 8 

ObchZ je však užším pojmem, neboť se zde má na mysli nikoliv každá újma, ale „pouze“ povinně 

uhrazovaná újmy ovládající osobou. Ta má za cíl zajistit, aby ovládající osoba byla v konečném 

důsledku ve stejné hospodářské situaci, jakoby byla ekonomicky nezávislá. Je třeba zahladit 

jakoukoliv újmu (ale pouze tu), která vznikla v důsledku uplatnění legitimního vlivu ovládající osoby. 

Smyslem tedy není přenášet hospodářská rizika na ovládající osobu, neboť statutární orgán ovládané 

osoby není ani povinen plnit pokyny ovládající osoby. Újma totiž může ovládané osobě vzniknout 

i z jednání jejího statutárního orgánu, který nebyl vyvolán vlivem ovládající osoby. Pokud by 

ovládající osoba měla nahradit i takovouto újmu, znamenalo by to odpovědnost za jednání, které není 

v její pravomoci ovlivnit, což nelze připustit. Povinně uhrazovaná újma je tedy užším pojmem než 

újma obecně, neboli každá povinně uhrazovaná újma je újmou, ale ne každá újma se musí povinně 

uhrazovat. V případě uzavřených smluv je měřítkem pro rozsah náhrady újmy protiplnění, které by za 

stejných nebo obdobných podmínek akceptovala za poskytnuté plnění nezávislá osoba jednající s péčí 

řádného hospodáře. U ostatních právních úkonů je měřítkem pro rozsah náhrady újmy poměr výhod a 

nevýhod, které by za stejných nebo obdobných podmínek zřejmě dosáhla nezávislá osoba jednající 

s péčí řádného hospodáře. 

                                                 
21 K tomu je třeba poznamenat, že v navrhované právní úpravě de lege ferenda jsou pojmy „újma“ a „škoda“ 
chápány rozdílně od současného civilního práva. V návrhu zákona o obchodních korporacích a paragrafovaném 
znění návrhu občanského zákoníku je totiž škoda chápána jako jedna z možných újem, které mohou nastat, a to 
sice újma na jmění. Jinými slovy újma je širším pojmem než škoda neboli újma může být majetková (škoda) 
nebo i nemajetková (nemateriální). V podrobnostech viz kapitola 3.1.2 této práce. 
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Péči řádného hospodáře je vždy třeba posuzovat podle okolností konkrétního případu. Může se 

stát, že i nezávislá osoba bude prodávat zboží za cenu nižší než jsou výrobní náklady. Například 

vezměme v úvahu společnost, která má v určitém období fixní náklady 100.000, variabilní náklady 

5 Kč na výrobek, cenu výrobku 12 Kč a je schopen prodat 10.000 ks výrobků. Tržby této společnosti 

tedy činí 120.000 Kč, variabilní náklady 50.000 Kč, celkové náklady 150.000 Kč. Pokud bude 

společnost vyrábět, bude mít ztrátu 30.000 Kč, tj. bude ekonomicky činná pod výrobními náklady. 

Kdyby však po tuto dobu nevyráběla, byl by její hospodářský výsledek ještě horší. Fixní náklady 

(např. odpisy budov, strojů, zařízení,…) by jí totiž vzešly tak jako tak a roční ztrátu by pak měla 

namísto 30.000 Kč celkem 100.000 Kč. I přes záporný výsledek hospodaření může i nezávislá osoba 

usilovat o udržení se na tomto trhu, pokud je naděje, že se v budoucnu situace zlepší a bude například 

moci zvýšit objem výroby a prodeje na 25.000 ks, čímž bude její hospodářský výsledek zisk 75.000 

Kč (25.000 x 12 – 25.000 x 5 – 100.000). Stejně tak již vyrobené zboží může být prodáno pod 

výrobními náklady, pokud např. skladovací náklady na dané zboží jsou vyšší než je ztráta z prodeje 

tohoto zboží. Lze si představit opačnou situaci, kdy ovládající osoba nabídne ovládané osobě vyšší než 

obvyklou cenu na trhu, ale ovládaná osoba má možnost prodat třetí osobě ještě výhodněji. 

Ovládající osoba nemusí tedy hradit újmu, pokud vznikla z takové smlouvy, právního úkonu 

či opatření, které by bylo přijato i nezávislou osobou za předpokladu, že by plnila péči řádného 

hospodáře. Tento princip sice § 66a odst. 8 ObchZ nestanoví, přesto mám za to, že jej lze ze zákona 

dovodit. Zhruba toto stanoví totiž § 66a odst. 14 ObchZ in fine22, který hovoří o povinnosti náhrady 

škody. Bylo by absurdní připustit situaci, kdy by ovládající osoba měla povinnost k náhradě újmy, ale 

pokud by tuto zákonnou povinnost nesplnila, nenastupovala by odpovědnostní povinnost v podobě 

náhrady škody. Proto se domnívám, že § 66a odst. 14 ObchZ in fine, je třeba aplikovat na povinnost 

náhrady újmy analogicky. 

Pokud jsme odlišili újmu, kterou bude muset ovládající osoba uhradit od jiné újmy, která 

uhrazována být nemusí, je dále otázkou, ke kterému okamžiku má být povinně uhrazovaná újma 

počítána. Teoreticky se jako možné jeví buď okamžik udělení pokynu ovládající osobou, nebo 

okamžik uzavření smlouvy /přijetí opatření, nebo okamžik, kdy se projeví důsledky uzavření smlouvy 

/přijetí opatření. Je třeba si uvědomit, že důsledky, které vzniknou z původní újmy, mohou tuto 

původní újmu mnohdy převýšit. Domnívám se však, že by nebylo spravedlivé požadovat od ovládající 

osoby úhrady až důsledků, neboť v takovém případě by újma zahrnovala i nepředvídatelná rizika 

pozdějšího hospodářského vývoje. Na druhou stranu újma může reálně vzniknout teprve až realizací 

daného pokynu, tj. okamžikem uzavřením smlouvy či přijetí opatření (teprve k tomuto okamžiku má 

                                                 
22 Ustanovení § 66a odst. 14 in fine stanoví: „Povinnost k náhradě škody však nevzniká, pokud by taková 
smlouva byla uzavřena nebo takové opatření bylo přijato i osobou, která není osobou ovládanou, 
za předpokladu, že by plnila své povinnosti s péčí řádného hospodáře“  (zvýraznění V.Š.). 
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smysl posuzovat „obvyklou“ výši protiplnění či výhod). Mám tedy za to, že výše povinně hrazené 

újmy by měla být počítána k okamžiku uzavření smlouvy /přijetí opatření23. 

Újma nemusí být hrazena v případech předvídaných § 66a odst. 16, tj. pokud je ovládající 

osoba jediným společníkem ovládané osoby nebo pokud všichni společníci jednají ve shodě. 

V takovém případě by totiž žádným společníkům ovládané osoby nehrozily majetkové 

důsledky. Jednalo by se jen o ochranu společníků před nimi samými, což není účelné. 

Subjektem povinným k náhradě újmy je vždy ovládaná osoba, neboť to vyplývá ze znění 

§ 66a odst. 8 ObchZ: „…nesmí ovládající osoba využít svého vlivu….ledaže vzniklou újmu 

uhradí…“ (zvýraznění V.Š.). Je tedy zcela irelevantní, že namísto ovládající osoby z uplatnění vlivu, 

z něhož vznikla ovládané osobě újma, profitovala jiná osoba než osoba ovládající, například jiná 

dceřiná společnost v koncernu. Důležité je pouze to, že vliv uplatnila ovládající osoba. Pokud by 

ovládající osoba zamýšlela převést tuto povinnost na jinou osobu, například jinou dceřinou společnost, 

jednalo by se o změnu v subjektech závazkově právního vztahu a ovládající osoba by tak musela 

postupovat podle § 531 OZ. V takovém případě by se ovšem vyžadoval k provedení tohoto úkonu 

souhlas ovládané osoby jakožto věřitele. 

Jaký význam má pro ovládající osobu prosazení vlivu, když újmu z toho vzniklou musí 

ovládané osobě hradit? Odpověď na otázku spočívá v posouzení, zda výhody, které z uplatnění tohoto 

vlivu, například uzavření smlouvy nebo jiného opatření, pro ovládající osobu či pro koncern převýší 

újmu vzniklou ovládané osobě, která musí být uhrazena. 

Setkal jsem se s otázkou, z jakého důvodu by ovládající osoba mohla usilovat o neuhrazení 

újmy ovládané osobě, když ji vlastní? Odpověď je velice prostá, neboť majetek ovládané osoby není 

majetkem osoby ovládající. Ovládající osoba nemusí mít v ovládané osobě 100 % majetkovou účast 

(zpravidla tomu tak ani nebude), takže o hodnotu uhrazené újmy, kterou je povinna provést, se bude 

muset dělit s dalšími společníky. Navíc si lze představit i situaci, kdy ovládající osoba může mít pouze 

většinový podíl na hlasovacích právech, nikoliv však majetkovou účast, takže hodnota uhrazené újmy 

ovládané osobě se promítne pouze do majetkoprávního postavení ostatních společníků. 

Pokud by ovládající osobou byly osoby jednající ve shodě, byly by tyto osoby povinné hradit 

újmu solidárně. V případě úhrady újmy jednou z těchto osob by tak zanikla povinnost ostatních. 

Zákon nehovoří nic o způsobu úhrady újmy, pročež je zapotřebí vycházet z účelu tohoto 

institutu. Výše jsem již uvedl, že účelem úhrady újmy je zajištění takového hospodářského postavení 

ovládané osoby, jaké by měla za předpokladu, že by byla nezávislou osobou. Jinými slovy je třeba 

                                                 
23 Ke stejnému závěru dospívá i S. Černá in Černá, S.: Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu 
zisku. 2. doplněné vydání. Linde Praha a.s. 2004, S. 59. 
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dosáhnout takové hospodářské pozice ovládané osoby, jakoby ovládající osoba nikdy svůj vliv 

neuplatnila. Toto lze tedy chápat nejen jako povinnost zrušit přijaté smlouvy /učiněná opatření, ale 

zejména také kompenzovat z toho již vzniklé snížení či nezvýšení majetku nebo zvýšení či nesnížení 

závazků. Z toho tedy vyplývá i způsob kompenzace újmy. V první řadě se ovládající osoba může 

s ovládanou osobou na způsobu úhrady újmy dohodnout. Ovládaná osoba může akceptovat jakékoliv 

plnění, které by akceptovala nezávislá osoba jednající s péčí řádného hospodáře. Může jít tedy jak 

o plnění peněžní, tak i nepeněžní (např. výrobky ovládající osoby za výhodnějších cen), avšak na 

druhou stranu není možné, aby ovládaná osoba akceptovala jako formu úhrady obecné výhody, které jí 

plynou ze začlenění do koncernu (například lepší přístup k bankovním úvěrům). Teprve pokud by 

dohoda o způsobu kompenzace újmy nebyla možná (což v praxi pravděpodobně nebude příliš častý 

případ), bude třeba subsidiárně aplikovat § 327 ObchZ, který stanoví, že „pokud lze závazek splnit 

několika způsoby, má právo zvolit si způsob úhrady dlužník“ (tedy v tomto případě ovládající osoba). 

Toto plnění však musí být schopné reálně nahradit vzniklou újmu, jinak by se tato újma považovala za 

neuhrazenou se všemi dalšími důsledky koncernového práva. 

Doba úhrady újmy je na rozdíl od jejího způsobu úhrady zakotvena přímo v § 66a odst. 8 

ObchZ, pročež smluvní strany tuto dobu nemohou sjednat odchylně od tohoto zákonného ustanovení. 

Vždy tak bude muset být do konce účetního období, v němž újma vznikla, (tedy v poměrně krátké 

lhůtě) buď újma již uhrazena nebo alespoň uzavřena smlouva o tom, v jaké přiměřené lhůtě bude újma 

uhrazena. Doba ke kompenzaci újmy je tedy v současné úpravě velice krátká, což je také v praxi často 

kritizováno. V této souvislosti je třeba dodat, že do budoucna se v návrhu zákona o obchodních 

korporacích počítá s jinou úpravou. 

Nebyla-li ani poslední den účetního období újma uhrazena nebo uzavřena smlouva o její 

náhradě, nemá již další jednání o újmě smysl, neboť zaniká ex lege (škoda je totiž hrazena namísto 

újmy, nikoliv vedle újmy – v podrobnostech viz strana 23 této práce). To může vést v praxi ke snaze 

falšovat datování smluv o náhradě újmy, nebyla-li lhůta „do konce účetního období“ dodržena. 

Řešením by mohlo být zakotvení povinnosti uzavírat tyto smlouvy formou notářského zápisu. 

U smlouvy o náhradě újmy zákon nedefinuje, co se rozumí onou „přiměřenou dobou“. Zde se 

naskýtá prostor pro soudní uvážení. Pokud by lhůta nebyla přiměřená, byla by tato smlouva neplatná 

podle § 39 OZ pro rozpor se zákonem. Z toho důvodu by nebyl naplněn požadavek § 66a odst. 8 

ObchZ, tedy nahrazení újmy, nebo uzavření (platné) smlouvy o jejím uhrazení, a proto by nastoupila 

odpovědnost za škodu a ručení podle § 66a odst. 14,15 ObchZ. 

V praxi může nastat situace, kdy bude uzavřena dohoda o náhradě újmy ve smyslu 

§ 66a odst. 8 ObchZ, tato dohoda však bude později porušena. Česká ani německá doktrína se 

neshoduje v tom, jak na porušení dohody o náhradě újmy nahlížet. První z možných názorů je, 
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že povinnost ovládající osoby dle § 66a odst. 8 ObchZ se vztahuje čistě jen na samotné uzavření 

dohody o náhradě újmy. Druhý z názorů říká, že povinnost ovládající osoby se vztahuje nejen na 

uzavření dohody o náhradě újmy, ale i na tu úhradu újmy samotnou. Z účelu právní úpravy, kdy se 

ovládaná osoba má ve finále ocitnout v takovém hospodářském postavení, jakoby byla nezávislá, mám 

za to, že je třeba přisvědčit druhému závěru. Pokud tedy bude sice platně uzavřena dohoda o náhradě 

újmy (např. lhůta pro úhradu bude stanovena jako přiměřená), ale tato dohoda bude následně porušena, 

má to opět za následek zánik újmy a nastoupení odpovědnosti za škodu a ručení podle § 66a odst. 

14,15 ObchZ. 

Ze smyslu zákonné úpravy lze dovodit, že monitorována a hrazena musí být každá jednotlivá 

újma. Odpovědnost ovládající osoby je oproti smluvnímu koncernu (kdy musí řídící osoba nahradit 

celkovou roční ztrátu řízené osoby a má tak odpovědnost za její celkový negativní hospodářský 

výsledek) limitována jen na majetkové důsledky plynoucí z jednotlivých zásahů ovládající osoby 

v osobě ovládané. To nečiní problém, pokud se ovládající osoba omezuje jen na občasné jednotlivé 

dílčí zásahy, které lze (spolu s jejich důsledky) od sebe vzájemně odlišit. Problém však nastává 

v případě, kdy ovládající osoba uplatňuje komplexní vliv, takže je buď zcela nemožné či alespoň 

mimořádně obtížné odlišit jednotlivé zásahy a důsledky z nich plynoucí. Česká právní úprava tento 

problém neřeší. Jelikož i další ochranářské ustanovení, jako náhrada škody a ručení, jsou vázány na 

institut újmy, nástroje ochrany v českém faktickém koncernu selhávají. Německá judikatura 

podporovaná právní doktrínou vymyslela pro tyto případy tzv. „kvalifikovaný faktický koncern“. 

Jde o faktický koncern, kdy z důvodu nemožnosti izolace jednotlivých vlivů ovládající osoby 

nastupuje ochrana, která je vlastní smluvnímu koncernu, zejména povinnost převzít roční ztrátu 

ovládané osoby a právo mimo stojících společníků na odškodnění. Tím se na formálně faktický 

koncern reálně uplatňují instituty ze smluvního koncernu. 

V případě porušení zákonné povinnosti stanovené v § 66a odst. 8 ObchZ, tj. v případě, že 

nedojde k úhradě újmy nebo uzavření smlouvy o její náhradě, event. řádně uzavřená smlouva 

o náhradě újmy bude porušena, jedná se o omisivní protiprávní úkon, z něhož vzniká podle § 66a 

odst. 14 ObchZ sankční povinnost v podobě odpovědnosti ovládající osoby za vzniklou škodu. Tato 

deliktní odpovědnost má objektivní charakter, nemusí se tedy prokazovat zavinění ovládající osoby. 

Odpovědnost však není absolutní, v úvahu přichází uplatnění liberačního důvodu předvídaného 

v § 66a odst. 14 ObchZ in fine: „povinnost k náhradě škody nevzniká, pokud by taková smlouva byla 

uzavřena nebo takové opatření bylo přijato i osobou, která není osobou ovládanou, za předpokladu, že 

by plnila své povinnosti s péčí řádného hospodáře.“ 24 Důkazní břemeno leží na straně ovládající 

osoby, pro kterou bude v praxi pravděpodobně velmi obtížné tuto skutečnost prokázat. 

                                                 
24 Jde tedy o takovou smlouvu /opatření, která není apriorně nevýhodná. Sice z toho nakonec újma vznikla, ale to 
je zkrátka jen součástí hospodářského rizika (toto hospodářské riziko na sebe bere i statutární orgán společnosti, 
která není členem koncernu). 
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V právní teorii se objevil i názor25, že odpovědnost za škodu je absolutní, tj. bez možnosti 

liberace. Postup ovládající osoby s péčí řádného hospodáře je podle tohoto názoru chápán nikoliv jako 

liberace, ale fakt, že odpovědnost za škodu vůbec nevznikla. S tímto názorem nesouhlasím. 

Ustanovení § 66a odst. 14 ObchZ výslovně zakládá odpovědnost za škodu ovládající osoby (srov. 

„… je ovládající osoba povinna nahradit z toho vzniklou škodu…“). Odpovědnost za škodu se tedy při 

neuhrazení újmy uplatní, dodržení péče řádného hospodáře ze strany ovládající osoby je proto 

zapotřebí chápat jako liberační důvod. 

Zatímco náhrada újmy je důsledkem dovoleného jednání, náhrada škody je důsledkem 

porušení povinnosti uhradit újmu. Škoda bude většinou pravděpodobně převyšovat (i výrazně) výši 

újmy26, vyloučit však nelze i případ opačný. Ustanovení § 66a odst. 14 ObchZ je lex specialis 

k § 373 a násl. ObchZ, který se jako lex generalis uplatní subsidiárně (srov. § 757 ObchZ). Hradí se 

jak damnum emergens, tak i lucrum cessans. 

Je otázkou, zda součástí škody je i samotná újma. Jinými slovy, hradí se škoda vedle újmy27 

(tj. újma nadále existuje) nebo namísto újmy28 (tj. újma samotná zaniká)? Mám za to, že formulace 

§ 66a odst. 14 ObchZ hovoří spíše ve prospěch názoru, že škoda má být hrazena namísto újmy. 

Ke stejnému závěru dospívá i německé doktrína, která při vzniku újmy hovoří o „podmíněné 

protiprávnosti“, kterou lze odvrátit jen úhradou újmy. 

Subjektem povinným k náhradě škody je ovládající osoba – srov. znění § 66a odst. 14 ObchZ: 

„…je ovládající osoba povinna nahradit z toho vzniklou škodu…“ (zvýraznění V.Š.). Je to i logické, 

neboť povinnou k náhradě újmy byla rovněž ovládající osoba. Nebylo by proto adekvátní, aby za 

porušení její primární zákonné povinnosti nesl odpovědnost kdokoliv jiný. O možnosti případného 

převedení této povinnosti na jinou osobu a o ovládajících osobách jednajících ve shodě platí totéž, 

co bylo řečeno u úhrady újmy. 

Povinnost k náhradě škody však ovládající osoba nemá, pokud touto ovládající osobou je 

jediný společník anebo všichni společníci jednající ve shodě. V takovém případě by byly chráněni 

před svými vlastními zásahy, což by bylo nadbytečné a nelogické. 

Způsob úhrady škody vyplývá, na rozdíl od náhrady újmy, přímo z obchodního zákoníku, 

konkrétně z § 378 ObchZ. Podle tohoto ustanovení má být škoda hrazena zásadně v penězích, byť 

                                                 
25 viz Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 2., přepracované a rozšířené vydání, ASPI, a.s., 2005, S.495. 
26 Např. ovládaná společnost si bude muset na úhradu svých závazků vzniklých z uplatnění vlivu ovládající 
osoby půjčit peníze od finančního ústavu a následně bude muset platit spolu se splátkami jistiny i úrok. 
27 Tento názor zastává J. Dědič in Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Svazek 1. Praha : Polygon, 2002. 
28 S tímto závěrem se ztotožňuje S. Černá in Černá, S.: Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu 
zisku. 2. doplněné vydání. Linde Praha a.s. 2004, S. 91. 



  24 

vyloučena není ani naturální restituce. Ta připadá v úvahu, pakliže je to možné a obvyklé a ovládaná 

osoba o takový způsob úhrady požádá. 

Za splnění povinnosti ovládající osoby k náhradě škody ovládané osobě stanoví obchodní 

zákoník zákonné ručení statutárního orgánu ovládající osoby. Jednotliví členové statutárního orgánu 

ovládající osoby ručí společně a nerozdílně. Obdobně jako u náhrady škody je § 66a odst. 15 ObchZ 

u ručení lex specialis, k němuž se subsidiárně aplikuje i obecná úprava ručení v § 306 a násl. ObchZ. 

Na ručitele se tak lze obrátit jen v případě, že ovládající osoba sama nesplnila povinnost k náhradě 

škody ani v přiměřené době po vyzvání, ledaže se za určitých podmínek předvídaných obchodním 

zákoníkem takové předchozí vyzvání nepožaduje. 

Právními důsledky ovládání pro ovládanou osobu jsou jednak povinnost vyhotovovat 

každoročně zprávu o ovládacích vztazích mezi propojenými osobami a jednak povinnost součinnosti 

statutárního orgánu ovládané osoby k náhradě újmy ovládající osobou při uplatnění vlivu ovládající 

osoby. Ohledně zprávy o vztazích bude podrobněji pojednáno v samostatné kapitole 1.1.2.3 této práce. 

Statutární orgán ovládané osoby má v případě připuštění vlivu ovládající osoby povinnost 

spolupůsobit k naplnění zákonného požadavku, aby újma byla ovládané osobě nejpozději do konce 

účetního období, v němž vznikla, nahrazena nebo aby byla v této době uzavřena smlouva o tom, v jaké 

přiměřené době bude uhrazena. Tato povinnost zahrnuje zejména povinnost statutárního orgánu 

ovládané osoby uvést ze zprávě o vztazích mezi propojenými osobami smlouvy či opatření, z nichž 

vzešla ovládané osobě újma a že toto újma nebyla uhrazena nebo nebyla uzavřena smlouva o úhradě 

újmy. V případě nesplnění této povinnosti uvést výše uvedené informace ve zprávě o vztazích, nebo 

dokonce pokud by statutární orgán ovládané osoby nevypracoval zprávu o vztazích vůbec29, by se 

statutární orgán ovládané osoby stal zákonným ručitelem za splnění povinnosti ovládající osoby 

k náhradě škody, neboť by takovým omisivním jednáním porušil péči řádného hospodáře.30 Ručení 

statutárního orgánu ovládané osoby by v takovém případě bylo společné s ručením statutárního orgánu 

ovládající osoby (k ručení statutárního orgánu ovládající osoby viz výše). 

                                                 
29 Ačkoliv to zákon výslovně nestanoví, uplatnění zákonného ručení by se mělo uplatnit i na případy, kdy 
statutární orgán ovládané osoby nevypracuje zprávu o vztazích, neboť to podle mého názoru vyplývá z účelu 
právní úpravy. 
 
30 Ručiteli naproti tomu nejsou osoby, které prosazují vliv v ovládané osobě jednáním za ovládající osobu, 
například prokuristé ovládající osoby či její zmocněnci. Ustanovení § 66a odst. 15 ObchZ totiž výslovně hovoří 
o „statutárním orgánu nebo jeho členech“. Ručení těchto osob připadá v úvahu jen za podmínek § 66c ObchZ, 
tj. bude-li prokázáno jejich úmyslné jednání ke škodě ovládané osoby. Jejich ručení pak bude limitováno jen na 
škodu, která vznikla jednáním jimi ovlivněného statutárního orgánu. Naproti tomu v Německu se zákonné ručení 
vztahuje i na členy dozorčího orgánu ovládané osoby, pokud porušili své povinnosti při přezkumu zprávy 
o ovládacích vztazích mezi propojenými osobami. Právo České republiky takové ustanovení neobsahuje. 
Členové statutárního orgánu by však v takovém případě patrně porušili péči řádného hospodáře a odpovídali by 
tak za škodu podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
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Obchodní zákoník vylučuje ručení statutárního orgánu ovládané osoby v ustanovení § 66a 

odst. 14 ObchZ in fine pro případ, kdy statutární orgán ovládané osoby jednal na základě řádného 

usnesení valné hromady. Tato liberace působí ve světle § 194 odst. 5 ObchZ poněkud podivně, neboť 

podle tohoto principielního ustanovení je povinností statutárního orgánu neřídit se protiprávním 

pokynem valné hromady. 

Ochrana menšinových společníků je zakotvena v ustanovení § 66a odst. 14 ObchZ, podle 

kterého musí být náhrada škody poskytnuta jednak ovládající osobě a jednak společníků ovládané 

osoby. Ovládající osoba tak musí nahradit škodu i společníkům ovládané osoby nezávisle na náhradě 

škody ovládané osobě, tedy bez ohledu na to, zda ovládané osobě již byla škoda uhrazena. Právě 

nezávislost náhrady obou škod může činit problémy, neboť společnost a její společníci nejsou na sobě 

vzájemně nezávislí. Lze tudíž předpokládat, že nahrazení škody společnosti se promítne i do 

majetkoprávní sféry jejích společníků, čímž budou tito uspokojeni31 . To však nemusí platit 

bezvýjimečně. Lze si představit i situaci, kdy společníci ovládané osoby prokáží, že jim neuhrazením 

újmy ovládané společnosti vznikla škoda, kterou nebylo možné zahladit pouhou úhradou škody 

ovládané osobě. Jde například o možný pokles kurzu akcií, pokud společníci prokáží, že pokles kurzu 

byl způsoben právě neuhrazením újmy ovládající osobou. 

De lege ferenda by podle mne bylo vhodné včlenit do obchodního zákoníku ustanovení, které 

by vyřešilo vztah odpovědnosti ovládající osoby za škodu vůči ovládané osobě a jejím společníkům. 

Do té doby bude muset překlenout bílé místo v zákoně judikatura. Dle mého názoru je třeba přidržet se 

principu, že škoda nemá být hrazena dvakrát. Tento princip ovšem nebrání společníkům ovládané 

osoby v prokázání, že škoda nahrazená ovládané osobě nepokrývá škodu, která v přímé souvislosti 

s neuhrazením újmy ovládající osoby vznikla jim. 

Nárok na náhradu škody se promlčuje v obecné čtyřleté subjektivní a desetileté objektivní 

promlčecí lhůtě a to buď od posledního dne účetního období (nebyla-li uzavřena dohoda o úhradě 

újmy) nebo ode dne, v němž měla být újma podle dohody o úhradě újmy uhrazena. 

K překonání informační asymetrie slouží společníkům ovládané osoby zpráva o vztazích, o níž 

bude pojednáno v kapitole 1.1.2.3 této práce. Bez této zprávy o vztazích by se menšinový společníci 

ovládané osoby mohli jen těžko dozvědět relevantní informace ohledně vzniku újmy a jejího 

případného neuhrazení, a tím i možnosti nárokovat svá zákonná práva. 

                                                 
31 Pokud například ovládaná osoba utrpí škodu, přijde o část zisku, takže nebude moci vyplatit dividendy. Tím 
budou v důsledku postiženi i společníci. Pokud však ovládající osoba uhradí ovládané osobě škodu, nic nebrání 
k výplatě dividend, takže společníkům bude též zprostředkovaně uhrazena škoda (u nich by ale připadalo 
v úvahu placení úroku z později získaných dividend). 
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V závěru této kapitoly o právních důsledcích faktického koncernu je třeba učinit zmínku 

o významu těchto právních institutů, zejména náhradě škody a ručení navazující na předchozí 

nesplnění povinnosti ovládající osoby k náhradě újmy. Zvláštní úprava náhrady škody a ručení za 

splnění povinnosti k náhradě škody je v české právní úpravě zakotvena pouze krátkou dobu, nejsou 

tedy zatím k dispozici odpovídající závěry. Německé zkušenosti, kde jsou tyto instituty zakotveny již 

delší dobu, však ukazují, že nelze mít ohledně funkčnosti této úpravy přehnaná očekávání. Důvodem 

je zejména fakt, že setrvání členů statutárního orgánu ovládané osoby ve funkci je většinou závislé na 

vůli ovládající osoby. Proto nebude statutární orgán ovládané osoby příliš motivován podávat 

případnou žalobu na ovládající osobu o náhradu škody. Empirické zkušenosti ukazují, že ani ze strany 

společníků ovládané osoby nehrozí ovládající osobě větší nebezpečí žaloby, neboť tito společníci 

nemají dostatek odborných znalostí a nemají důvěru v soudní řízení, a to jednak z hlediska nákladů 

soudního řízení a zdlouhavosti takového procesu a jednak nejistého výsledku sporu. Je tedy otázkou, 

nakolik bude ovládající osoba přistupovat k úhradě újmy, pokud jí v případě jejího neuhrazení nehrozí 

reálné nebezpečí vymáhání náhrady škody. Přesto danou úpravu považuji za velmi užitečnou, neboť 

minimálně má preventivní účinek a vede při uplatňování vlivu k nutné obezřetnosti. Navíc, 

k překonání závislosti setrvání členů statutárního orgánu ovládané osoby ve funkci na libovůli 

ovládající osoby a z toho pramenící „nechuť“ tohoto statutárního orgánu žalovat ovládající osobu, 

slouží poměrně dlouhé promlčecí lhůty (subjektivní 4 roky, objektivní 10 let). Ovládající osoba může 

tedy být žalována i poté, kdy již například přestane být ovládající osobou a nebude tak již nad 

statutárním orgánem ovládané osoby „viset“ potenciální hrozba odvolání z její strany. 

1.1.2.3 Zpráva o ovládacích vztazích mezi propojenými osobami 

Zpráva o ovládacích vztazích mezi propojenými osobami (dále jen „zpráva o vztazích“) je 

nástrojem kontroly uplatňování vlivu ovládající osoby. Účelem zprávy o vztazích je dokumentovat 

z pohledu ovládané osoby, jak v ní ovládající osoba využívá svého vlivu, neboť v této zprávě musí být 

zobrazeny veškeré zásahy a jiný vliv ovládající osoby v osobě ovládané. Bez této zprávy by se 

akcionáři či společníci nemohli dozvědět, zda uzavření smluv či přijetí opatření statutárním orgánem 

jejich společnosti vychází z popudu ovládající osoby, neboť obchodní vedení společnosti je plně 

v rukou statutárního orgánu. Zpráva o vztazích má překonávat informační asymetrii o uplatňování 

vlivu ovládající osoby, kterou má k dispozici statutární orgán na jedné straně a akcionáři /společníci na 

straně druhé. Zpráva o vztazích nabývá na důležitosti zejména v případě, že statutární orgán ovládané 

osoby účinně nepůsobí ke zjednání nápravy po vzniku újmy /škody v důsledku vlivu ovládající osoby. 

Zpráva o vztazích je prakticky jediným prostředkem, jak mohou akcionáři kontrolovat, zda nedošlo 

k újmě. 

Účel zprávy o vztazích vymezil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 5. dubna 2006, 

sp. zn. 29 Odo 371/2005 takto: „zajistit ochranu ovládané osoby, a tedy i jejich společníků, před 
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majetkovou újmou, která by mohla ovládané osobě vzniknout v důsledku neoprávněných zásahů 

ovládající osoby do jejího hospodaření, popřípadě v důsledku toho, že ovládající osoba majetkovou 

újmu vzniklou z takových zásahů včas neuhradila ani neuzavřela smlouvu o její úhradě podle § 66a 

odst. 8 ObchZ“. 

Povinnost vypracovat zprávu o vztazích ve faktickém koncernu přikazuje § 66a odst. 9 ObchZ. 

Toto ustanovení ukládá statutárnímu orgánu ovládané osoby, aby zprávu o vztazích zpracoval 

nejpozději do 3 měsíců od skončení účetního období. Statutární orgán předává akcionářům 

prostřednictvím zprávy o vztazích informace, které jsou mu o uplatňování vlivu ovládající osoby 

známy. 

Zprávu o vztazích není statutární orgán řízené osoby povinen vypracovat v případě, že je mezi 

řídící a řízenou osobou uzavřena ovládací smlouva. Po uzavření této ovládací smlouvy vzniká totiž 

smluvní koncern, v němž není „zapotřebí“ sledovat každou jednotlivou újmu, neboť zde řídící osoba 

musí hradit celou hospodářskou ztrátu řízené osoby. 

Otázkou je, zda zpráva o vztazích musí být vypracována za celé účetní období, pokud ovládání 

trvalo jen část účetního období nebo během účetního období byla uzavřena ovládací smlouva. 

Ze smyslu právní úpravy lze dovodit, že zpráva by měla být vypracována pouze za danou část 

účetního období. Dokud vliv ovládající osoby ještě neexistoval, není třeba ochrany. V případě 

uzavření ovládací smlouvy je pak zobrazování vlivu zbytečné, neboť ohrožené subjekty jsou chráněny 

již touto ovládací smlouvou. 

Kvalitativními znaky zprávy o vztazích jsou pravdivost, srozumitelnost a přehlednost. 

Pravdivost mimo jiné též znamená, že podle nejlepšího vědomí statutárního orgánu nesmí být žádné 

podstatné informace zamlčeny. Srozumitelnost a přehlednost pak mimo jiné též znamená, že zpráva 

o vztazích se musí omezit pouze na relevantní informace32 a nesmí být „zahlcena“ nepotřebnými, byť 

pravdivými, údaji, které by tak zprávu o vztazích znepřehledňovali nebo v nichž by se pak mohly 

relevantní informace ztrácet. 

Porušením povinnosti vypracovat zprávu o vztazích není dotčena povinnost ovládající osoby 

k náhradě újmy tím není dotčena. 

V následujícím textu se budu věnovat několika dílčím problematikám souvisejících se zprávou 

o vztazích, a to subjektům povinným zpracovávat zprávu o vztazích, okruhu subjektů povinně 

zahrnovaných do zprávy o vztazích, obsahu zprávy o vztazích včetně povinnosti vyloučení citlivých 

údajů, publicitě zprávy o vztazích a přezkumu zprávy o vztazích. 

                                                 
32 Relevantními informacemi je, dle mého názoru, třeba rozumět informace o vztazích s majetkoprávními 
důsledky. 
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Co se týče subjektů povinných zpracovávat zprávu o vztazích, tuto zprávu musí povinně 

zpracovat každá společnost, která je ovládána nějakou ovládající osobou. Jinými slovy zprávu 

o vztazích musí zpracovat každá ovládaná osoba. V případě koncernu tvořeného mnoha společnostmi 

to tedy znamená, že zprávu o vztazích budou zpracovávat všichni, kteří jsou v tomto koncernu 

některou osobou ovládány, neboli zprávu o vztazích nebude zpracovávat pouze mocenské centrum, 

tj. ovládající osoba celého seskupení. Na druhou stranu však zprávu o vztazích však nemusí 

zpracovávat ovládané osoby, které se svojí ovládající osobou uzavřeli ovládací smlouvu, čímž s ní 

vstoupili do smluvního koncernu. 

Povinnost vypracovat zprávu o vztazích přikazuje obchodní zákoník statutárnímu orgánu 

řízené osoby a to i pro případ, že v období, za něž se zpráva zpracovává, nebyly tyto osoby statutárním 

orgánem33. Zpracovat zprávu o vztazích musí statutární orgán i tehdy, pokud má řízená osoba jediného 

společníka. 

Co se týče okruhu subjektů povinně zahrnovaných do zprávy o vztazích, osoba sestavující 

zprávu o vztazích musí do této zprávy zahrnout své vztahy ke všem tzv. propojeným osobám, které 

definuje § 66a odst. 9 ObchZ jednak jako ovládající a ovládanou osobu (linie přímá, linea recta) 

a jednak jako ovládanou osobu a ostatní osoby ovládaných stejnou ovládající osobou (linie pobočná, 

linea transversa). Toto na první pohled bezproblémové ustanovení však v praxi vyvolává některé 

obtíže a v zásadě hovořit v této souvislosti o dvou podstatných problémech. Prvním problémem je 

určení okruhu propojených osob a druhým je otázka zjištění existence takových propojených osob. 

Oběma těmto problematikám se budu věnovat v dalších pasážích této práce.  

Co se týče určení šíře okruhu propojených osob, zkusme na názorném příkladu analyzovat 

okruh propojených osob z pohledu osoby B. Je otázka, zda do zprávy o vztazích musí ovládaná osoba 

B zahrnout tu osobu C, kterou dále ovládá. Jinými slovy, ovládající osoba A ovládá přímo osobu B 

a přes ní také nepřímo osobu C. V našem příkladu jde o přímou linii ovládání, kdy osoba C je 

ovládána stejnou ovládající osobou (osobou A) jako osoba B (tj. osoba A ovládá osobu C nepřímo 

přes osobu B). Ustanovení § 66a odst. 9 ObchZ v linii nepřímé požaduje do propojených osob 

zahrnout i „osoby ovládané stejnou ovládající osobou“, v linii p římé tuto podmínku nestanoví. Je tedy 

osoba C ve vztahu k osobě B propojenou osobou? 

V linii nepřímé je zase otázka, jak „hluboko“ je myšlena ona podmínka „osob ovládaných 

stejnou ovládající osobou“. Rozviňme náš příklad tak, že osoba D bude stejně jako osoba B ovládána 

přímo osobou A a osoba D bude dále ještě ovládat osobu E. Osoba A díky tomu ovládá osobu D přímo 

                                                 
33 Například vezměme v úvahu případ, kdy účetním obdobím řízené společnosti je kalendářní rok (1.1.200X – 
31.1.200X), statutární orgán této společnosti byl zvolen do funkce 20.1.200X+1. Tento statutární orgán stejně 
musí do 31.3.200X+1 zpracovat zprávu o vztazích za rok 200X, i když v tomto roce ještě nebyl ve funkci 
statutárního orgánu. 
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a osobu E nepřímo. Není pochyb o tom, že pro osobu B bude osoba D ovládána stejnou ovládající 

osobou (osobou A). Je však pro osobu B ovládána stejnou ovládající osobou i osoba E, tj. je osoba E 

ve vztahu k osobě B propojenou osobou? 

V linii p římé lze podle mého názoru ze zákona dovodit, že vztahy mají být popsány pouze 

k osobám ovládajícím, nikoliv ovládaným. Osoba C tak ve vztahu k osobě B nebude považována za 

propojenou osobu. Na stejné úrovni je pak pravděpodobně třeba chápat i vztahy v linii pobočné. Mám 

tedy za to, že zákon vyžaduje podchytit z pohledu osoby B vztahy k osobě D, ale nikoliv již k osobě E. 

Ustanovení „osoby ovládané stejnou ovládající osobou“ je tak třeba chápat jen jako zprostředkování 

vztahu pobočné linie, nikoliv požadavek podchycení nepřímého ovládání k vnukovských či 

pravnukovským společnostem. 

Proti tomuto pojetí lze namítnout, že i ovládající osoba (osoba B) může činit opatření ve 

prospěch ovládané osoby (osoby C), díky čemuž budou z ovládající osoby „unikat“ zdroje. Bude tomu 

tak tehdy, pokud opatření ve prospěch ovládané osoby učiní ovládající osoba na popud té osoby, která 

bude tuto ovládající osobu dále ovládat (osoba A). I takovýto případ je však v zákoně vyřešen tím, že 

je vyžadováno podchytit i vztahy k jiným než propojeným osobám, pokud však byly učiněny na popud 

propojených osob. Pokud tedy osoba A dá popud osobě B k učinění opatření ve prospěch osoby C 

nebo jakékoliv třetí osoby, bude muset zpráva o vztazích podchycovat i toto opatření, jak bude 

podrobněji rozebráno v dalším textu. 

Jsou-li ovládající osobou osoby jednající ve shodě, považují se za propojené osoby všechny 

tyto osoby jednající ve shodě. 

Zpráva o vztazích musí obsahovat údaj o propojené osobě i tehdy, pokud s ní ovládaná osoba 

nemá žádné vztahy – v takovém případě se údaj ve zprávě u této osoby omezí pouze na konstatování, 

že žádné smlouvy mezi propojenými osobami nebyly uzavřeny a nebyla přijata žádná opatření či 

uskutečněny úkony v jejich zájmu či z jejich popudu. 

Druhým výše nastíněným problémem je, pokud již teoreticky víme, které subjekty bychom 

do zprávy o vztazích měli zahrnout, jak zjistíme jejich existenci. Je jasné, že statutární orgán může do 

zprávy o vztazích uvést vztahy pouze s těmi osobami, o nichž ví nebo by o nich měl vědět, že jsou 

propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 ObchZ. Většinou není problém znát ovládající osobu, 

zejména pokud vykonává intenzivnější vliv. Mnohem obtížnější může být identifikování ostatních 

propojených osob, neboť ovládaná osoba nemusí vědět, jaké další osoby ovládající osoba ovládá. 

Přesto i tyto vztahy by měly být součástí zprávy o vztazích. Klíčovou otázkou při řešení tohoto 

problému je, zda ovládající osoba má povinnost součinnosti či nikoliv, tj. zda musí ovládané osobě 
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poskytnout informace o dalších osobách, které ovládá. Převážná část právní teorie34  soudí, že 

ovládající osoba tuto povinnost součinnosti nemá, neboť zákon jí to explicitně nestanoví. Domnívám 

se však, že by bylo možno tuto povinnost dovodit soudním výkladem. V případě, že ovládající osoba 

bude společníkem ovládané osoby, což bude v praxi představovat drtivou většinu případů, bylo by dle 

mého názoru možné dovodit tuto povinnost z obecné povinnosti loajality společníků a společnosti vůči 

sobě navzájem. Bez povinné součinnosti ovládající osoby by totiž zpráva nezobrazovala reálný obraz 

o ovládacích vztazích, čímž by se popřel její účel. 

Ovládající osoba by tak podle mého závěru měla poskytnout ovládané osobě informace 

o dalších osobách, které ovládá, z čehož by ovládaná osoba zjistila okruh propojených osob. Pokud by 

však čtenář mnou učiněný závěr neakceptoval (uznávám, že to v právní teorii není závěr jediný možný, 

dokonce ani ne převažující, navíc i v německé doktríně je tato otázka stále diskutována), musel by se 

statutární orgán při nedočkání se součinnosti ze strany ovládající osoby pokusit sám zjistit okruh 

propojených osob, a to s péčí řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře v této souvislosti 

neznamená, že by se snad statutární orgán musel pouštět do náročného detektivního pátrání po těchto 

osobách, na statutární orgán nelze mít v tomto smyslu přehnané nároky. Stačí dodržet jistou míru 

obezřetnosti. Ta například nebude dodržena v případě, že bude tomuto statutárnímu orgánu k dispozici 

konsolidovaná účetní závěrka ovládající společnosti, v níž budou tyto vztahy uvedeny, ale statutární 

orgán ovládající osoby se do této účetní závěrky „zapomene“ podívat. V takému případě bude zpráva 

neúplná z důvodu porušení péče řádného hospodáře, za což by statutární orgán nesl plnou 

odpovědnost. Považuji za účelné dále zmínit, jaké kroky by měl statutární orgán ovládané osoby 

podniknout pro prokázání splnění péče řádného hospodáře a z jakých zdrojů může své informace 

čerpat. 

Prvním zdrojem informací o propojených osobách může být ovládající osoba. I pokud 

neakceptujeme názor, že ovládající osoba má povinnost součinnosti, může součinnost poskytnout 

alespoň dobrovolně. Bylo by užitečné, aby statutární orgán požádal ovládající osobu o součinnost. 

Pokud by ovládající osoba odmítla, měl by alespoň statutární orgán ovládané osoby důkazní 

prostředek, že se o identifikaci propojených osob snažil a podporovat tak své tvrzení o dodržení péče 

řádného hospodáře. 

Důležitým zdrojem informací o propojených osobách může být konsolidovaná účetní závěrka, 

pokud ji ovládající osoba sestavuje. Osoby, které mají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní 

závěrku, musí sdělit při sestavování konsolidované účetní závěrky ovládaným osobám informace 

o konsolidačním celku. Tyto informace jsou pak pro ovládající osobu zdrojem poznání, které osoby 

zahrnout do zprávy o vztazích. Problém ovšem je, pokud ovládající osoba konsolidovanou účetní 

                                                 
34 Například S. Černá in Černá, S.: Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné 
vydání. Linde Praha a.s. 2004, S. 71. 
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závěrku nesestavuje, například protože je fyzickou osobou nebo družstvem nebo je od této povinnosti 

osvobozena. Je třeba zmínit, že konsolidovaná účetní závěrka podléhá dle § 20 zákona o účetnictví 

povinnému zveřejnění, čímž se u osob zapisovaných do obchodního rejstříku rozumí založení do 

sbírky listin, která je veřejně, tj. i ovládané osobě, přístupná. Zde je ovšem časový problém, neboť 

zatímco účetní závěrka je u kapitálových společností schvalována zpravidla až na konci poloviny 

účetního období následujícím po rozhodném účetním období, tj. účetním období, za nějž je účetní 

závěrka zpracovávána, zprávu o vztazích ukládá § 66a odst. 9 ObchZ sestavit ve lhůtě tří měsíců po 

skončení rozhodného účetního období. 

Další informace je možné získat i z obchodního rejstříku. Zde lze ale získat informace 

o majetkových účastech jen u s.r.o., v.o.s. a k.s., v případě a.s. jen tehdy, pokud má jen jediného 

společníka. Mimo to, pro vztah ovládání není rozhodující majetková účast, ale podíl na hlasovacích 

právech. Při existenci dohody s jiným společníkem o výkonu hlasovacích práv nebude tedy informace 

z obchodního rejstříku pro účely identifikace propojených osob relevantní. 

Informace lze získat také u akciových společnostech, jejichž akcie jsou dle ZoCP registrovány 

na veřejných trzích. Ani z tohoto zdroje však nelze jednoznačně dovodit existenci vztahu ovládání. 

Co se týče obsahu zprávy o vztazích, všechny subjekty povinné vypracovávat zprávu 

o vztazích musí ve vztahu ke všem propojeným osobám do zprávy o vztazích uvést 

„vztahy“ k propojeným osobám. Co se rozumí těmito vztahy říká § 66a odst. 9 ObchZ, když požaduje 

uvést do zprávy o vztazích následující tři okruhy informací. 

Ve zprávě o vztazích musí být předně uvedeny všechny smlouvy uzavřené v posledním 

účetním období mezi propojenými osobami. U těchto smluv považuje zákon za rozhodující pro určení, 

zda jde o osoby z okruhu propojených osob, ty subjekty, které jsou druhou smluvní stranou 

(kontrahendem) takové smlouvy. Je tedy zcela irelevantní pohnutka uzavření takové smlouvy, 

například zda byla smlouva uzavřena na popud ovládající osoby či bez jejího vlivu, tedy samostatným 

rozhodnutím statutárního orgánu ovládané osoby. 

Nebezpečí možného uzavírání takovýchto smluv je odrazem potenciální snahy ovládající 

osoby faktickým způsobem na sebe přesouvat zisk před zdaněním z ovládané osoby. 

Co se týče smluv, je třeba uvádět smlouvy písemné, ale i neformální. Uváděny by měly být 

i rámcové smlouvy. Otázkou je nutnost uvedení smlouvy, která neobsahuje protiplnění, např. darovací 

smlouvy. Jelikož u této smlouvy nemá smysl posuzovat poskytnuté protiplnění, ale jen výhody z ní 

plynoucí, mám za to, že by taková smlouvy měla být uváděna mezi tzv. ostatními opatřeními 

(v ostatním opatřením v podrobnostech viz níže). 
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Otázkou zůstává, zda by ve zprávě o vztazích měly být uvedeny smlouvy, které ovládaná 

osoba uzavřela s třetí osobou, tj. osobou nespadající do okruhu propojených osob, pokud jsou ve 

prospěch některé společnosti z okruhu propojených osob. Lze konstatovat, že takovýto výklad by byl 

každopádně užitečný, nicméně natolik extenzivní, že již nemá oporu v zákoně. Zákon jasně hovoří 

o smlouvách „mezi“ propojenými osobami, takže výklad „i s jinými osobami“ by prakticky toto 

ustanovení modifikovalo. Nelze připustit, aby judikatura modifikovala zákonné ustanovení, byť by 

taková modifikace byla užitečná. De lege ferenda je tak možné uvažovat o doplnění zákona. Prozatím 

by taková smlouva byla považována pouze za „ostatní opatření“ ve smyslu § 66a odst. 9. Ta by sice 

také měla být ve zprávě o vztazích uvedena, avšak s nižším rozsahem informací. U smluv totiž musí 

být uvedeno plnění a protiplnění, zatímco u ostatních opatření pouze výhody a nevýhody, které mohou 

být stanoveny přece jen obecněji. 

Rozsah údajů o uzavřených smlouvách musí být posuzován podle okolností konkrétního 

případu tak, aby z nich bylo možné učinit si závěr, zda poskytnuté protiplnění ze smlouvy je přiměřené. 

Obecně je třeba u smluv uvádět název smlouvy, datum jejího uzavření a kontrahenda. Orgány 

přezkoumávající zprávu o vztazích (dozorčí rada, auditor) si pak mohou vyžádat poskytnutí i dalších 

informací. U „jednoduchých“ smluv, jako jsou například smlouvy s energetickými společnostmi 

o dodávkách energie či smlouvy s dopravními podniky o poskytování dopravních či speditérských 

služeb, lze akceptovat zjednodušení rozsahu údajů například pouze na celkový přehled uzavřených 

smluv s poznámkou, že tyto služby jsou poskytovány za stejných podmínek jako třetím osobám a 

odkazem na ceník či všeobecné obchodní podmínky. Opakem může být uzavírání určitých „složitých 

smluv“, jako jsou například smlouva o spolupráci či smlouva o poskytování poradenských služeb, pod 

něž se v praxi skryje prakticky cokoliv. Zde by měl být širší i rozsah poskytovaných údajů, zejména 

jakou formou, pro jaký účel a s jakými výsledky jsou služby poskytovány. Ve sporných případech by 

bylo účelné požadovat i informaci o tom, proč statutární orgán považuje poskytnuté protiplnění za 

přiměřené, eventuálně ocenit toto protiplnění znaleckým posudkem. 

Ve zprávě o vztazích musí být uvedeny také jiné právní úkony učiněné ovládanou osobu 

v zájmu propojených osob. Není zde důležité, zda kontrahendem je některá z propojených osob či 

nikoliv, důležité je jen to, že právní úkon prospívá některé z propojených osob. Ve zprávě o vztazích 

ale nemusí být ty právní úkony, v nichž je ovládaná osoba adresátem, byť by byly ve prospěch některé 

propojené osoby. 

Jiným právním úkonem v zájmu propojené osoby může být například odstoupení od smlouvy 

s třetí osobou, aby se tak uvolnil smluvní prostor pro propojenou osobu. Kromě aktivních právních 

úkonů však lze těmito úkony rozumět i pasivní právní úkony, například neodstoupení od smlouvy, 

neuplatnění práva apod. 
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Na rozdíl od smluv u jiných právních úkonů nelze porovnávat plnění a protiplnění. Posuzovat 

lze jen výhody a nevýhody takovýchto úkonů. Rozsah údajů u jiných právních úkonů by měl být proto 

takový, aby mohl být učiněn závěr o výhodách a nevýhodách, které z takovýchto právních úkonů 

plynou. 

Vzhledem k tomu, že rozsah povinně uváděných údajů u jiných právních úkonů je shodný 

s ostatními opatřeními, které jsou ale koncipovány šířeji (jednak samotné „opatření“ je širší než 

„právní úkon“ a dále kromě „v zájmu“ je u ostatních opatření stanoveno i „na popud“), nabízí se 

otázka, zda není toto ustanovení pouhou duplicitou. Mám za to, že tomu tak je. 

Termín ostatní opatření znamená jakékoliv chování ovládané osoby bez ohledu na formu. 

Ostatní opatření jsou jakousi zbytkovou kategorií, která se snaží postihnout veškerý myslitelný vliv 

uplatňovaný v koncernu. Mohou být vnější, například smlouva uzavřená s třetí osobou ve prospěch 

propojené osoby, i vnitřní, například rozhodnutí o investici, omezení výroby. Zákon pro požadavek 

jejich uveřejnění ve zprávě o vztazích považuje za podstatné, aby tato opatření byla „přijata nebo 

uskutečněna v zájmu nebo na popud propojených osob“. 

Stejně jako u jiných právních úkonů není rozhodné, zda kontrahendem je některá 

z propojených osob. Pojem „v zájmu“ propojených osob znamená, že dané opatření je schopné přinést 

propojené osobě nějaký prospěch. Pojem „na popud“ znamená vybídnutí některou propojenou osobou 

k přijetí určitého opatření. Takové vybídnutí může být učiněno jakoukoliv formou, například příkaz, 

doporučení, neformální náznak, atd. Mezi pojmy „v zájmu“ a „na popud“ je logická spojka nebo, čili 

pokud bude dané opatření v zájmu propojených osob, již se nemusí zkoumat popud a naopak.  

Pojem „uskutečněná“ opatření jsou taková, o nichž bylo rozhodnuto, tj. byla přijata a 

provedena (dokončena). Pojem „přijatá“ jsou naproti tomu taková opatření, o nichž sice bylo 

rozhodnuto, zatím se však ještě nedospělo k jejich realizaci. Zákon požaduje uvádět ve zprávě 

o vztazích i tyto opatření, neboť i ony mohou mít majetkoprávní důsledky Například u akciových 

společností s registrovanými cennými papíry může mít i pouhé přijaté opatření vliv na vývoj kurzu 

akcií. Následné uskutečnění tohoto opatření může vyvolat tlak na další změnu kurzu. 

Zákonná formulace „přijata nebo uskutečněna“ není příliš šťastná. Oba termíny totiž zahrnují 

určité aktivní jednání. Pasivní jednání, tj. například upuštění od určitého opatření (například 

nevypovězení nevýhodné smlouvy s propojenou osobou nebo upuštění od investice v oboru, v němž 

hodlá investovat propojená osoba) na popud či v zájmu propojené osoby tak ve zprávě nemusí být 

zahrnuto. Přesto může mít stejný důsledek jako v případě aktivního jednání. Naproti tomu v Německu 

podléhají povinnému zveřejňování ve zprávě o vztazích aktivní i pasivní opatření. 
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Rozsah údajů povinně zveřejňovaných je u ostatních opatření stejný jako u jiných právních 

úkonů. Ze zveřejněných informací musí být tedy zřejmé výhody a nevýhody přijatého nebo 

uskutečněného opatření. Kromě toho považuji za účelné zveřejnit dále cíle opatření, způsob jejich 

realizace, dosavadní podniknuté kroky a tam, kde je to možné, i vyčíslení výhod a nevýhod. 

Z výše uvedených smluv, jiných právních úkonů a ostatních opatření uvedených ve zprávě 

o vztazích musí statutární orgán učinit závěr, zda byla v důsledku těchto smluv, jiných právních úkonů 

a opatření způsobena společnosti újma. Pokud ano, musí dále informovat akcionáře či společníky 

o tom, zda byla nahrazena či zda byla uzavřena smlouva o její náhradě ve smyslu § 66a odst. 8 ObchZ. 

V takovém případě musí zpráva o vztazích zahrnout i informaci o lhůtě a způsobu náhrady této újmy. 

V předchozím textu jsem zmiňoval údaje, které musí být povinně součástí obsahu zprávy 

o vztazích. Toto pozitivní vymezení musí být však také doplněno negativním vymezením, tj. údaji, 

které nesmí být obsahem zprávy o vztazích. 

Zpráva o vztazích musí vždy respektovat následující citlivé údaje: (i) ustanovení obchodního 

zákoníku týkající se ochrany obchodního tajemství, (ii) zákon č. 148/1998 Sb., o utajovaných 

skutečnostech, (iii) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (iv) informace, které by mohly 

způsobit propojeným osobám značnou újmu (v) zvláštní zákony ukládající povinnost mlčenlivosti, 

například zákon o bankách či zákon o pojišťovnictví, a (vi) smluvně převzatý závazek mlčenlivosti. 

Výše uvedené citlivé údaje nesmí být součástí zprávy o vztazích, a to tím spíše, že publicita zprávy 

o vztazích je značně široká. Zpráva o vztazích však musí obsahovat sdělení, proč se určité informace 

ve zprávě neuvádí, tj. musí odkazovat na to, o jakou citlivou informaci se jedná. 

O skutečnosti, že daná informace je citlivou informací, rozhoduje s náležitým odůvodněním ve 

zprávě o vztazích statutární orgán řízené osoby, neboť ten zprávu o vztazích sestavuje. Problém 

citlivých údajů je však v tom, že jejich vyloučením se snižuje přehlednost a srozumitelnost celé zprávy 

o vztazích. 

Co se týče publicity zprávy o vztazích, lze konstatovat, že je velice široká. Společníci musí mít 

možnost seznámit se se zprávou o vztazích stejným způsobem jako s účetní závěrkou. V případě 

akciové společnosti se tak účetní závěrka zasílá dle § 192 odst. 1 ObchZ akcionářům s akciemi na 

jméno nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady, na níž je předložena ke schválení 

a akcionářům s akciemi na majitele se uveřejní vybrané údaje35 v zákonem a stanovami určeném místě 

a době včetně určení místa a doby, kde a kdy mohou akcionáři do této účetní závěrky nahlédnout. 

V případě společnosti s ručením omezeným a osobních společností by seznamování se s účetní 

závěrkou, a tedy i se zprávou o vztazích, měla stanovit společenská smlouva. Zpráva o vztazích má 

                                                 
35 Těmito „vybranými údaji“ by u zprávy o vztazích měly být informace (i) zda vznikla újma, (ii) úhrada újmy, 
(iii) smlouva o úhradě újmy. 
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valnou hromadu pouze informovat, její schvalování valnou hromadou se nevyžaduje36. Na této valné 

hromadě by měl ale o přezkoumání zprávy o vztazích referovat dozorčí orgán (pokud je zřízen) a 

auditor. 

Zpráva o vztazích je ale kromě předkládání společníkům či akcionářům na valné hromadě 

společnosti i veřejně přístupná, neboť se povinně zveřejňuje ve sbírce listin vedené rejstříkovým 

soudem. V případě, že řízená osoba zpracovává povinně výroční zprávu37, musí být zpráva o vztazích 

připojena k této výroční zprávě. V opačném případě se do sbírky listin ukládá samostatně. 

Výše zmíněná široká publicita zprávy o vztazích však do jisté míry relativizuje její význam. 

Zpráva o vztazích je sice důležitým informačním zdrojem monitorujícím využívání vlivu ovládající 

osoby v osobě ovládané, ale její funkčnost je širokou publicitou a nutností vyloučit citlivé údaje 

značně limitována. Čím vyšší je totiž míra publicity zprávy, tím intenzivnější vzniká tlak na ochranu 

citlivých údajů, které tak musí být ze zprávy o vztazích vyloučeny. Vyloučení citlivých údajů pak ale 

snižuje přehlednost a srozumitelnost zprávy a snižuje tak její informační hodnotu. 

Obecně lze při legislativní úpravě uvažovat buď se zakotvením široké publicity zprávy 

o vztazích, kde je však třeba důsledně trvat na vyloučení citlivých údajů nebo publicitu zprávy 

o vztazích omezit, přičemž citlivé údaje pak nemusí být ze zprávy vylučovány díky povinnosti 

zachovávání mlčenlivosti u osob, které mají tuto zprávu o vztazích k dispozici. De lege lata razí 

prozatím právní úprava České republiky první z nabízených řešení. Ve zprávě o vztazích se tak 

bohužel mnohdy objevují pouze útržkovité informace „vykuchané“ ze všeobecných souvislostí, které 

jsou sice přístupné všem, ale významnější informační hodnotu nemají pro nikoho. Dalo by se tak 

použít přirovnání „všichni vědí všechno, nikdo neví nic“. Německá úprava legislativně zakotvuje 

druhou z nabízených variant řešení, která je dle mého názoru vhodnější z hlediska naplnění účelu 

zprávy, tj. informovat společníky ovládané osoby o tom, zda této společnosti byla ovládající osobou 

způsobena újma či nikoliv. 

De lege ferenda lze proto zvažovat inspirování se německou právní úpravou, tj. omezit 

publicitu zprávy o vztazích oproti zachování citlivých údajů ve zprávě. Zprávu o vztazích by měla 

přezkoumávat dozorčí rada ovládané společnosti a auditor, kterým jako jediným by byla zpráva 

o vztazích k dispozici. Díky legislativnímu zavázání dozorčí rady a auditora povinností mlčenlivosti 

                                                 
36 Neúplnost zprávy o vztazích není ani důvodem pro prohlášení usnesení valné hromady o schválení účetní 
závěrky za neplatné – rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2006, sp. zn. 29 Odo 601/2004. 
37 Výroční zprávu sestavují podle § 21 zákona o účetnictví účetní jednotky uvedené v § 20/1 písm. a) až d) 
zákona o účetnictví, tj.: (i) akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne běžného účetního období a 
předcházejícího účetního období dosáhly nebo překročily 1 ze 3 kritérií: aktiva > 40.000.000 Kč, roční čistý 
obrat > 80.000.000 Kč, průměrný přepočtený počet zaměstnanců > 50; (ii) ostatní obchodní společnosti, 
družstva, fyzické osoby podnikatelé vedoucí podvojné účetnictví, fyzické osoby s ročním obratem > 15 mil. Kč, 
zahraniční osoby podnikající v České republice, pokud za běžné a předcházející účetní období dosáhly nebo 
překročily 2 ze 3 kritérií; (iii) účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. 
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by ze zprávy o vztazích nemusely být vylučovány citlivé údaje, což by činilo zprávu logickou a 

přehlednou. Dozorčí rada a auditor by pak přezkoumali zprávu o vztazích včetně tvrzení statutárního 

orgánu ovládané osoby o tom, zda byla či nebyla způsobena újma ovládané společnosti. S výsledkem 

přezkumu by pak byla seznámena valná hromada, která by se tak díky relativně větší vypovídací 

schopnosti údajů ve zprávě o vztazích mohla spolehnout na závěry ve zprávě učiněné, zda k újmě 

došlo či nikoliv. Ve sbírce listin bych legislativně zakotvil závazek publikace jen výroku auditora a 

zprávy dozorčí rady, zda považují informace ve zprávě o vztazích za pravdivé a zda podle jejich 

názoru došlo k újmě či nikoliv. 

Ve prospěch tohoto názoru lze argumentovat i tím, že i pokud by byla zachována logika, 

podrobnost, přehlednost a srozumitelnost zprávy o vztazích (což z důvodu vyloučení citlivých 

informací nebude), stejně nebude schopna postihnout veškeré koncernové vazby tak, aby jejich 

souhrnu laik bezpečně rozuměl. Naopak proti tomuto přístupu lze namítnout, že statutární orgán při 

povinnosti široké publicity musí zachovat větší míru obezřetnosti, takže široká publikace má do 

značné míry preventivní význam. Není však dle mého názoru možno domnívat se, že při přezkumu 

„jen“ auditorem a dozorčí radou by mohl statutární orgán zachovat menší míru obezřetnosti, neboť 

zejména auditor zde působí jako profesionální prvek, který zajišťuje vysokou kvalitu přezkumu. 

Alternativní možností pro budoucí právní úpravu by bylo možné uvažovat o zakotvení 

„dvoustupňové podrobnosti“ zprávy, která by tak do jisté míry výhody obou přístupů kombinovala. 

Proti tomuto pojetí se staví otázka, zda by takovýto požadavek na statutární orgán ovládané osoby 

ohledně zprávy o vztazích nebyl přeci jen již příliš velkou zátěží. Sestavení zprávy o vztazích je již při 

současné právní úpravě mnohdy poměrně náročným úkolem a v praxi bývá často kritizováno. 

Dvoustupňová podrobnost zprávy by tuto komplikovanost ještě prohloubila. 

Zbývá dodat, že kromě široké publicity, a tím nutnosti vyloučení citlivých údajů, je 

limitujícím faktorem významu zprávy o vztazích i její samotná schopnost zobrazovat v některých 

případech vliv ovládající osoby. V „jednoduchých“ faktických koncernech, kde ovládající osoba 

provádí jen občasné zásahy v osobě ovládané, takže lze jednotlivé zásahy od sebe oddělit, je zpráva 

funkční. Naopak malou vypovídací hodnotu má zpráva o vztazích tam, kde nelze jednotlivé zásahy 

ovládající osoby od sebe oddělit z důvodu trvalého systematického ovlivňování ze strany ovládající 

osoby38, neboť v takovém případě nelze jednotlivé zásahy vyjmout z všeobecných souvislostí. Zpráva 

o vztazích zde nemůže plnit svou ochrannou a informační funkci, neboť v daném případě nelze získat 

výchozí informace, které by měly být ve zprávě o vztazích uvedeny. Zákon na řešení takovéto situace 

nepamatuje, lze tedy říci, že v právní úpravě vznikla mezera. Řešením by bylo překonat mezeru 

                                                 
38 Takové uplatňování vlivu je v Německu označováno jako „kvalifikovaný faktický koncern“. Česká právní 
úprava vychází z předpokladu, že takové zhuštění vlivu je v zásadě nepřípustné, prakticky se mu ovšem nedá 
zabránit. 
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v zákoně analogickou aplikací některých ustanovení smluvního koncernu, zejména § 190c odst. 5 

ObchZ o úhradě ztráty39, i na takovýto faktický koncern. To by však vyžadovalo aby tento názor 

zastávala převážná část doktríny i právní praxe. V opačném případě by nezbylo nic jiného než 

postupovat cestou novelizace zákonného ustanovení. 

Co se týče přezkoumávání zprávy o vztazích, vzhledem k její důležitosti je legislativně 

zakotvena povinnost jejího přezkumu až třemi na sobě vzájemně nezávislými subjekty či orgány, a to 

dozorčím orgánem společnosti, auditorem ověřujícím účetní závěrku společnosti a znalcem 

jmenovaným k přezkoumání této zprávy o vztazích. 

Dozorčí rada nebo jiný obdobný orgán musí zprávu o vztazích přezkoumat podle ustanovení 

§ 66a odst. 10 ObchZ. Z tohoto ustanovení je třeba dovodit, že povinnost přezkoumat zprávu 

o vztazích mají jednak povinně zřizovaná dozorčí rada v akciové společnosti, a jednak dobrovolně 

zřizovaná dozorčí rada u společnosti s ručením omezeným, jejíž působnost upravuje obchodní zákoník. 

Naproti tomu dobrovolně zřízené kontrolní orgány zřizované společenskou smlouvou či stanovami, 

jejichž působnost upravuje sama společnost, jsou povinné k přezkumu zprávy o vztazích pouze tehdy, 

pokud jim tuto povinnost společenská smlouva či stanovy ukládají. 

Auditor má povinnost přezkoumat zprávu o vztazích podle ustanovení § 66a odst. 11 ObchZ 

tehdy, pokud je mu současně uložena povinnost přezkoumat účetní závěrku dané společnosti40. Je ale 

otázkou, zda má auditor prověřovat jen údaje ve zprávě o vztazích uvedené, nebo zda je jeho úkolem 

přezkoumat všechny vztahy mezi propojenými osobami, a to i pokud by ve zprávě o vztazích nebyly 

uvedeny. Jinými slovy, musí auditor kontrolovat správnost, zejména úplnost, vymezení propojených 

osob ve zprávě o vztazích? Mám za to, že ano (případnou liberací mu může být dodržení péče řádného 

hospodáře), neboť i v případě ověřování účetní závěrky zkoumá auditor věrné a poctivé zobrazení 

hospodářské reality a nesmí se omezovat pouze na kontrolu správnosti zaúčtovaných položek. Navíc 

i soudem jmenovaný znalec, který může být také za podmínek dále uvedených jmenován soudem 

k přezkumu zprávy o vztazích, se nesmí omezovat pouze na kontrolu správnosti a pravdivosti zprávy, 

ale musí též přezkoumávat její úplnost41. 

                                                 
39 „Jinak než ročním vyrovnáním ztrát nelze rizika kvalifikovaně faktického koncernu zvládnout“ – citace 
z článku Braun, A., Maurer, R.: Problémy nového koncernového práva, Právní rozhledy, 1/2002. 
40 Účetní závěrku jsou podle § 39 odst. 1 ObchZ ve spojení s § 20 odst. 1 zákona o účetnictví povinny mít 
ověřenou auditorem tyto účetní jednotky: (i) akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne běžného 
účetního období a předcházejícího účetního období dosáhly nebo překročily 1 ze 3 kritérií: aktiva > 40.000.000 
Kč, roční čistý obrat > 80.000.000 Kč, průměrný přepočtený počet zaměstnanců > 50; (ii) ostatní obchodní 
společnosti, družstva, fyzické osoby podnikatelé vedoucí podvojné účetnictví, fyzické osoby s ročním obratem > 
15 mil. Kč, zahraniční osoby podnikající v České republice, pokud za běžné a předcházející účetní období 
dosáhly nebo překročily 2 ze 3 kritérií; (iii) účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní 
předpis (například § 24 odst. 2 zákona o pojišťovnictví). To za předpokladu, že z této povinnosti nejsou vyjmuty 
dle § 20 odst. 2,3 zákona o účetnictví. 
41 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5.4.2006, sp.zn. 29 Odo 371/2005. 
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Znalec může být povolán k přezkumu zprávy o vztazích při naplnění určitých podmínek. 

Podle ustanovení § 66a odst. 12 ObchZ může každý společník ovládané osoby požádat soud 

o jmenování znalce pro přezkum zprávy o vztazích. Otázkou je, zda slovy „každý společník“ lze 

chápat v případě akciové společnosti opravdu každého akcionáře, či zda musí jít o tzv. 

„kvalifikovanou minoritu“. Omezením tohoto práva je § 66a odst. 13 ObchZ, který lze chápat jako 

ochranu proti šikanózním návrhům na jmenování znalce dle odst. 12 téhož paragrafu. Podle tohoto 

ustanovení svědčí právo společníků ovládané osoby na jmenování znalce pouze tehdy, pokud jsou 

důvody k pochybnostem, tj.: 

(i) sám statutární orgán ovládané osoby zpracovávající zprávu o vztazích v této zprávě uvádí, 

že byla způsobena újma a tato nebyla ovládající osobou uhrazena, ani nebyla uzavřena 

smlouva o její náhradě, 

(ii) ke zprávě statutárního orgánu dle bodu (i) má výhrady auditor ve své zprávě42, 

(iii) ke zprávě statutárního orgánu dle bodu (i) má výhrady dozorčí rada ve svém stanovisku43, 

(iv) u akciové společnosti i tzv. „kvalifikovaná minorita“, jsou-li pro to vážné důvody; otázkou je, 

zda „vážnými důvody“ lze rozumět již samotné neuvedení některého vztahu ve zprávě 

o vztazích; domnívám se, že nikoliv; podle mého názoru by se totiž navíc musela prokázat 

pravděpodobnost, že s opomenutými osobami byly uzavírány smlouvy /jiné právní úkony 

/opatření, ze kterých vznikla újma a že tato újma je pravděpodobně větší než kolik by činily 

náklady na vypracování znaleckého posudku. 

Pokud by sice výše uvedené podmínky (i) – (iv) byly splněny, ale návrh by se přesto ukázal 

být návrhem šikanózním, mohla by se ovládaná osoba domáhat na navrhovateli úhrady nákladů 

vynaložené na vypracování znaleckého posudku. 

Společník se může domáhat u soudu přezkumu zprávy o vztazích i vůči právnímu nástupci 

ovládané osoby a to i v případě, že již není akcionářem tohoto právního nástupce, pokud prokáže 

právní zájem na vydání takového rozhodnutí.44 

Na jmenování znalce se použije § 59 odst. 3 ObchZ jako lex generalis a § 66a odst. 12 ObchZ 

jako lex specialis. Domáhat se u soudu jmenování znalce mohou společníci pouze v jednoleté 

prekluzivní lhůtě. Řízení se zahajuje jen na návrh společníka ovládané osoby. Věcně příslušným je 

                                                 
42 Zákon nerozlišuje závažnost výhrady. Lze proto dovodit, že i méně závažná výtka auditora, pokud bude 
vyslovena formou výhrady ke zprávě o ovládacích vztazích, bude mít za následek vznik aktivní legitimace 
společníka k podání návrhu na jmenování znalce. V případě, že by auditor odmítl výrok nebo vydal záporný 
výrok, je zapotřebí, interpretací a minori ad maius, taktéž přiznat společníkům právo na jmenování znalce. 
43 O závažnosti výhrady a absenci vydání stanoviska dozorčí radou platí totéž, co bylo řečeno v případě zprávy 
auditora. 
44 Srov. například rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5. dubna 2006, sp. zn. 29 Odo 371/2005. V daném 
případě ovládaná osoba zanikla převzetím jmění akcionářem podle § 220p ObchZ. 
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podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. b) OSŘ krajský soud a místně příslušným je podle § 66a odst. 12 

ObchZ soud, v jehož obvodu má ovládaná osoba sídlo. Jedná se o nesporné řízení. 

Pokud po podání návrhu na jmenování znalce jednoho společníka podá tentýž návrh jiný 

společník, považuje se každý takovýto další návrh za přistoupení k řízení, nikoliv za další nové řízení. 

Po skončení řízení je pak založena překážka věci rozsouzené.45 

Soud musí v řízení o jmenování znalce rozhodnout do 15 dnů od doručení návrhu, avšak 

návrhem znalce není vázán. Účastníky řízení jsou navrhovatel a znalec. Odměna znalce je smluvní, 

pouze v případě neshody, což však bude v praxi zcela výjimečné, určí výši odměny soud. 

V rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5.4.2006, sp. zn. 29 Odo 371/2005 soud konstatoval, že 

úkolem znalce je ověřit splnění podmínek v § 66a odst. 9 ObchZ, tj. ověřit její správnost, pravdivost a 

úplnost, neboť jen tak mohou akcionáři posoudit, zda ovládané osobě vznikla škoda a případně se 

domáhat její úhrady dle § 66a odst. 14 ObchZ. Proto musí být znalci ze strany společnosti poskytnuta 

veškerá součinnosti, zejména musí mít znalec k dispozici stejné (všechny) podklady jako statutární 

orgán ovládané osoby a to včetně dokladů obsahujících obchodní tajemství, které má znalec 

samozřejmě povinnost zachovat. Neposkytne-li společnost znalci součinnost, může se osoba, která se 

domohla jmenování znalce domáhat výkonu rozhodnutí podle § 351 OSŘ. 

Společnost nemusí poskytnout znalci pouze ty podklady (součinnost), které nejsou 

k přezkoumání zprávy o vztazích potřebné. 

1.2 AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ČESKÉHO KONCERNOVÉHO PRÁVA V SOUČASNÉM 

ZNĚNÍ OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 

V rámci této kapitoly 1.2 se pokusím stručně shrnout nejdůležitější diskutabilní otázky, 

s nimiž jsem se při studiu současného koncernového práva v obchodním zákoníku setkal a upozornit 

na některá úskalí současné právní úpravy. Naopak se nebudu v této kapitole zabývat kritikou 

spočívající ve vystavění českých norem koncernového práva podle německého vzoru, neboť přechodu 

na novou koncepci koncernového práva sledující model vlastní francouzskému právnímu prostředí je 

věnována v podstatě celá třetí část této práce. Nebudu se zabývat ani kritikou daňových zákonů, které 

oproti očekávání nenavázaly na právní úpravu koncernového práva provedenou v obchodním 

zákoníku, a to navzdory tomu, že česká právní úprava vychází z německého modelu, který 

celokoncernové zdanění výsledků hospodaření umožňuje. Taková daňová úprava by sice 

kompenzovala jinak poměrně značnou zátěž fungování podnikatelských seskupení legislativně 

                                                 
45 V opačném případě by totiž soud musel jmenovat 2 či více znalců (za každý návrh jednoho znalce), což by 
nebylo účelné. Navíc by v takovém případě musely být domyšleny důsledky toho, kdyby každý znalec dospěl 
k jinému závěru. 
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zakotvenou v obchodním zákoníku,46  ale vzhledem k nechuti zákonodárce i přes častou kritiku 

některých autorů koncernové zdanění výsledků hospodaření připustit, nevidím v dalším pokračování 

této polemiky příliš velký užitek. Z tohoto důvodu koneckonců ani smluvní koncern, který je 

v německém právním prostředí prostředkem k umožnění koncernového zdanění, s největší 

pravděpodobností nebude v zákoně o obchodních korporacích upraven a dualita faktického a 

smluvního koncernu (tedy koncernového smlouvy jako zvláštního smluvního typu) tak bude opuštěna. 

I v současné ekonomické praxi vznikají u nás smluvní koncerny pouze zcela výjimečně a jedinými 

argumenty ospravedlňujícími jejich vznik mohou být sejmutí břemene v podobě povinného 

vypracovávání zprávy o vztazích a tím i zamezení široké publicity údajů uváděných v této zprávě, 

eventuálně též poskytnutí širšího prostoru pro prosazování vlivu řídící osoby a jasnější pravidla pro 

posuzování odpovědnosti členů orgánů zúčastněných společností. 

Některé diskutabilní otázky se v současné právní úpravě pojí již s vymezením samotného 

právního pojmosloví. S uplatněním právních domněnek pro stanovení vztahu ovládání se například 

pojí výpočet většiny hlasovacích práv. Zde zůstává nedořešena otázka započítávání hlasů plynoucích 

z prioritních akcií, pokud tyto prioritní akcie po určitou delší dobu (znak trvalosti) nabývají 

hlasovacích práv. Ty by se podle mého názoru měly započítávat, neboť mohou reálně ovlivnit 

rozhodování. Naopak pokud stanovy určí nejvyšší počet hlasů na jednoho akcionáře, není možné hlasy 

přesahující tento nejvyšší počet reálně využít a proto by se tyto hlasy, pro účely výpočtu většiny 

hlasovacích práv, započítávat neměly. Je také otázka, zda vyvratitelná domněnka ovládání pro alespoň 

40% podíl na hlasovacích právech je v českém prostředí, kde je velká rozptýlenost akcií, dostačující. 

Na tuto skutečnost reaguje i nový návrh zákona o obchodních korporacích, přičemž podrobněji bude 

o této problematice navrhované právní úpravy pojednáno v kapitole 3.1.1.2 této práce. 

Co se týče jednotného řízení, které je znakem koncernu, není zcela jasně dořešena otázka, zda 

chápat toto řízení buď v širším nebo užším smyslu, tj. zda stačí řízení jen některých dílčích oblastí 

nebo zda se musí jednotné řízení týkat zásadně všech oblastí činnosti ovládané společnosti. V návrhu 

zákona o obchodních korporacích je tato otázka již vyřešena a více o tom bude pojednáno v kapitole 

3.1.1.5 této práce. 

V případě institutu náhrady újmy je největším problémem skutečnost, že při komplexním 

ovlivňování ze strany ovládající osoby nelze od sebe jednotlivé zásahy odlišit a tudíž ani zjistit výši 

případné újmy. Náš zákonodárce v současné podobě právní úpravy faktického koncernu, bohužel, 

předpokládá pouze „jednoduchý“ faktický koncern, kdy jednotlivé zásahy nejsou zhuštěné natolik, že 

                                                 
46 Existence široké plošné ochrany ohrožených subjektů a neexistence adekvátní úpravy v daňově oblasti bohužel 
působí do jisté míry disproporci v současném českém koncernovém právu. Kromě pobídky k vytváření koncernů 
by takováto úprava představovala i rozvinutí trhu se společnostmi, neboť empirické zkušenosti ukazují, že 
v zemích, jejichž právní řády umožňují zdanění celkového koncernového výsledku hospodaření, probíhá 
dokonce „boj“ ziskových společností o nákup společností ztrátových 
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by je nešlo od sebe odlišit. Ekonomická praxe však naopak vede převážně k tomu, že díky 

komplexnímu vlivu ovládající společnosti ve společnosti ovládané, není možné jednotlivé zásahy 

izolovat a následkem toho ani vyrovnávat každou jednotlivou újmu (neboť ji nelze zjistit). Jelikož 

i další ochranářská ustanovení, jako náhrada škody a ručení, jsou vázány na institut újmy, nástroje 

ochrany v českém faktickém koncernu selhávají. V Německu je snaha řešit tuto problematiku zejména 

analogickou aplikací úpravy smluvního koncernu na takovýto „kvalifikovaný faktický koncern“, 

i když ani zde nepanují jednotné názory47. 

U náhrady škody ve faktickém koncernu není dosud vyřešen vztah odpovědnosti za škodu 

ovládající osoby jednak vůči ovládané osobě a jednak vůči jejím společníkům tak, aby škoda sice 

nebyla hrazena dvakrát, ale aby byla dána možnost společníkům ovládané osoby prokázat, že škoda 

nahrazená ovládané osobě nepokrývá škodu, která jim vznikla v přímé souvislosti s neuhrazením újmy 

od ovládající osoby (pokud by tomu tak skutečně bylo). 

Poměrně velká část nejasností se vztahuje ke zprávě o vztazích. Zde je třeba řešit otázku, 

za jaké období má být tato zpráva vypracována, pokud ovládání trvalo jen část účetního období nebo 

byla během účetního období uzavřena ovládací smlouva. Další otázkou je, zda ovládající osoba má 

povinnost součinnosti při zpracovávání zprávy o vztazích jí ovládanou osobou. Zcela jasné není ani to, 

zda musí auditor při ověřování zprávy o vztazích kontrolovat správnost vymezení propojených osob 

v této zprávě. Problémem zprávy o vztazích je rovněž střet široké publicity této zprávy a nutnosti 

vyloučení citlivých údajů, což však ale působí její nepřehlednost. Je proto nutné při legislativní úpravě 

buď zakotvit širokou publicitu zprávy o vztazích, ale důsledně trvat na vyloučení citlivých údajů, 

anebo omezit publicitu zprávy o vztazích, kdy pak ale nemusí být citlivé údaje vyloučeny. Dalším 

problémem zprávy o vztazích je její vypovídací hodnota u těch koncernů, v nichž nelze jednotlivé 

zásahy ovládající osoby od sebe oddělit z důvodu trvalého systematického ovlivňování ovládané 

osoby ovládající osobou. To souvisí s problémem, který jsem již zmiňoval u náhrady újmy a který je 

v Německu překonáván existencí tzv. „kvalifikovaného faktického koncernu“. V neposlední řadě je 

též třeba poukázat na problematickou zákonnou formulaci u tzv. ostatních opatření v zájmu nebo na 

popud propojených osob, kdy zákon hovoří o tom, že byla „přijata nebo uskutečněna“. Tyto termíny 

totiž oba zahrnují pouze určité komisivní jednání, avšak je třeba si uvědomit, že v některých případech 

může mít i omisivní jednání obdobné účinky (např. neinvestování v oboru, kde investuje jiná 

propojená osoba). 

V rámci této pasáže o aktuálních problémech současného českého koncernového práva 

nepojednávám o některých problematických otázkách spojených s právní úpravou smluvního 

koncernu, neboť smluvní koncern není předmětem pojednání této rigorózní práce. Přesto se lze letmo 

                                                 
47 podrobněji viz Černá, S.: Koncernové právo v Německu, Evropské unii a České republice. Skripta. 1. vydání. 
Praha, C. H. Beck 1999. S. 37 an. 
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dotknout jednoho z nejproblematičtějších bodů současné úpravy smluvní koncernu, a to nezakotvení 

povinnosti poskytnout mimo stojícím společníkům vyrovnání po uzavření ovládací smlouvy, pokud se 

tito rozhodnou setrvat ve společnosti.48 Problémem ve smluvním koncernu též je, že mimo stojící 

společníci se sice za určitých okolností mohou domáhat určení přiměřené výše odškodnění a 

vyrovnání soudem, ale jejich postavení je značně komplikované. Jednak mají v procesu břemeno 

tvrzení a břemeno důkazní (jedná se o „klasické“ sporné řízení), problémem je též otázka nákladů 

řízení, které rovněž mohou být pro mimo stojící společníky překážkou. Další otázka je pak spojená 

s úhradou každoroční ztráty řízené osoby, a to situace, kdy by řídící osoba nesouhlasila s výší ztráty 

tak, jak ji vykázala řízená osoba ve své účetní závěrce. Často je poukazováno i na možnou účelnost 

zakotvení povinnosti zápisu uzavření ovládací smlouvy do obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, 

že v návrhu zákona o obchodních korporacích je již právní úprava smluvního koncernu zcela 

vypuštěna, nepovažuji za důležité se těmito problémy detailněji zaobírat. 

Rovněž systematické zakotvení koncernového práva v současné úpravě obchodního zákoníku 

není dle mého názoru zcela korektní, přičemž poukázat lze zejména na nelogické rozdělení úpravy 

mezi obecnou a zvláštní část obchodního zákoníku. Tato situace vyplývá z toho, že úprava 

koncernového práva v obchodním zákoníku byla dána spíše historickými nežli systematickými důvody, 

neboť před novelou č. 370/2000 Sb. obsahoval obchodní zákoníku v § 190a smlouvu o převodu zisku 

a když po zmíněné novele byla do obchodního zákoníku přidána úprava smluvního koncernu, přiřadila 

se tato úprava systematicky k již existující smlouvě o převodu zisku. Ani přehlednost současné úpravy 

koncernového práva není na nejvyšší úrovni, neboť lze v této úpravě nalézt poměrně značné množství 

odkazů vyžadující výklad per analogiam, což také nepřispívá k přehlednosti právních norem. Tyto 

problémy dle mého názoru překonává právní úprava obsažená v návrhu zákona o obchodních 

korporacích, o němž pojednává celá třetí část této rigorózní práce. 

                                                 
48 Po uzavření ovládací smlouvy bude totiž v praxi situace většinou taková, že řízená osoba bude dosahovat jen 
minimální nebo dokonce žádný zisk. Mimo stojící společníci tak v budoucnu přijdou o dividendy nebo alespoň 
podstatnou část, aniž by tato jejich újma byla jakkoliv kompenzována. 
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2.1 KOMPARATISTICKÝ VÝB ĚR NÁRODNÍCH PRÁVNÍCH P ŘÍSTUPŮ K ÚPRAVĚ 

KONCERNU 

V rámci této kapitoly bude pojednáno o přístupu právních řádů vybraných členských států 

Evropské unie k úpravě koncernového práva a základní modely koncernového práva, z nichž se tyto 

jednotlivé přístupy k regulaci podnikatelských seskupení historicky vyvinuly. 

V kapitole 2.1.1 této práce budou srovnány dva základní modely koncernového práva, z nichž 

právní řády evropských států s menšími či většími odchylkami vycházejí. Toto srovnání považuji za 

poměrně důležité z toho důvodu, že návrh paragrafovaného znění zákona o obchodních korporacích, 

který bude v budoucnu upravovat koncernové právo v České republice, zakotvuje v současném znění49 

přechod z německého modelu faktického koncernu na model francouzské koncepce skupin společností 

vycházející z Rozenblumova konceptu. Rozebrány budou základní ideje obou přístupů, právní 

konsekvence navazující na tyto rozdíly, ale také společné rysy obou koncepcí. 

V kapitole 2.1.2 této práce bude pojednáno o „německy“ orientovaných právních úpravách 

podnikatelských seskupení. Nejprve se stručně zabývám charakteristikou německého modelu 

koncernového práva, přičemž na tuto pasáž pak navazuje výběr jednotlivých právních řádů, které 

vycházejí z německé koncepce koncernového práva. V samostatných subkapitolách tak bude kromě 

německého koncernového práva pojednáno o koncernovém právu Portugalska a Slovinska. 

V kapitole 2.1.3 této práce se pak budu věnovat koncernovému právu těch právních řádů, které 

s různě velkými odchylkami následují francouzský model koncernového práva, jehož ohniskem je 

Rozenblumův koncept. Pojednáno bude kromě právní úpravy vlastní francouzskému právnímu 

prostředí též o koncernovém právu Anglie, Itálie a některých dalších zemí. 

2.1.1 Německý a francouzský model regulace koncernu 

Koncepce přístupu národních právních řádů k regulaci koncernů je dnes značně 

diverzifikovaná a na poli komunitárního práva nebylo možné zásadnějším způsobem přiblížit právní 

úpravu koncernového práva jednotlivých členských států, která v jednotlivých právních řádech 

vychází s většími či menšími odchylkami buď z německého koncernového práva nebo z koncepce 

vlastní francouzskému právnímu prostředí. 

                                                 
49 Poslední aktuální znění návrhu paragrafovaného znění obchodního zákona, které má autor k dispozici je ze 
dne 2. března 2011. Autorovi nejsou známy jakékoliv informace nasvědčující vážnějším pochybnostem, že by 
tento typ úpravy koncernového práva neměl být v zásadě přijat. 
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Bylo by ovšem chybou stavět německý a francouzský model do zásadního protikladu, neboť 

mezi těmito přístupy není striktní rozpor. Jak ostatně ke společným znakům poznamenává S. Černá50, 

„Francouzská koncepce – stejně jako německá a tuzemská – respektuje rozdíly v postavení izolované 

společnosti a společnosti integrované do skupiny...Oba připouštějí (jako výjimku ze zákazu 

nepříznivého ovlivňování ovládané osoby), že prosazením ovládajícího vlivu může být – za určitých 

podmínek – ovládané společnosti způsobena újma“. 

Rozdíl mezi francouzskou a německou koncepcí však spočívá v tom, že zatímco německá 

právní úprava nutí k zahlazování újmy způsobené ovládané osobě ve velice krátkém časovém 

horizontu ovládající osobou, úprava koncernového práva vlastní francouzskému právnímu prostředí 

poskytují co do zahlazování případně vzniklé újmy širší prostor, a to jednak z hlediska časové dimenze 

a jednak s ohledem na osobu povinnou k zahlazení takové újmy. Z hlediska času se tedy za určitých 

podmínek poskytuje delší prostor pro zahlazení případně vzniklé újmy a dále osobou povinnou 

k zahlazení újmy by měla být ta společnost z koncernu, která z újmy způsobené řízené osobě 

profitovala. 

Ani francouzský ani německý přístup nepopírá, že se vznikem podnikatelských seskupení jsou 

spojena určitá nebezpečí zejména pro samotné začleňované společnosti, a dále jejich společníky 

a věřitele. Ani jedna z koncepcí nedovoluje zcela volně prosazovat zájmy řídící společnost, resp. 

koncernu, nýbrž tomuto ovlivňování jsou kladeny jisté meze, zejména nezbytnost poskytovat za 

případně utrpěnou újmu řízené společnosti kompenzaci.51  Společné pro oba základní modely 

koncernového práva je, že oba vychází ze základních zásad soukromého práva, zejména povinnosti 

loajality společníka vůči společnosti a ze zákazu zneužití postavení, resp. ze zákazu útisku menšiny. 

Tyto zásady jsou v německém pojetí dále detailně rozpracovávány do komplexu speciálních 

koncernových právních norem, které mají za cíl chránit řízenou společnost a skrze ni i její menšinové 

společníky a věřitele. V modelu koncernového práva vlastní francouzskému právnímu prostředí, které 

není takto podrobně legislativně rozpracováno, se většinou poskytuje mnohem volnější úvaha 

soudcovskému rozhodování. Ani francouzské koncernové právo se nicméně neobejde bez občasných 

legislativních zásahů do práva podnikatelských seskupení, které jsou pak bohužel normativně 

roztříštěny do různých kodexů, což způsobuje nepřehlednost této právní úpravy a nejednotný přístup 

ke skupině z pohledu jednotlivých právních odvětví. 

Francouzský a německý přístup k regulaci podnikatelských seskupení nejsou tedy v zásadě 

vzájemně neslučitelné a nebylo by zcela od věci zvážit v legislativní úpravě faktického koncernu 

                                                 
50 Černá, S.: Ke koncepci podnikatelských seskupení v návrhu obchodního zákona in Štenglová, I. (ed.), Pocta 
Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 84. 
51 Rozdíl je ovšem v časovém horizontu náhrady újmy, podmínkách její úhrady a subjektech na úhradě újmy 
se podílejících. 



  46 

jakousi jejich kombinaci. O takovéto propojení obou koncepcí se koneckonců pokouší i návrh zákona 

o obchodních korporacích, jak o tom bude pojednáno v kapitole 3.1 této práce. 

Model koncernového práva vlastní francouzskému právnímu prostředí akcentuje, že vůdce 

podnikatelského seskupení má za určitých podmínek možnost legitimně ovlivňovat rozhodování 

jednotlivých společností do seskupení zařazených a prosazovat v nich skupinové zájmy i bez náhrady 

případně způsobené újmy v krátkém časovém horizontu jednoho účetního období. To ovšem pouze za 

předpokladů jednak existence seskupení zvláštní kvality, které dokáže odůvodnit legitimitu 

ekonomické solidarity mezi členy seskupení a jednak za splnění určitých podmínek, mimo jiné 

nepřekročení určité meze znevýhodnění pro společnost zařazenou do seskupení. 

Německý model koncernového práva staví zásadně na principu, že společnost má být řízena 

svými orgány zásadně ve svém individuálním zájmu, a to i po vstupu do podnikatelského seskupení a 

na principu povinnosti loajality společníků vůči společnosti vystavěl německý zákonodárce komplex 

ochranářských ustanovení chránící zájmy jednotlivých společností ze seskupení, jejich společníků a 

věřitelů. 

Základní nevýhodou a argumentem proti německému pojetí koncernového práva je skutečnost, 

že takovéto chápání koncernu nerespektuje ekonomickou realitu. Zařazení společnosti do 

podnikatelského seskupení se ve většině případů odehrává právě z důvodu, aby z tohoto zařazení 

profitovalo podnikatelské seskupení skrze synergické efekty, které toto propojení vytváří, respektive 

by mělo vytvářet. Pravděpodobně z tohoto důvodu se dnes již německé pojetí koncernového práva 

ocitá v dnešním evropském měřítku spíše v menšině. Právní úpravu koncernového práva 

vycházejícího z německého pojetí mají z evropských zemí legislativně zakotveny Portugalsko, 

Slovinsko, Chorvatsko a Česká republika. V legislativním návrhu zákona o obchodních korporacích se 

však de lege ferenda počítá v České republice s odklonem od německého pojetí, resp. s jeho 

kombinací faktického koncernu s francouzským pojetím s výrazným akcentem právě na pojetí 

francouzské při současném respektování anglické koncepce wrongful trading. 

Jako nevýhoda francouzského modelu může být spatřována větší náročnost daná nezbytností 

posuzovat podle okolností každého konkrétního případu, zda byly naplněny kvalitativní podmínky pro 

„vyšší“ typ seskupení, který znamená větší integritu seskupení jako celku a upřednostňuje jeho zájmy 

před zájmy individuálních společností. Jsou-li však tyto znaky naplněny, dává francouzská úprava širší 

prostor pro uplatňování výhod pramenících z jednoty podnikatelského seskupení, když vyrovnání 

případné újmy jednotlivým členům seskupení nemusí být nutně poskytováno v penězích a rámci 

krátkého časového horizontu. Německé pojetí koncernového práva je oproti tomu více formální a tudíž 

relativně jednodušší. Při pouhém naplnění určitých předem definovaných znaků, které jsou relativně 

snáze měřitelné (vzhledem k právním domněnkám může být ovládání založeno na pouhých vazbách 
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majetkové účasti), nastupují právní důsledky stanovené navazujícím komplexem právních norem, aniž 

by bylo zapotřebí cokoliv dalšího zkoumat. Tato jednoduchost posouzení seskupení však nevypovídá 

nic o kvalitě tohoto seskupení a pro ty „kvalitnější“ podnikatelská seskupení může být bohužel 

účinnou brzdou ekonomického rozvoje. Náročnější francouzská úprava se právě na poli ekonomické 

efektivnosti ukazuje jako flexibilnější při volbě právních konsekvencí spojených se vznikem různých 

podnikatelských seskupení. 

2.1.2 Regulace koncernu v zemích německé orientace 

Německé koncernové právo stojí na základní myšlence, že i po vstupu společnosti 

do podnikatelského seskupení má být tato společnost řízena svými orgány zásadně ve svém vlastním 

zájmu. Hierarchie zájmů společnosti se tedy nemění ve prospěch zájmů podnikatelského seskupení. 

Zásahy do zájmové sféry individuálních společností ze strany vedoucího seskupení jsou sice i v tomto 

pojetí připuštěny, ovšem pouze za striktní úhrady způsobené újmy vzniklé z takového zásahu ve velice 

krátkém časovém horizontu jednoho účetního období. 

Německé koncernové právo kladlo historicky důraz na následnou ochranu menšinových 

společníků, tj. ochranu až po vytvoření podnikatelského seskupení. Změnu přinesla až úprava nabídek 

převzetí v roce 2002, kterou německé koncernové právo zakotvilo i počáteční ochranu společníků 

společnosti začleňované do podnikatelského seskupení. Kombinace předběžné i následné ochrany 

představuje v německém právu poměrně silná ochranářská ustanovení, která ovšem v některých 

případech (zejména při vysoké integraci a provázanosti jednotlivých společností ze skupiny, a tudíž 

i předpokládané ekonomické „solidarity“) může kolidovat s potřebou efektivního finančního řízení 

koncernu. 

Co se týče ochranářských ustanovení koncernového práva německé orientace, přináší tento 

model „nepřímou“ ochranu menšinovým společníkům a věřitelům řízené společnosti. V koncernovém 

právu německého modelu je totiž chráněna řízená společnost před zásahy řídící osoby. V důsledku 

toho, že ze zásahů řídící osoby je případná újma vzniklá řízené osobě přímo této řízené osobě 

nahrazena, nejsou jakkoli poškozeni ani její menšinoví společníci či věřitelé. Naopak ale německé 

koncernové právo nedává vzniknout přímým vztahům mezi řídící osobou na straně jedné 

a menšinovými společníky nebo věřiteli na straně druhé. 

Sankce za porušení koncernového práva jsou v německé koncepci oproti francouzskému 

přístupy výslovně vyjmenovávány a způsobují tak i závazek soudní moci rozhodovat předem určeným 

způsobem. 
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2.1.2.1 Německá právní úprava koncernu 

Německý model koncernového práva, který vznikl zhruba před 40 lety a jehož koncepci 

přebírá de lege lata i český obchodní zákoník, představuje komplexní právní systém vztahů při vzniku 

koncernu a při jeho následné existenci. Ochrana ohrožených skupin subjektů, zejména menšinových 

společníků a věřitelů, je zajištěna nepřímo skrze ochranu řízené společnosti. V důsledku toho se právní 

úprava německého koncernového práva omezuje „pouze“ na regulaci vztahů mezi ovládající a 

ovládanou, resp. řídící a řízenou osobou. 

Jednotlivými články koncernu mohou být jednak jakékoliv osoby bez ohledu na právní formu 

na straně ovládající osoby52 a jednak akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným na 

straně ovládané osoby53. Pojmy v německém koncernovém právu jsou obdobné jako v současné právní 

úpravě České republiky, tj. většinová majetková účast, ovládání a jednotné řízení mají obdobný obsah 

jako je tomu v našem současném obchodním zákoníku. V této části práce se proto těmito instituty 

nebudu dále zabývat a případně odkazuji na českou úpravu přijatou podle německého vzoru 

a vyloženou v kapitole 1.1 této práce. 

Německé koncernové právo rozlišuje několik typů koncernu, a to jednoduchý faktický 

koncern, kvalifikovaný faktický koncern, smluvní koncern a horizontální koncern. Vedle toho je 

v německém právu upraven institut tzv. začlenění (Eingliederung). Tyto typy koncernů se od sebe liší 

podle míry závislosti ovládaných osob na osobě ovládající, a to od nejnižší závislosti ve faktickém 

koncernu po nejvyšší závislosti při začlenění. 

Ve faktickém koncernu není ovládající osoba oprávněna udílet pokyny výkonným orgánům 

ovládané osoby, nýbrž může uplatňovat svůj vliv pouze prostřednictvím většinové majetkové účasti na 

valné hromadě. Koncernové vedení nesmí ovládající osoba v zásadě vykonávat způsobem 

nevýhodným pro ovládanou společnost způsobující této společnosti újmu, ledaže z toho vzešlou újmu 

za každé uplynulé účetní období vyrovná. Německé koncernové právo tak vychází z priority zájmů 

ovládané osoby před zájmy koncernu jako celku s tím, že eventuální zásahy do života ovládané osoby 

je třeba individuálně odstraňovat. Informace o vzniku a způsobu úhradu újmy a o jiných vztazích 

v rámci faktického koncernu mohou zainteresované osoby vyčíst ze zprávy o ovládacích vztazích mezi 

propojenými osobami, kterou je povinen vyhotovit statutární orgán ovládané osoby. Problémem při 

úhradě újmy se v praxi ukazuje nemožnost izolovat některé újmy způsobené ovládané osobě, neboť 

tyto mají širokoplošný dopad (například prodej životně důležité části podniku nebo přetržení 

                                                 
52 Předpokladem ovšem je, že takováto ovládající osoba má ještě jiné hospodářské zájmy, jež svou povahou 
a intenzitou zakládají obavu z upřednostnění těchto jiných zájmů před zájmy ovládané osoby. 
53 Německé koncernové právo je upraveno v rámci právní regulace akciových společností a judikatorně bylo 
vyvinuto i ve vztahu ke společnostem s ručením omezeným. Ve vztahu k osobním společnostem doposud 
nenašlo uplatnění. 
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obchodního styku s důležitým obchodním partnerem) a někdy rovněž její vyčíslitelnost. Pokud nebude 

řádně splněna povinnost k náhradě újmy, nastupuje povinnost k náhradě škody, za kterou vedle 

ovládající osoby odpovídají za určitých podmínek také členové statutárního orgánu a dozorčí rady 

ovládající a ovládané osoby. Slabinou právní úpravy důsledků faktického koncernu se ukazuje 

nepřebírání případné roční ztráty a tedy žádných záruk za hospodářský úspěch ovládané osoby ze 

strany ovládající osoby. Jednoduchý faktický koncern se v praxi německého prostředí vyskytuje pouze 

výjimečně. 

Smluvní koncern je založen na ovládací smlouvě, která umožňuje řídící osobě udílet pokyny 

statutárnímu orgánu řízené osoby a v podstatě tak řízenou osobu začlenit do koncernové struktury. 

Realizace práv menšinových společníků řízené osoby je omezena a proto je se smluvním koncernem 

spojen široký výčet důsledků mající za cíl ochránit řízenou společnost, její menšinové společníky 

a věřitele. S uzavřením ovládací smlouvy musí souhlasit kvalifikovaná většina hlasů na valné hromadě 

a případné uzavření ovládací smlouvy je tato skutečnost zapisována do obchodního rejstříku. 

Ve smluvním koncernu přebírá řídící osoba závazek k úhradě případné celkové roční ztráty řízené 

osoby. V tomto případě se tudíž nevyrovnává jednotlivá způsobená újma jako ve faktickém koncernu, 

nýbrž celková roční ztráta, ať už je důvod vzniku této ztráty jakýkoliv. Statutární orgány řídící osoby a 

řízené osoby mají při porušení péče řádného hospodáře odpovědnost za škodu vůči řízené osobě. 

Ochrana menšinových společníků je zajištěna skrze možnost menšinového společníka vystoupit ze 

společnosti při vzniku koncernu za přiměřené odškodnění nebo v této společnosti setrvat i po vzniku 

koncernu za přiměřené vyrovnání. Ve smluvním koncernu není zakotveno zákonné ručení řídící osoby 

za závazky řízené osoby.54 Výjimkou je zánik ovládací smlouvy, kdy řídící osoba musí před zápisem 

ukončení ovládací smlouvy do obchodního rejstříku vyzvat věřitele, aby ve stanovené lhůtě přihlásili 

své pohledávky a tyto pohledávky věřitelů zajistit. Ve smluvním koncernu platí rovněž povinnosti 

zrychlené tvorby rezerv, kdy rezervní fond musí být naplněn v zákonné výši nejpozději v pětiletém 

časovém limitu. Německé koncernové právo podporuje vytváření smluvních koncernů oproti pouhé 

existenci faktických koncernů, neboť smluvní koncerny jsou jednak více transparentní a jednak 

poskytují širší ochranu ohrožených skupin osob. 

Kvalifikovaný faktický koncern je faktickým koncernem, takže je stejně jako 

„jednoduchý“ faktický koncern založen pouze na většinové majetkové účasti. Na rozdíl od 

jednoduchého faktického koncernu je však vliv ovládající osoby natolik intenzivní a jednotlivé zásahy 

ovládající osoby v ovládané osobě jsou natolik zhuštěné, že je nelze izolovat, neboť jsou navzájem 

komplexně svázány s ostatními zásahy. V důsledku toho nelze tedy ani vyrovnávat jednotlivou 

způsobenou újmu a tudíž ani navazující úprava případné náhrady škody za neuhrazení újmy nemůže 

být aplikována. Jinými slovy nástroje ochrany menšinových společníků a věřitelů tak v tomto případě 
                                                 
54 Ochrana věřitelů řízené osoby přímým nárokem věřitelů na úhradu závazků řízené osoby řídící osobou 
v případě insolventnosti řízené osoby je legislativně zakotvena pouze pro typ koncernu tzv. začlenění (viz dále). 
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selhávají. Německé koncernové právo sice v zásadě považuje takovéto intenzivní uplatňování 

zhuštěného vlivu ovládající osobou v ovládané osobě za nepřípustné, nicméně v praxi mu nelze reálně 

zabránit. Jelikož však právní úprava aplikující se na jednoduchý faktický koncern je v tomto případě 

nefunkční, dopracovala se německá judikatura podporována doktrínou faktickou k aplikaci právních 

důsledků smluvního koncernu na kvalifikovaný faktický koncern. Jinými slovy na tento faktický 

koncern, přestože je založen pouze na většinové majetkové účasti, budou aplikována pravidla 

smluvního koncernu i přesto, že nedošlo k uzavření koncernové smlouvy. Zejména tedy platí, že 

ovládající osoba je povinna k úhradě celkové roční ztráty ovládané osoby a je přímo odpovědna 

věřitelům ovládané osoby v případě její insolventnosti nebo při eventuálním ukončení kvalifikovaného 

faktického koncernu. Menšinoví společníci mají též po vzoru smluvní koncernu právo na odstupné. 

Odůvodnění této analogické aplikace důsledků smluvního koncernu na kvalifikovaný faktický koncern 

je vcelku logické, neboť v případě vzniku ohrožení dotčených subjektů vlastní jinak smluvnímu 

koncernu je třeba na takovýto typ koncernu aplikovat rovněž stejně širokou ochranu jako na smluvní 

koncern. 

Začlenění představuje nejbližší možné spojení právně samostatných osob, které se 

ekonomicky rovná fúzi a je možné pouze za předpokladu, že ovládající osoba drží alespoň 95 % akcií 

ovládané osoby. Při začlenění zůstává začleňovaná společnost sice právně samostatnou, ale 

ekonomicky funguje jako vnitřní součást koncernu. Začlenění se zapisuje s konstitutivními účinky 

do obchodního rejstříku a musí být schváleno valnou hromadou začleňované společnosti55 a rovněž 

kvalifikovanou většinou na valné hromadě „hlavní“ společnosti, neboť té vzniká začleněním 

odpovědnost za závazky začleněné společnosti, což může mít negativní dopad do jejích hospodářských 

poměrů. Oproti smluvnímu koncernu není právo hlavní společnosti udílet pokyny začleněné 

společnosti v zásadě nijak omezeno. Případná nevýhodnost uděleného pokynu nemusí být jakkoliv 

odůvodňována zájmem koncernu, jediným limitem přípustnosti pokynů tak zůstává jejich legálnost, 

tj. nikoliv protiprávnost. Hlavní společnost může dokonce jednat jménem začleněné společnosti, 

přičemž práva a povinnosti z těchto závazků vznikají přímo začleněné společnosti. Při začlenění 

neplatí ani ustanovení smluvního koncernu o zrychlené tvorbě zákonných rezerv řízené osoby. 

Ochrana menšinových akcionářů začleňované společnosti je zajišťována prostřednictvím odstupného, 

které je poskytováno v akciích hlavní společnosti s případným doplatkem v penězích.56 Ochrana 

věřitelů se v případě začlenění uskutečňuje solidárním a neomezeným ručením hlavní společnosti za 

veškeré závazky začleněné společnosti, a to jak po začlenění, tak i před začleněním. Tato odpovědnost 

trvá i po zániku začlenění a nemůže být jakkoliv smluvně vyloučena. 

                                                 
55 Pokud „hlavní“ společnost drží v začleňované společnosti 100 % podíl, je takovýto souhlas valné hromady 
ekonomicky vzato pouze formální. 
56 Pokud je však hlavní společnost dále ovládána další společností, potom má menšinový akcionář začleňované 
společnosti právo volby mezi akciemi hlavní společnosti a odstupným vypláceným v penězích. 
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O německém koncernovém právu nepovažuji za nezbytné více pojednávat, neboť právě z něj 

vychází současná česká právní úprava koncernového práva zakotvená v obchodním zákoníku, která je 

poměrně podrobně rozebrána v kapitole 1.1 této práce.57 

2.1.2.2 Portugalská právní úprava koncernu 

Portugalské koncernové právo je systematicky vystavěno podle německého modelu, vzhledem 

k němuž však obsahuje některé významné odlišnosti, které jej činí velice zajímavým a inspirativním. 

Portugalsko bylo třetím státem na světě po Německu a Brazílii, které zavedlo speciální komplexní 

regulaci podnikatelských seskupení. 

Již na tomto místě předestírám, že zásadním rozdílem oproti německému koncernovému právu 

je skutečnost, že portugalské koncernové právo nereguluje faktický koncern. Formování jiných typů 

podnikatelských seskupení než smluvního koncernu (vztah jednoduché účasti, vztah vzájemné účasti a 

vztah ovládání) podléhá sice také regulaci portugalského koncernového práva, nicméně tato jiná 

podnikatelská seskupení nejsou postihovány náhradou újmy, případně následnou náhradou škody 

event. ručením, nýbrž jsou zpravidla ukládány pouze určité informační povinnosti. 

Dále platí, že oproti německému koncernovému právu může být subjektem na straně řídící 

osoby pouze obchodní společnost, nikoliv i další subjekty, včetně fyzických osob. Tím se zužuje pole 

působnosti portugalského koncernového práva ve srovnání s širokým německým pojmem 

Unternehmen. 

Portugalský obchodní zákoník (Código das Sociedades Comerciais) rozlišuje čtyři typy 

podnikatelských seskupení (sociedades coligadas), a to jednoduchou účast, vzájemnou účast, ovládání 

a koncern. Koncern se pak dále člení na tři podtypy, a to smluvní koncern, horizontální koncern a 

začlenění. 

Vztah jednoduché účasti je nejzákladnějším typem podnikatelského seskupení a může být 

předstupněm dalších koncentračních snah. Vztah jednoduché účasti je dán tehdy, pokud společnost 

drží alespoň 10 % akcií či obchodního podílu v jiné společnosti a zároveň mezi těmito společnostmi 

neexistuje žádné jiné propojení. Hranice 10 % je v portugalském obchodním právu stanovena 

s ohledem na značnou rozptýlenost akcií v portugalské ekonomické praxi, díky čemuž podíl více než 

10 % umožňuje společnosti držící tento podíl v jiné společnosti účastnit se strategičtějších rozhodnutí 

a podílet se určitou měrou na řízení této společnosti. 

                                                 
57  V případě zájmu o německou úpravu koncernového práva odkazuji čtenáře na publikaci Černá, S.: 
Koncernové právo v Německu, Evropské unii a České republice. Skripta. 1. vydání. Praha, C. H. Beck 1999. 
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Jak je vidět, definice jednoduché vzájemné účasti obsahuje pozitivní a negativní podmínku. 

Pozitivní podmínkou je onen 10 % podíl akcií či obchodního podílu, zatímco negativní podmínkou je 

neexistence dalšího propojení mezi těmito osobami. To je v portugalské praxi poněkud kritizováno, 

neboť v případě že společnost bude namísto 10 % podílu akcií či obchodního podílu držet 51 %, bude 

toto spojení považováno za vztah ovládání a neuplatní se ne něj právní důsledky, které portugalský 

obchodní zákoník předepisuje pro vztah jednoduché účasti, přestože vztah jednoduché účasti rovněž 

splňuje (ten je pak v podstatě konzumován). Je tak poněkud paradoxem, že společnost A má vůči 

společnosti B oznamovací povinnost (k těmto důsledkům vztahu jednoduché účasti viz dále) v případě, 

že získá ve společnosti B například 15 % podíl, avšak tuto povinnost nemá, pokud v ní získá například 

60 %. 

Právním důsledkem existence vztahu jednoduché účasti je povinnost společnosti získající více 

než 10 % podíl akcií informovat tuto cílovou společnost o nabytí této účasti, stejně jako o dalších 

nabýváních či pozbýváních těchto účastí na této společnosti, ledaže podíl klesne pod 10 % hranici. 

Problematické však je, že portugalský obchodní zákoník nestanoví za nesplnění této oznamovací 

povinnosti jakoukoliv sankci, takže z dikce zákona zůstává splnění této povinnosti čistě na vůli osoby, 

která získala podíl v jiné osobě. V portugalské právní teorie se však objevují názory ohledně možnosti 

analogické aplikace ustanovení § 485 odst. 3 portugalského obchodního zákoníku, díky čemuž by byla 

při nesplnění oznamovací povinnosti sistována hlasovací práva na valné hromadě. 

Vztah vzájemné účasti znamená, že dvě společnosti drží 10 % podíl akcií či obchodních 

podílů v sobě navzájem, aniž by zároveň mezi těmito společnostmi existovali jiné vztahy 

podnikatelského propojení. Stejně jako ve vztazích jednoduché účastí tedy platí pozitivní a negativní 

vymezení vztahu vzájemné účasti, včetně výše uvedeného paradoxu negativní podmínky. Pokud tedy 

například společnost A bude držet 60 % podíl ve společnosti B a společnost B 15 % podíl ve 

společnosti A, pak nebude dán vztah vzájemné účasti, nýbrž ovládání A vůči B. 

Ohledně vzájemné účasti rovněž platí, že dvě společnosti nemusí výše zmíněný podíl držet 

v sobě navzájem přímo, ale může se tak stát nepřímo skrze třetí subjekt. Není tedy nutné, aby 

společnost A držela více než 10 % účast ve společnosti B a B více než 10 % účast ve společnosti A, 

ale k naplnění vztahu vzájemného ovládání například postačí, pokud společnost A bude držet 51 % 

ve společnosti B, společnost B bude držet 15 % ve společnosti C a společnost C bude držet 15 % 

ve společnosti A. 

Právním důsledkem vztahu vzájemné účasti je stejně jako při jednoduché účasti oznamovací 

povinnost druhé straně ohledně nabytí jejích akcií či obchodních podílů. Ve vztazích vzájemné účasti 

je na tuto povinnost vázán však další významný důsledek. Ta společnost, která svou oznamovací 

povinnost splní až jako druhá, nesmí dále získávat další podíly v té první společnosti. Případná koupě 
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dalších akcií není sice sankciována neplatností, nicméně práva spojená s těmito nově nabytými 

akciemi nemohou být na valné hromadě první společnosti vykonávána. Naopak společnost, která svou 

oznamovací povinnost splní jako první v pořadí, má volné pole pro další nabývání akcií či obchodních 

podílů druhé společnosti. Pokud tedy například společnost A získá 25 % podíl ve společnosti B 

a společnost B získá 10 % podíl ve společnosti A, připadají v úvahu následující dva scénáře. Pokud 

společnost A splní svou oznamovací povinnost vůči B jako první v pořadí, nesmí B pod sankcí 

nemožnosti výkonu hlasovacích práv spojených s nově nabytými akciemi nabývat další akcie 

společnosti A. Naopak společnost A může dále pokračovat v akvizice společnosti B a budování vyšší 

formy podnikatelského seskupení. Pokud by naopak společnost B oznámila nabytí podílu ve 

společnosti A jako první, otevírala by se společnosti B tato cesta dalších akvizic společnosti A 

a společnost A nejen že by nesměla nabývat další podíly společnosti B, ale navíc by nemohla 

vykonávat hlasovací práva z 15 % podílu ve společnosti B (jelikož vlastní 25 % a podle portugalského 

obchodního zákoníku nesmí využívat více než 10 %, pakliže svou oznamovací povinnost splní až jako 

druhá v pořadí). 

Vztah ovládání (relação de domínio) je definován v ustanoveních § 486 a 487 portugalského 

obchodního zákoníku, kde je stanovena obecná definice a několik právních domněnek. Právní 

důsledky spojené s touto formou podnikatelského seskupení jsou však velice omezené, jak bude dále 

blíže popsáno. 

Vztah ovládání je dán tehdy, pokud jedna společnost je schopná vykonávat přímo nebo 

nepřímo rozhodující vliv v jiné společnosti. Portugalský obchodní zákoník dále stanoví, že rozhodující 

vliv je společnost schopna vykonávat tehdy, pokud v jiné společnosti drží většinový podíl na 

základním kapitálu, většinu na hlasovacích právech nebo právo volit většinu členů statutárního orgánu 

nebo dozorčí rady jiné společnosti. 

Právní následky předvídané portugalským koncernovým právem pro vztah ovládání jsou 

v zásadě dva. Prvním důsledkem je pouze obecná povinnost uvádět existenci tohoto vztahu v účetních 

výkazem. Druhým právním důsledkem je zákaz ovládané společnosti nabývat akcie ovládající osoby, 

který je obdobou tohoto zákazu ve vztahu vzájemné účasti pro společnost, která svou oznamovací 

povinnost splní později. Žádná oznamovací povinnost jako v případě vztahu jednoduché účasti nebo 

vzájemné účasti zde není dána. 

Největším nedostatkem portugalského koncernového práva je skutečnost, že žádné další 

právní důsledky nejsou se vztahem ovládání spojeny. Zde vzniká obrovská disbalance v portugalském 

koncernovém právu, neboť ve vztahu ovládání (de facto faktickém koncernu) nejsou menšinoví 

společníci ani věřitelé ovládané společnosti jakkoliv chráněni proti důsledkům vlivu ovládající 

společnosti. Zatímco německé (ale i současné české) koncernové právo rozlišuje mezi faktickým a 
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smluvním koncernem, kdy s faktickým koncernem jsou spojeny náhrada újmy, případě škody a ručení 

a kdy se smluvním koncernem je spojena každoroční úhrada ztráty a případně další následky 

(odškodnění, vyrovnání), portugalské právo chrání ohrožené skupiny osob pouze ve smluvním 

koncernu, zatímco vztah ovládání, tedy v podstatě faktický koncern, ponechává bez povšimnutí. Tato 

disbalance ohrožuje celkovou funkčnost portugalského koncernového práva, v němž tak menšinoví 

společníci a věřitelé ovládané společnosti nejsou účinně chráněni. Jejich ochrana je tak limitována 

pouze na obecné principy portugalského obchodního práva, tj. dodržování péče řádného hospodáře, 

zákazu většiny vykonávat poškozující vliv atd. Tyto obecné zásady však podle portugalské právní 

teorie nejsou schopny zabezpečit dostatečně účinnou ochranu ohroženým skupinám osob a ovládající 

osobě se tedy bez výraznějšího rizika otevírá prostor pro vykonávání různě intenzivního vlivu 

v ovládaných osobách. 

Z výše uvedených důvodů hovoří portugalská doktrína o mezeře v koncernovém právu, jehož 

funkce je do značné míry touto mezerou devalvována. Uzavření ovládací smlouvy pro vznik 

smluvního koncernu totiž nepřináší žádnou reálnou výhodu oproti faktickému stavu ovládání. 

Bez jakéhokoliv dalšího komentáře mohu předložit čtenáři statistický fakt, z něhož si „obrázek“ jistě 

udělá sám, že za více než 20 let existence portugalského koncernového práva žádný smluvní koncern 

nebyl dodnes vytvořen, takže tato úprava zůstává ryze v teoretické rovině.58 

Portugalské právo nepřináší jakoukoliv definici koncernu jako je tomu v právu německém, ale 

pouze rozlišuje tři zvláštní typy mechanismů jejich vytváření a organizace. Těmito třemi typy 

koncernu jsou smluvní koncern (contrato de subordinação), horizontální koncern (contrato de grupo 

paritário) a začlenění (domínio total). 

Právní úprava smluvního koncernu (contrato de subordinação) je základním kamenem 

portugalského koncernového práva. Tato právní úprava představuje komplexní právní úpravu 

smluvního koncernu včetně přípravy ovládací smlouvy, její zveřejnění v obchodním rejstříku, 

případné její budoucí změny a její ukončení. Proces přípravy, změn a ukončení je obdobná jako 

v případě německého Beherrshungsvertrag či brazilského Convenção de grupo. Rozdíl u schvalování 

ovládací smlouvy valnou hromadou oproti německému koncernovému právu spočívá v tom, že 

v portugalském koncernovém právu pokud řízená osoba již v době schvalování byla ovládanou osobou, 

nepostačuje souhlas „pouze“ kvalifikované většiny na valné hromadě, nýbrž je vyžadován navíc ještě 

souhlas alespoň poloviny mimostojících společníků. Uzavřením ovládací smlouvy je dán řídící osobě 

do ruky právní nástroj umožňující široký rozsah výkonu pravomocí nad řízením řízených osob. Řídící 

osoba tak může dávat pokyny řízené osobě i pokud jsou pro řízenou osobu nevýhodné, a to za 

                                                 
58 Tato informace platí pro období do května roku 2008, další případný vývoj v portugalské ekonomické praxi 
není autorovi znám. Statistika převzata z publikace Antunes, J.E.: The Law of Corporate Groups in Portugal. 
Str. 448. 
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předpokladu výhodnosti tohoto pokynu pro řídící osobu nebo koncern. Tomu paralelně koresponduje 

i povinnost řízené osoby takovéto pokyny řídící osoby uposlechnout. Vliv vykonávaný řídící osobou 

samozřejmě není zcela neomezený, takže řídící osoba svůj vliv může uplatňovat pouze v rámci 

právních předpisů a stanov řízených osob. Ochranářská ustanovení ve smluvním koncernu mají za cíl 

chránit řízenou společnost, její menšinové společníky a věřitele. Co se týče ochrany menšinových 

společníků, řídící osoba je v případě uzavření ovládací smlouvy povinna nabídnout přiměřené 

odškodnění nebo vyrovnání mimo stojícím společníkům. Odškodnění se poskytuje buď v akciích řídící 

osoby nebo v peněžních prostředcích v závislosti na ujednání obsažené v ovládací smlouvě těm 

menšinovým společníkům, kteří si přejí ukončit svoji účast v řízené společnosti. Pokud menšinoví 

společníci nesouhlasí s výší odškodnění a shledávají jej nepřiměřené, určí výši odškodnění soud, který 

následně též konstitutivně uzavírá kupní smlouvu mezi menšinovým společníkem řízené osoby na 

straně jedné a řídící osobou na straně druhé. Vyrovnáním se rozumí fixní roční dividenda vyplácená 

mimo stojícím společníkům, kteří nevyužijí práva odškodnění a setrvají v účasti ve společnosti. Co se 

týče ochrany řízené osoby a jejích věřitelů, podstatný rozdíl oproti německému koncernovému právu 

představuje skutečnost, že portugalské koncernové právo nezakotvuje povinnost řídící osoby k úhradě 

případné roční ztráty řízené osoby. Namísto toho stanoví jednak solidární ručení řídící osoby za 

závazky řízené osoby, pokud je řízená osoba alespoň 30 dní v prodlení s plněním svých závazků a 

jednak povinnost k vyrovnání ztráty na požádání řízené osoby po ukončení ovládací smlouvy nebo po 

prohlášení konkurzu na její majetek. Právní úprava důsledků smluvního koncernu se v portugalské 

variantě spíše podobá německému začlenění (Eingliederung)59 a toto pojetí ochrany menšinových 

společníků a věřitelů řízené osoby se blíží konceptu wrongful trading. Odklon od rigidní povinnosti 

každoroční úhrady případné ztráty ovládané osoby a příklon ke konceptu wrongful trading je třeba 

považovat za pozitivum portugalského koncernového práva, která při zachování dostatečné ochrany 

věřitelů v případě platební neschopnosti či prohlášení konkurzu na majetek řízené osoby lépe 

odpovídá pojetí právní nezávislosti koncernové společnosti. 

Horizontální koncern (contrato de grupo paritário) je v portugalském koncernovém právu 

i ekonomické praxi velkou neznámou a tamní doktrínou je označován jako terra incognita.60 Je tomu 

tak proto, že portugalské koncernové právo nestanoví jakákoliv pravidla organizace nebo řízení 

horizontálních koncernů či právní důsledky s takovým typem koncernu spojené. Portugalský obchodní 

zákoník pouze stanoví, že horizontální koncern vzniká na základě smlouvy o horizontálním koncernu 

a že v tomto typu koncernu jsou nezávislé společnosti podřízeny jednotnému vedení. Portugalské 

právo však opomíná spojovat s uzavřením smlouvy o horizontálním koncernu jakékoliv právní 

                                                 
59 Vzhledem k tomu, že smluvní koncern se v portugalském koncernovém právu v některých ohledech podobá 
německému začlenění a portugalské začlenění je bez větších rozdílů obdobou německého začlenění, lze říci, 
že rozdíly mezi smluvním koncernem a začleněním jsou v portugalském koncernovém právu menší než 
v německém. 
60 Schmidt, K.: Gleichordnung im Konzern: terra incognita? – Vorstudien und Thesen u einem Recht der 
Konzernschwestern, in: 155 „Zeitschrift für Gesellschafts- und Unternehmensrecht“. 1991, s. 417 – 446. 
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důsledky, ať už se týká možnosti uplatňování vlivu v řízených osobách nebo ochrany menšinových 

společníků či věřitelů řízených osob. 

Začlenění (domínio total) představuje vrcholnou formu koncernu v portugalském 

koncernovém právu, v níž je řídící osobě dán do ruky právní nástroj nejširšího možného ovlivňování 

řízené osoby. Portugalské koncernové právo dále rozlišuje začlenění originární a derivativní. 

Originární začlenění znamená, že jedna společnost nově založí jinou společnost, v níž má 100 % podíl. 

Derivativní začlenění je výsledkem akvizice 100 % podílu v cílové společnosti. Praktický význam, 

resp. právní důsledky s tím spojené, však toto členění nemá. Nepovažuji dále za podstatné více 

o portugalském institutu začlenění pojednávat, neboť se prakticky bez větších rozdílů jedná o obdobu 

německého Eingliederung (nebo rovněž brazilského subsidiária integral).  

2.1.2.3 Slovinská právní úprava koncernu 

Podobně jako české a portugalské koncernové právo je i slovinské koncernové právo silně 

inspirováno německým vzorem. Ve srovnání s portugalským koncernovým právem kopíruje slovinské 

koncernové právo německý model důsledněji. Stejně jako v současné právní úpravě České republiky a 

na rozdíl od portugalské úpravy obsahuje slovinské koncernové právo po vzoru Německa rovněž 

regulatorní úpravu faktického koncernu vázaného na existenci ovládání s uplatněním domněnky 

o existenci jednotného řízení. Stejně jako v Německu či České republice vychází slovinské 

koncernové právo z potřeby každou jednotlivou újmu způsobenou zásahem ovládající osoby, event. 

poskytnutí jiných konkrétních výhod. V případě nesplnění této povinnosti nastupuje povinnost 

k náhradě újmy. Zajímavé je, že slovinské koncernové právo umožňuje společníkům ovládané osoby 

požadovat náhradu škody přímo na ovládající osobě, jestliže škoda kterou utrpěli je odlišná od škody 

způsobené ovládané osobě (například pokles kurzu akcií ovládané osoby). Obdobné platí i pro věřitele, 

pakliže jejich pohledávky nemohly být uspokojeny ovládanou osobou. 

Osoby jednající za ovládající osobu ručí za splnění povinnosti ovládající osoby, přičemž jejich 

zavinění se presumuje. Osoby jednající za ovládanou společnost ručí za závazky této společnosti 

obdobně jako v České republice (blíže viz kapitola 1.1.2.2), byť předpoklady tohoto ručení jsou jiné. 

Ručení osob jednajících za ovládanou společnosti vzniká, pokud tyto osoby buď nevypracovaly 

zprávu o vztazích nebo neuvedly ve zprávě o vztazích právní úkony či jiná jednání způsobující újmu 

ovládané osobě nebo zamlčely, že ovládané osobě nebyla újma uhrazena. Ručení členů dozorčího 

orgánu ovládané společnosti je stanoveno pro případ, že by řádně nepřezkoumaly zprávu o vztazích. 

Ručení statutárních orgánů a členů dozorčí rady může být však vyloučeno rozhodnutím valné hromady 

ovládané společnosti o tom, že ovládaná společnost nebude po ovládající osobě náhradu újmy resp. 

škody vyžadovat. 
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Co se týče právní úpravy smluvního koncernu, představuje slovinské koncernové právo pouze 

nepatrné odlišnosti oproti německé předloze. Stejně jako v německém modelu koncernového práva je 

zakotvena povinnost řídící osoby k úhradě roční ztráty řízené osobě oproti povinnosti řízené osoby 

podvolit se pokynům řídící osoby a ani v institutech odškodnění či vyrovnání nepřináší slovinské 

koncernové právo od německé předlohy žádnou významnější odchylku. 

Podobně jako německé koncernové právo a oproti českému koncernovému právu zná 

slovinský právní řád i tzv. začlenění, o němž může být rozhodnuto v případě alespoň 90 % podílu 

ovládající osoby v osobě ovládané. Zápisem začlenění do obchodního rejstříku dochází k přechodu 

akcií či obchodního podílu na ovládající soby a případní menšinoví společníci mají nárok na 

přiměřené odškodnění ve formě akcií či podílu na ovládající společnosti. Pokud menšinový společník 

nepovažuje poskytnuté odškodnění za přiměřené, může se obrátit na soud, aby stanovil jeho 

přiměřenou výši. Při začlenění mají věřitelé začleněné společnosti nárok na zvláštní zajištění svých 

pohledávek vůči ovládané osobě přede dnem zápisu do obchodního rejstříku, ledaže jde o věřitele, 

kteří by v případě konkurzu začleňované společnosti byli považováni za tzv. oddělené věřitele. 

Zajímavé ochranářské ustanovení věřitelů řízené společnosti obsahuje slovinské koncernové 

právo v podobě možnosti věřitelů domáhat se u řídící osoby dodatečného zajištění pohledávek, které 

mají za řízenou osobou při ukončení koncernové smlouvy, tj. v době kdy nastává propuštění řízené 

osoby z „ochranného deštníku“ řídící osoby. Toto právo na poskytnutí dodatečného zajištění však 

nemají ti věřitelé, kteří by měli v případě konkurzu ovládané osoby právo na tzv. oddělené uspokojení.  

Zajímavou ochranu ex ante představuje v právní úpravě slovinského koncernového práva 

informační povinnost zakotvená obecně pro jakékoliv společnosti při vytváření faktického koncernu, 

nikoliv jen pro kótované společnosti. Společnosti je povinna informovat jinou společnost tehdy, pokud 

v ní nabude více než 25 % akcií či obchodního podílu. Ekonomickým důvodem je totiž skutečnost, že 

tato prahová hodnota umožňuje společnosti nabyvší tento podíl blokovat významná rozhodnutí valné 

hromady cílové společnosti. Obdobná informační povinnost je zakotvena pro nabytí více než 50 % 

akcií či obchodního podílu nebo poklesu účasti pod výše uvedené prahové hodnoty. Porušení této 

povinnosti je sankcionováno pozastavením výkonu hlasovacích práv na valné hromadě. 

2.1.3 Regulace koncernu v zemích francouzské orientace 

Vývoj modelu koncernového práva vlastnímu francouzskému právnímu prostředí je s ohledem 

na řešení otázky legitimity převážení koncernových zájmů nad zájmy individuálních společnosti velice 

zajímavý a stojí za zmínku. Kořeny francouzského koncernového práva vycházely původně ještě 

z „tvrdších“ zásad než původní německé koncernové právo, když respektovány měly být výhradně 

zájmy individuálních společností oproti zájmům celoskupinovým. Integrita individuálních společností 

nesměla být za žádných okolností narušena a zásah do jejích zájmů motivovaný zájmem 



  58 

podnikatelského seskupení se považoval za nepřípustný. Oproti tomu německé koncernové právo 

připouštělo mnohem dříve jednotlivé řídící zásahy ovládající osoby do individuálních zájmů 

jednotlivých společností pod podmínkou, že každá jednotlivá újma z toho plynoucí musí být 

v krátkém období zahlazena tak, aby se ve výsledku společnost nacházela ve stejném postavení, jako 

by k řídícímu zásahu nedošlo. 

Zásadní zlom ve francouzském modelu koncernového práva nastal po rozhodnutí 

francouzského kasačního soudu ze dne 4. února 1985 v případu Rozenblum.61 Toto rozhodnutí se stalo 

základem tzv. Rozenblumova konceptu, který se postupem času dočkal kladného přijetí i v dalších 

evropských státech a v zásadě byl i doporučen Evropskou komisí jako předloha pro úpravu 

koncernového práva národními právními řády členských států de lege ferenda. 

Základem Rozenblumova konceptu je myšlenka, že zařazení společnosti do podnikatelského 

seskupení může za určitých podmínek znamenat legální převážení zájmů seskupení nad zájmem 

individuální společnosti. Blíže o těchto podmínkách, které v podstatě upravují kvalitativní 

charakteristiky seskupení, bude pojednáno v kapitole 2.1.3.1 o francouzské právní úpravě koncernu. 

Splnění podmínek Rozenblumova konceptu znamená, že podnikatelské seskupení dosáhlo 

kvalitativně vyšší formy integrace a na podnikatelské seskupení je pak třeba pohlížet více jako na 

jeden celek, byť ani on nemá právní subjektivitu. Takovéto chápání podnikatelského seskupení celku 

s sebou přináší i navazující konsekvence, které opět znamenají znatelný rozdíl oproti německému 

koncernovému pojetí. Zejména bych zmínil skutečnost, že ve francouzském pojetí jsou menšinový 

společníci a věřitelé chráněni přímo proti vlivu (zásahům) řídící osoby, vůči níž se také mohou za 

určitých podmínek domáhat svých práv. Původní obchodněprávní vztahy se společností zařazenou 

v seskupení, ať již vyplývající z členství ve společnosti nebo z obchodních závazků, mohou být za 

určitých podmínek bez dalšího kontraktačního ujednání důvodem ke vzniku právních vztahů i mezi 

společníky či věřiteli této společnosti na straně jedné a řídící osobou na straně druhé. I v tomto ohledu 

je tedy kladen důraz spíše na ekonomickou jednotu než na právní samostatnost jednotlivých členů 

seskupení. Naproti tomu v německém pojetí koncernového práva jsou menšinoví společníci a věřitelé 

chráněni prostřednictvím ochrany společnosti zařazené do seskupení, tj. nepřímo. Újma povinně 

nahrazovaná za každý nevýhodný zásah řídící osoby v řízené osobě má být nahrazována řízené osobě, 

takže tato řízená osoba by ve se ve finále měla nacházet ve stejném postavení, jako kdyby k zásahu 

nedošlo. Není proto důvod, aby vznikaly bez dalšího právní vztahy mezi menšinovými společníky či 

                                                 
61 Trochu paradoxem může být, že případ ve věci Marca Rozenbluma nebyl francouzským Kasačním soudem 
řešen jako koncernový spor ani obchodněprávní spor. Jednalo se o trestněprávní řízení s obžalovaným 
Rozenblumem jako vedoucím podnikatelského seskupení, v němž jedna společnost poskytovala finanční pomoc 
jiné společnosti. Položení základního kamene nového směru koncernového práva tak bylo vlastně vedlejším 
produktem trestněprávního řízení. 
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věřiteli řízené společnosti na straně jedné a řídící osobou na straně druhé, ledaže povinnost k náhradě 

újmy bude porušena. 

Ačkoliv zásadní význam je přikládán rozhodnutí ve věci Rozenblum, je třeba také poznamenat, 

že základy liberačních důvodů byly položeny již o přibližně desetiletí dříve v rozhodnutí 

francouzského Tribunal correctionnel v roce 1974, v němž bylo rozhodováno o osobách řídících 

podnikatelské seskupení Agache-Willot v souvislosti s převzetím kontroly nad společností Saint Frère. 

Soud postavil své rozhodnutí na následujících kritériích: „na existenci ekonomicky strukturované 

skupiny, na skutečnosti, že „oběť“, kterou přinesla jedna z členských společností lze považovat za 

součást globální a koherentní politiky skupiny vycházející z jejího společného zájmu a že tato oběť 

nezůstane bez dostatečné kompenzace nebo nebude nepoměrná k reálným možnostem dotčené 

společnosti.“62 

Za porušení povinností řídící osoby není ve francouzském modelu koncernového práva 

striktně stanoven „katalog“ sankcí, tudíž se poskytuje větší volnost soudcovskému uvážení rozhodovat 

podle okolností konkrétního případu, což na druhou stranu klade na rozhodovací schopnosti, tj. osobní 

vlastnosti, soudce relativně vyšší nároky. 

2.1.3.1 Koncernové právo ve Francii 

Jak již bylo řečeno, Francie je kolébkou koncepce koncernového práva vystavěné na 

přelomovém rozhodnutí francouzského Kasačního soudu (Cour de Cassation), který dal vzniknout tzv. 

Rozenblumovu konceptu. Rád bych proto navázal na kapitolu 2.1.3 této práce a pojednal detailněji 

o podmínkách Rozenblumova konceptu. 

Podmínky, za nichž může prosazení zájmů podnikatelského seskupení přinést nevýhody řízené 

společnosti, které nemusí být bezprostředně v krátkodobém časovém horizontu, implikují zvláštní 

kvalitu koncernu danou bližší propojeností skupiny. Těmito podmínkami jsou strukturálně pevná 

skupina nespočívající na umělém základě, koherentní skupinová politika a vyrovnání nevýhod 

znevýhodněné společnosti alespoň v delším (přiměřeném) časovém horizontu. 

Strukturálně pevná skupina nespočívající na umělém základě je takovým podnikatelským 

seskupením, které není vytvořeno jen náhodně nebo dočasně a činnost jednotlivých členů seskupení je 

komplementární.63 Strukturálně pevnou skupinu nebude vytvářena zejména prostřednictvím investic 

jedné osoby do podílů či cenných papírů jiné osoby, aby pak byly ze spekulativních důvodů 
                                                 
62 Opis citace S. Černé z Černá, S.: Ke koncepci podnikatelských seskupení v návrhu obchodního zákona in 
Štenglová, I. (ed.), Pocta Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 75. 
63 Jak ovšem uvádí S. Černá tamtéž, v poslední době se prosadil v rozhodovací praxi francouzských soudů 
odklon od přísného požadavku komplementární činnosti jednotlivých členů seskupení ve prospěch 
konglomerátního pojetí, kde důraz je dán spíše na soudržnost skupiny a rozložení rizika než na komplementaritu 
činností zúčastněných společností. 
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na zvýšení hodnoty následně odprodány. Takovouto strukturálně pevnou skupinou není ani skupina 

společností s různými ekonomickými činnostmi, mezi nimiž existuje vazba založená pouze na 

ekonomických zájmech jejich společníků. 

Koherentní skupinová politika je taková politika, která je jednotná pro celý koncern a zahrnuje 

koordinaci hospodářských aktivit jednotlivých členských společností. To předpokládá především 

prokazatelné definování společné koncernové politiky a zájmu koncernu, které jsou pak v praxi reálně 

sledovány a uplatňovány. Zvýhodnění jedné společnosti na úkor jiné společnosti v koncernu pak bez 

existence koncernového zájmu nemůže naplnit tuto podmínku Rozenblumova konceptu. Předpokládá 

se i spravedlivé rozdělování podnikatelských příležitostí a odpovídající investiční politika zajišťující 

všem členům koncernu určitou perspektivu. Francouzská judikatura ani doktrína zatím nedospěla ke 

konsenzu, kterým subjektem má být určována koherentní skupinová politika. Z logiky věci se 

samozřejmě na prvním místě nabízí řídící osoba, nicméně je rovněž otázkou, nakolik mohou nebo 

musí v procesu tvorby této koncernové politiky kooperovat i jednotlivé řízené osoby náležející do 

koncernu. Co se týče zájmu koncernu, tento pojem není nijak definován zákonem a je velice obtížně 

určitelný. S. Černá uvádí64 tři rozměry koncernového zájmu, a to ekonomický rozměr zájmu, sociální 

zájem a finanční zájem. Ekonomický zájem je nejsnáze určitelný a v rozhodovací praxi bude též 

patrně nejsnáze obhajitelný. Ekonomický zájem je definován základními důvody, kvůli kterým 

podnikatelské seskupení vzniklo, tj. zefektivnění fungování této skupiny. Sociální zájem je chápán 

jako zájem zaměstnanců jednotlivých společností ze skupiny a směřuje tak k otázce zaměstnanosti ve 

skupině. Finanční zájem lze pak chápat jako zefektivnění finančních toků a realizaci úspor, například 

prostřednictvím vnitropodnikového bankovnictví. 

Vyrovnání nevýhod znevýhodněné společnosti (protiplnění) je jednou z podmínek 

Rozenblumova konceptu, avšak na rozdíl od německého koncernového práva nemusí k tomuto 

vyrovnání dojít v krátké době jednoho účetního období. Naopak se připouští vyrovnání nevýhod i po 

několika letech. Tím nedochází k izolování každé jednotlivé újmy způsobené řízené osobě, ale na 

zásahy ve prospěch podnikatelského seskupení se pohlíží jako na vzájemné ovlivňování v rámci 

skupiny, které bude v delším časovém horizontu vyrovnáno. Rozdíl oproti německému pojetí je také 

v okruhu subjektů, které se na kompenzaci podílejí. Zatímco německé koncernové právo nařizuje 

nahradit újmu či ztrátu řízené osoby řídící osobě, francouzská koncepce přikazuje pouze obecně 

vyrovnat řízené osobě nevýhody vyplynuvší z její účasti na podnikatelském seskupení. Poskytnutí 

protiplnění znevýhodněné osobě tak může být poskytnuto nejen ze strany osoby, v jejíž prospěch byla 

řízená osoba původně znevýhodněna, ale také jakoukoliv jinou společností z podnikatelského 

seskupení. Protiplnění může mít jak materiální, tak i nemateriální podobu, přičemž materiální podoba 

má nejčastěji finanční charakter. Nemateriální podoba protiplnění je samozřejmě obtížněji určitelná a 
                                                 
64 Černá, S.: Ke koncepci podnikatelských seskupení v návrhu obchodního zákona in Štenglová, I. (ed.), Pocta 
Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 77. 



  61 

je třeba upozornit, že francouzské soudy se nespokojují s obecným protiplněním vyplývajícím pro 

členskou společnost ze začlenění do koncernu, kterým může být například zvýšení prestiže či snazší 

přístup k bankovním úvěrům. Na tomto místě je třeba poznamenat, že ačkoliv většina rozsudků se při 

posuzování legálnosti újmy opírá o existenci protiplnění, rozhodnutí ve věci Rozenblum hovoří ještě 

o alternativě, pokud nebude poskytnuto protiplnění, a to o rovnováze v zapojení zúčastněných 

společností. Dosažení rovnováhy předpokládá podle S. Černé65 „rozložení poskytované pomoci mezi 

ostatní členy skupiny“. Francouzská doktrína předpokládá zajištění požadavku rovnováhy mezi 

společnostmi, které spolu kontrahují, případně její zajištění mateřskou společností, která danou 

kontraktaci dceřiných společností iniciovala. Takové pojetí však v ekonomické praxi naráží na 

problematičnost v případě mnohačlenných a nadnárodních skupin společností, kdy újmu kterou utrpěla 

některá společnost je nahrazována jinou společností, které je újma opět nahrazována další společností 

a tak dále, tj. újma může být kompenzována jakýmkoli členem podnikatelského seskupení. S. Černá se 

proto kloní k liberálnímu závěru, že toto širší pojetí nahrazování újmy by umožnilo v plné míře využít 

potenciál podnikatelského seskupení, ačkoliv současně připouští značné nároky na posouzení 

poskytování kompenzace a rovnováhu společností ve skupině.66 S tímto závěrem souhlasím. 

I pokud jsou všechny výše uvedené podmínky splněny a vyšší „kvalita“ koncernu dává tedy 

možnost volnějším zásahům do hospodaření řízené osoby, přesto není možné řízenou osobu zatížit 

natolik, že by to přesahovalo její možnosti a ohrožovalo její existenci. Takovéto neakceptovatelné 

zatížení tvoří mantinely pro znevýhodňování jednotlivých společností v koncernu i kdyby ostatní 

podmínky Rozenblumova konceptu byly jinak splněny. Žádná společnost ze skupiny tak zejména 

nesmí být prosazováním koncernových zájmů „dovedena“ do stavu úpadku. Jako důkaz překročení 

finančních možností společnosti je podle S. Černé67 skutečnost, že poskytnutý příspěvek vedl či 

přiblížil společnost k prohlášení konkursu na její majetek. 

Jak je vidět z výše uvedeného konceptu, pravomoc řídící osoby, resp. jejího statutárního 

orgánu, je nepoměrně větší než v případě skupiny nesplňující podmínky Rozenblumova konceptu 

nebo než je poskytováno koncernovým právem německé koncepce obecně. Širší prostor pro 

podnikatelské rozhodování a finanční řízení s sebou ovšem přináší i tlak na důsledné dokumentování 

informací o skupině, politice skupiny, způsobu ovlivňování jednotlivých společností i konkrétních 

zásahů. Bez této dokumentace by totiž pro statutární orgán řídící osoby bylo velice těžko obhajitelné 

prokázání splnění podmínek Rozenblumova konceptu. 

                                                 
65 Černá, S.: Ke koncepci podnikatelských seskupení v návrhu obchodního zákona in Štenglová, I. (ed.), Pocta 
Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 82 – citace z publikace Boursier, M.-E.: Le fait 
justificatif de groupe dans l´abus de biens sociaux: entre efficacitó et clandestinité. Revue des Sociétés, 
č. 2/2005, s. 308. 
66 Tamtéž, s. 83. 
67 Tamtéž, s. 83. 
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Ochranu řízené společnosti a jejích menšinových společníků a věřitelů staví francouzský 

model koncernového práva primárně na zásadách loajality společníka vůči společnosti68, zákazu 

zneužití většinového postavení ve společnosti69 a zásadě slušnosti a spravedlnosti70. Tyto zásady jsou, 

na rozdíl od kazuisticky psaných norem německého práva, velmi otevřené a pokrývají tak široké 

spektrum situací, které mohou v praxi nastat. Tyto zásady jsou pak dále doplňovány dílčími 

ustanovením koncernového práva, které jsou „roztroušeny“ v různých právních předpisech. 

Zásada zákazu zneužití většinového postavení ve společnosti je základem ochrany 

menšinových společníků řízené společnosti. Menšinoví společníci jsou ve francouzské koncepci 

koncernového práva chráněni tím, že smlouvy, které nespadají do běžného obchodního styku, musí být 

schváleny právě těmito menšinovými společníky. Tyto smlouvy jsou nejprve přezkoumány revizorem 

účtů a poté podléhají schválení valné hromady společnosti. Vzhledem k tomu, že o těchto smlouvách 

nemůže hlasovat ten, jehož se přímo týká, je většinový společník (řídící osoba) v podstatě postaven 

„mimo hru“ a schválení smlouvy je tak plně v rukou menšinových společníků. Tento postup je sice 

poměrně účinný, nicméně má dvě nevýhody. Přezkum všech těchto smluv je poměrně zdlouhavým, 

náročným a ne příliš operativním řešením a dále povinnost přezkumu je závislá na definici „běžného 

obchodního styku“. Řídící osoba pravděpodobně bude tendovat spíše k širokému výkladu běžného 

obchodního styku tak, aby většina smluv spadla právě do této definice a nemusela tak být 

přezkoumávána a schvalována. Korektivem tohoto pojetí pak bude francouzské soudnictví. Porušení 

zásady zneužití většinového postavení ve společnosti může vést k uplatnění žaloby proti zneužití 

většiny menšinovým společníkem. Důsledkem může být i soudní rozhodnutí o povinnosti řídící osoby 

odkoupit podíly menšinových společníků za přiměřenou protihodnotu a umožnit jim tak odchod ze 

společnosti.71 

Zásada slušnosti a spravedlnosti je základem ochrany věřitelů řízené společnosti. Věřitelé jsou 

nejvíce ohroženi v případě, že řízená osoba není schopna dostát svým závazkům nebo se dokonce 

ocitne v úpadku. Jelikož francouzská koncepce koncernového práva nezná odpovědnost řídící osoby 

za ztrátu řízené osoby zjištěnou z účetní závěrky72 ani nezakotvuje povinnost každoročně nahrazovat 

újmu vzniklou řízené osobě ze zásahu řídící osoby a věřitelé tak nejsou chráněni touto 

„nepřímou“ cestou skrze úhradu újmy/ztráty přes řízenou osobu, ústřední otázkou pro ně zůstává, 

nakolik mohou v případě insolvence řízené osoby uplatnit finanční postih i vůči řídící osobě nebo 

                                                 
68 Zásada loajality společníka vůči společnosti je základem ochrany samotné řízené společnosti. 
69 Zákazu zneužití většinového postavení ve společnosti, resp. zákazu útisku menšiny, je základem ochrany 
menšinových společníků řízené společnosti. 
70 Zásada slušnosti a spravedlnosti je základem ochrany věřitelů řízené společnosti. 
71 Obdobnou povinnost stanoví v České republice § 101 ZOK za předpokladu, že využíváním vlivu řídící nebo 
vlivné osoby dojde k podstatnému zhoršení postavení nebo poškození společníků řízené či ovlivněné osoby a 
nelze proto po nich spravedlivě požadovat, aby v této společnosti setrvali. 
72 Odpovědnost řídící osoby za ztrátu řízené osoby se v německé i současné české úpravě koncernového práva 
uplatní ve smluvním koncernu. 
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dokonce ostatním členům koncernu. Francouzské konkurzní právo přiznává na ochranu věřitelů řízené 

osoby, která se vlivem zásahů řídící osoby dostane do konkurzu, několik možností, a to žalobu na 

doplnění pasiv, žalobu na rozšíření a podřízení společností celé skupiny konkurznímu řízení. 

Skrze žalobu na doplnění pasiv (action en comblement du passif) se věřitelé řízené osoby 

mohou domáhat úhrady části nebo všech závazků řízené osoby řídící osobou. Soud může takto 

rozhodnout, pokud mateřská společnost jako člen správní rady dceřiné společnosti nebo jako faktický 

vedoucí řídila ovládanou společnost a dopustila se přitom takové chyby řízení, která způsobila 

„nedostatečnost aktiv“ dceřiné společnosti.73 

Žaloba na rozšíření je radikálnějším způsobem ochrany věřitelů, při níž soud může rozhodnout 

o rozšíření konkurzního řízení i na řídící osobu. To však jen za podmínky, že řídící osoba jako člen 

řídícího orgánu nebo jako faktický vedoucí disponovala s majetkem dceřiné společnosti jako se svým, 

případně pod pláštíkem právní subjektivity řízené osoby maskovala vlastní ujednání a uzavírala její 

obchody ve svém zájmu nebo zneužívajícím způsobem a ke svému vlastnímu prospěchu využívala 

deficitně řízenou osobu.74 

Podřízení společností celé skupiny konkurznímu řízení je nejextrémnější možností, která však 

ve francouzské judikatuře představuje pouze výjimečné řešení. 

Žaloba na doplnění pasiv, žaloba na rozšíření i podřízení společností celé skupiny 

konkurznímu řízení se v jistém ohledu podobají anglickému principu wrongful trading, jelikož jejich 

smyslem je sankcionování nesprávného řízení společnosti před prohlášením konkurzu, který je 

důvodem pro založení odpovědnostního vztahu po prohlášení konkurzu. Podobně jako propojení 

wrongful trading s koncernovým právem skrze shadow directors v anglickém právu je v právu 

francouzském oním pomyslným „mostem“ mezi nesprávným řízením společnosti jejím statutárním 

orgánem koncepce dirigeant de fait (stínový vedoucí), kterým může být i řídící osoba. 

Koncernové právo vlastní francouzskému právnímu prostředí neobsahuje za porušení 

koncernových právních norem specificky vymezenou škálu sankcí, jako je tomu v německém 

zákonodárství. Tím se poskytuje soudům volnější prostor pro uvážení a flexibilnější postih deliktních 

situací v koncernovém právu, nicméně na francouzského soudce jsou tak kladeny relativně vyšší 

nároky. Dle empirických zkušeností francouzská justice přistupuje v případech porušení norem 

koncernového práva k sankcím jako zrušení rozhodnutí valné hromady75, náhrada škody při zneužití 

                                                 
73 Volný opis citace S. Černé in Černá, S.: K rozdílům mezi německou a francouzskou koncepcí skupin 
společností. Právní rozhledy, 8/2004, s. 286. 
74 Tamtéž. 
75  Tento poměrně často využívaný způsob ochrany menšinových společníků soudy uplatňují v případě, 
že takovéto rozhodnutí valné hromady odporuje zájmům společnosti nebo poskytuje výhody většině na úkor 
menšiny. 
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postavení většinového společníka na úkor menšiny, finanční postih statutárního orgánu řídící osoby, 

povinnost odkupu podílů menšinových akcionářů za přiměřenou protihodnotu, ustanovení správce 

pověřeného prozatímní nucenou správou řízené společnosti či v krajním případě až zrušení řízené 

společnosti. 

Francouzské koncernové právo umožňuje provedení daňové integrace podnikatelského 

seskupení podobně jako právo německé. Jelikož však Francie nezná smluvní koncern upravený pro 

účely jednotného koncernového zdanění v německém právu, stanoví pro takovouto možnost 

celokoncernového zdanění jiné podmínky. Tyto podmínky jsou nicméně „tvrdší“ než v případě 

uzavření ovládací smlouvy dle německého práva, takže ke zdanění celého podnikatelského seskupení 

nebude pravděpodobně docházet v tolika případech jako je tomu právě v Německu. Daňová integrace 

je ve Francii totiž možná pouze tam, kde řídící osoba má nejméně 95 % účast na základním kapitálu 

řízené osoby a všechny daňově konsolidované subjekty podléhají daní ze společností. 

Zbývá dodat, že francouzský model koncernového práva zakotvuje předběžnou ochranu při 

vzniku koncernu diferencovaně pro společnosti, jejichž akcie jsou kótované na regulovaných trzích a 

pro ostatní tzv. „soukromé“ společnosti. Vychází se ze zásady, že v případě těchto soukromých 

společností si společníci při vstupu do této společnosti mohou sami sjednávat individuální podmínky, 

za nichž svůj vstup do společnosti uskuteční. Naopak nabývání účasti ve společnostech 

prostřednictvím regulovaného trhu nezajistí možná kontraktační jednání mezi společníky a společností, 

na které tento podíl nabývají a proto je třeba poskytnout jim oproti nekótovaným společnostem 

nadstandardní ochranu. Touto ochranou je povinná nabídky převzetí76 při splnění určitých podmínek, 

která představuje pouze v případě kótovaných společností ochranu společníků při formování 

podnikatelského seskupení. Na této myšlence stojí i úprava povinných nabídek převzetí v českém 

právu, kdy tato předběžná ochrana se vztahuje rovněž pouze na kótované společnosti.77 

2.1.3.2 Koncernové právo v Anglii 

Velká Británie je v současné době jedním z mnoha zastánců francouzského přístupu 

koncernového práva, byť do jisté míry jde svou vlastní cestou. 

Ochranu menšinových společníků a věřitelů řízené osoby staví anglické koncernové právo 

primárně na zásadě zákazu útisku menšiny78 a kombinaci zásady wrongful trading s koncepcí shadow 

directors.79 

                                                 
76 Smyslem nabídky převzetí je zakotvení povinnosti převzetí akcií menšinových akcionářů za přiměřenou 
protihodnotu a umožnit jim tak odchod ze společnosti. Je pak na menšinových akcionářích, zda této možnosti 
využijí, nebo se tohoto práva ochrany „vzdají“. 
77 Povinné nabídky převzetí jsou v českém právu upraveny právem kapitálového trhu a pro koncernové právo 
představují spíše vedlejší produkt této úpravy. 
78 Zásada zákazu útisku menšiny je základem ochrany menšinových společníků řízené společnosti. 
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Ochranu menšinových společníků řízené společnosti staví anglické koncernové právo na 

zásadě zákazu útisku menšiny. Při prokázaném útisku menšiny pak může soud rozhodnout o všech 

možných opatřeních, která bude považovat za nezbytná a v krajním případě i uložit na základě žádosti 

menšinových akcionářů povinnost řídící osoby převzít jejich akcie řízené společnosti za přiměřenou 

protihodnotu, obdobně jako je tomu ve francouzském modelu koncernového práva. 

Ochranu věřitelů řízené společnosti staví anglické koncernové právo na kombinaci zásady 

wrongful trading s koncepcí shadow directors. Podle zásady wrongful trading mají členové řídících 

orgánů společnosti v případě, že se dramaticky zhorší poměry této společnosti, povinnost nedopustit, 

aby došlo k dalšímu snížení vyhlídek na uspokojení pohledávek věřitelů.80 Tato zásada tedy znamená 

povinnost pro řídící orgán společnosti zvážit buď možnou sanaci společnosti nebo navrhnout její 

likvidaci. V případě, kdy řídící orgán společnosti nebude jednat v souladu s touto zásadou, odpovídá 

věřitelům za škodu v případě jejich nemožnosti uspokojit se z majetku této společnosti.81 Zásada 

wrongful trading je s koncernovým právem propojena skrze koncepci shadow directors. Shadow 

directors (stínoví vedoucí) jsou totiž postaveni naroveň řídícímu orgánu společnosti, takže za ně může 

být považována i mateřská společnost. Stínoví vedoucí existuje všude tam, kde řídící orgán 

společnosti již nejedná dle vlastní vůle, nýbrž je tato vůle tvořena „zvnějšku“ jinou osobou. 

Tato koncepce ochrany věřitelů řízené společnosti v právní úpravě anglického práva není 

nepodobná úpravě francouzské. Anglická právní úprava v podstatě „trestá“ odpovědností za škodu 

členy řídících orgánů za chyby, kterých se dopustili při řízení a na místo těchto členů řídících orgánů 

dosazuje v koncernové dimenzi i mateřskou společnost. Rozdílem ochrany věřitelů v koncernovém 

právu dle anglické úpravy oproti úpravě francouzské je konstruování zvláštní insolvenční skutkové 

podstaty spočívající v protahování krizové situace řízené osoby, která má pak za následek snížení 

šancí věřitelů na uspokojení. Francouzská právní úprava řeší ochranu věřitelů namísto konstruování 

zvláštní insolvenční skutkové podstaty obecnou povinností řádně řídit společnost, která je v dimenzích 

koncernového práva rozšířena i na faktické vedoucí, pokud chybami v řízení zavinili nedostatečnost 

aktiv společnosti, která se ocitla v úpadku. 

Koncepce wrongful trading chrání nikoliv řízenou společnost jako takovou, ale přímo její 

věřitele, a to jen v případě konkurzu řízené společnosti. Lze tak říci, že odpovědnost řídící osoby se 

tak vůči věřitelům řízené osoby aktivuje až v případě konkurzu řízené osoby. 

                                                                                                                                                         
79  Kombinace zásady wrongful trading s koncepcí shadow directors je základem ochrany věřitelů řízené 
společnosti. 
80 Viz článek 214 odst. 3 anglického zákona o insolvenci. 
81 Odpovědnost za škodu je však vyloučena tam, kde řídící orgán společnosti učinil v souladu se zásadou 
wrongful trading vše potřebné, co od něho bylo možno očekávat (požadovat) pro záchranu společnosti. Pokud 
i přes jeho poctivou snahu společnost nebude zachráněna, jeho odpovědnost vůči věřitelům se neuplatní. 
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Anglické koncernové právo umožňuje řešit pnutí uvnitř podnikatelského seskupení i soudním 

nařízením odkupu akcií či obchodních podílů menšinových společníků umožňující jim exit z řízené 

společnosti. Podmínkou je vznesení takového požadavku menšinovým akcionářem při současném 

prokázání útlaku ze strany řídící osoby. 

2.1.3.3 Koncernové právo v Itálii 

Italské koncernové právo je od 1. ledna 2004 vystavěno podle francouzského vzoru. Stalo se 

tak reformní novelou italského Codice civile ze dne 17. ledna 2003, byť v oblasti koncernového práva 

bylo touto novelou do italského občanského zákoníku zavedeno místo pojmu podnikatelská seskupení 

či obdobného pojmu poněkud vágní formulace „řízení a koordinace společnosti“ (controllo societario 

e poteri della capogruppo). Přestože přímo neumožňuje zákonné právo řídící osobě udělovat pokyny 

statutárnímu orgánu řízené osoby týkající se obchodního vedení, je za určitých předpokladů připuštěno, 

aby řídící osoba využívala řízené osoby ke svým zájmům nebo zájmu koncernu. 

Italské koncernové právo zakotvuje ochranu menšinových společníků a věřitelů řízené osoby. 

Ta je v italském právu uskutečňována prostřednictvím vyvažování zájmů mezi zájmy koncernu na 

straně jedné a zájmy řízených osob a jejích společníků na straně druhé. Takovéto vyvažování zájmů je 

primárně „v rukou“ ovládající osoby, lhostejno zda ovládání spočívá na většině hlasovacích práv či 

smlouvách nebo stanovách. Italská právní úprava totiž nerozlišuje mezi faktickým a smluvním 

koncernem. Naopak italské koncernové právo nestanoví žádný výslovný nárok na úhradu ztráty nebo 

škody samotné řízené osobě. Jedná se tedy o přímou ochranu ve vztahu řídící osoby na straně jedné a 

menšinovým společníkem řízené osoby nebo věřitelem řízené osoby na straně druhé. 

Menšinovým společníkům odpovídá řídící osoba do výše jejich obchodních podílů, pokud 

způsobila snížení příjmů řízené osoby. Věřitelům pak řídící osoba odpovídá za škodu způsobenou 

snížením majetku řízené osoby. To však neplatí, pokud je celkový výsledek ovládání nepatrný nebo je 

plně kompenzován jinými úkony. Ohledně poskytnutí kompenzace se v italské doktríně dlouhodobě 

vedou rozsáhlé odborné debaty.82 Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodující nejsou jednotlivé zásahy 

řídící osoby v osobě řízené, nýbrž celkový dopad ovládání, podobně jako ve francouzském 

koncernovém právu. Ačkoliv italské koncernové právo nekonkretizuje specifické požadavky na 

kvalitativní stránky koncernu jako je tomu v právu francouzském (požadavky Rozenblumova 

konceptu), do jisté míry se s tím však implicitně počítá, neboť v koncernu bez dostatečné integrace 

jednotlivých politik a vyrovnávání zájmů jednotlivých členů by pravděpodobně nedošlo k vyrovnání 

celkového výsledku ovládání řídící osoby. 

                                                 
82 Srov. například Rossi, S., et al.: Una tavola rotonda sui vantaggi compensativi nei gruppi. 29 Giur. Comm. 
2002, s. 591 a násl. 



  67 

Co se týče další ochrany menšinových společníků, je v italském koncernovém právu 

vystavěna ex ante ochrana spočívající v určitých případech v právu na odkup akcií /obchodních podílů. 

Mezi tyto případy patří rozhodnutí řídící osoby o změně právní formy či účelu řízené společnosti, 

pokud má tato změna významný vliv na hospodářskou situaci řízené osoby, dále v případě 

vykonatelného rozsudku proti řídící osobě v rukou společníka řízené osoby a dále při vzniku a 

skončení ovládání, pokud je touto změnou dotčeno investiční riziko společníka řízené osoby. 

Co se týče další ochrany věřitelů, stanoví italské koncernové právo určitá specifika při 

financování řízených osob. Při částečném vnitrokoncernovém financování nesmí řízená osoba splácet 

úvěr poskytnutí řídící osobou do doby, než splatí veškeré úvěry třetím osobám. V úpadkovém právu 

pak platí, že úvěry poskytnuté řízenou osobou řídící osobě jeden rok před prohlášením konkurzu musí 

být vráceny. 

Určitým prvkem koncernového práva může být i zakotvení solidárního ručení za závazky 

řízené osoby, pokud její společníci (řídící osoba) úmyslně jednali ke škodě této společnosti. 

Italská právní úprava koncernového práva klade zvláštní důraz na transparentnost 

podnikatelského seskupení. Nejde pouze o zápis skutečnosti ohledně začlenění do koncernu v italském 

obchodním rejstříku, ale řízené osoby musí pod sankcí odpovědnosti povinných osob vůči 

menšinovým společníkům a věřitelům za škodu uvádět informace o začlenění společnosti do koncernu 

na svých dokumentech a korespondenci se svými obchodními partnery. Rovněž ujednání týkající se 

výkonu hlasovacích práv či převodu obchodních podílů musí být povinně zveřejňovány. Řízené osoby 

mají též za povinnost uvádět informace o své příslušnosti ke koncernu v příloze k účetní závěrce a ve 

svých výročních zprávách. 

Zakotvení ochranářských ustanovení je v italské právní úpravě vyváženo daňovými normami, 

které kromě zdanění u jednotlivých společností připouští i celokoncernové zdanění. Vyrovnávací 

platby mezi jednotlivými členy koncernu jsou tak výslovně předpokládány. 

Zbývá dodat, že italská úprava koncernového práva se uplatní bez rozdílu na všechny právní 

formy společností, včetně fyzických osob. 

2.1.3.4 Koncernové právo v ostatních zemích francouzské orientace 

Koncernové právo ve Skandinávských zemích podléhá v současné době revizi s ohledem na 

zvýšení efektivity právní úpravy, a tedy většímu odklonu od německého pojetí směrem k francouzské 

koncepci. Mezi jednotlivými právními řády Skandinávských zemích nejsou podstatnější rozdíly83, 

                                                 
83 Jedním z rozdílů mezi koncernovým právem jednotlivých právních řádů může být skutečnost, že zatímco 
dánské a islandské koncernové právo připouští na straně řídící a řízené osoby pouze akciovou společnost nebo 
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žádný z nich nerozlišuje mezi faktickým a smluvním koncernem. Koncerny zde vznikají na základě 

naplnění předem stanovených zákonných kritérií, zejména většině hlasovacích práv řídící osoby řízené 

osobě nebo vykonávání rozhodujícího vlivu na základě jiných právních skutečností. 

Ex ante ochrana v koncernovém právu Skandinávských zemích počítá kromě standardní 

oznamovací povinnosti a úpravy nabídek převzetí v souladu se Směrnicí o nabídkách převzetí též 

s liberálním přístupem k možnosti zakotvit si určitá pravidla ve stanovách společností. Je tak dána 

v zásadě velká autonomie společníkům upravit si fungování „svých“ společností. Ve stanovách může 

být například zakotvena povinnost odkupu akcií /obchodních podílů společníků při naplnění předem 

definovaných podmínek, maximálního podílu na hlasovacích právech či maximálního podílu na 

základním kapitálu. Takovouto kontraktační liberalizací je ponecháno na samotných společnících, 

pokud se chtějí (a případně s jakou intenzitou) bránit proti začlenění do koncernu. 

Právní úprava Skandinávských zemí obsahuje sice určité aspekty ochrany menšin, avšak tyto 

nejsou zasazeny do kontextu koncernu. Ochranářská ustanovení chránící menšinové společníky 

obsahují jednak informační povinnosti, jednak materiální ochranu menšinových společníků a jednak 

právní úpravu „exitu“ menšinových společníků ze společnosti začleněné do koncernu. 

Ve skandinávských právních řádech existuje informační povinnost akcionářů a společnosti vůči sobě 

navzájem ohledně vztahů s jinými členy koncernu. Řídící osoba musí dále informovat řízenou osobu 

o ostatních okolnostech koncernu. Řízené osoby musí dále řídící osobu informovat o svém výsledku 

hospodaření. Materiální ochrana menšinových společníků nachází odraz v obecné generální klauzuli 

týkající se zákazu zneužití většiny k tíži menšiny a konceptu finančního postihu osoby vykonávající 

skutečné vedení řízené osoby. 

De lege ferenda bude muset koncernové právo Skandinávských zemí vyřešit problematiku 

legitimity udílení pokynů řídících osob řízeným osobám. Přestože větší část tamní právní doktríny se 

kloní k závěru o možnosti udílet takové pokyny, zůstává tato elementární otázka doposud nedořešena. 

Koncernové právo skandinávských zemí většinou neumožňuje menšinovým společníkům 

domáhat se soudní cestou ukončení jejich účasti v řízené společnosti. Výjimkou je norské koncernové 

právo, které tuto možnost výslovně stanoví za podmínky, že řídící osoba zneužívá svá práva a když 

vznikne vážný a trvající konflikt v řízené společnosti. 

                                                                                                                                                         
společnost s ručením omezeným, koncernové právo Norska, Švédska a Finska připouští i jiné formy obchodních 
společností na straně řízené osoby. 
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Polské koncernové právo rozlišuje mezi faktickým koncernem na straně jedné, spočívajícím 

na většinové účasti na základním kapitálu řízené osoby a smluvním koncernem na straně druhé, 

spočívajícím na ovládací smlouvě84. 

Přestože z žádného ustanovení polské právní úpravy nelze vyčíst oprávnění statutárního 

orgánu společnosti k vedení společnosti se zohledněním zájmů celého koncernu, polská právní 

doktrína se k takovém možnosti kloní s odvoláním na Rozenblumův koncept za předpokladu, že tento 

statutární orgán je schopen svá rozhodnutí obhájit jako dlouhodobě prospěšné pro řízenou osobu. 

Ochrana menšinových společníků je v polském koncernovém právu vystavěna na zásadě 

zákazu zneužití výkonu práva spočívajícím na zneužití konceptu omezeného ručení. Ex ante ochrana 

je pak zajištěna standardní oznamovací povinností a úpravou nabídek převzetí. Ochrana věřitelů je 

v polském koncernovém právu vystavěna na koncepci wrongful trading v kombinaci se shadow 

director podle anglického vzoru. 

Polské koncernové právo klade zvláštní důraz na informovanost ohledně koncernu. Řídící 

osoba má povinnost oznámit řízené osobě vznik ovládání ve čtrnáctidenní lhůtě. Nesplnění této 

povinnosti je sankciováno pozastavením výkonu hlasovacích práv. V případě smluvního koncernu pak 

musí být zásadní ujednání a podmínky ovládací smlouvy zveřejněné v obchodním rejstříku. Takovými 

zásadními ujednáními jsou zejména ujednání ohledně rozsahu odpovědnosti řídící osoby vůči řízené 

osobě za újmu plynoucí z porušení podmínek ovládací smlouvy. Nesplnění této povinnosti zveřejnění 

v obchodním rejstříku je postiženo sankcí neplatnosti předmětné ovládací smlouvy. 

Belgické koncernové právo tenduje rovněž k příklonu k francouzskému pojetí koncernového 

práva a obsahuje zajímavou úpravu konfliktu zájmů uvnitř skupiny. Statutární orgán řízené osoby je 

sice povinen hájit zájmy „své“ společnosti, nicméně zájmy řídící osoby jsou v řízené osobě 

zastupovány prostřednictvím orgánů řízené osoby. Člen statutárního orgánu řídící osoby se má totiž 

podílet na jednáních statutárního orgánu řízené osoby, a to i v případech, kdy se jedná o transakce 

mezi řídící a řízenou osobou. 

Ochrana menšinových společníků se v belgickém právu uskutečňuje prostřednictvím 

obecných zásad korporačního práva, zejména zákazu zneužití většiny a principu rovného zacházení se 

společníky. Ochrana menšinových společníků je dále zajištěna zvlášť pro řízené osoby, jejíž akcie jsou 

kótované. Statutární orgán takové řízené společnosti musí předběžně informovat výbor vytvořený ze 

tří nezávislých členů v rámci správní rady o každém obchodu, který má řízená osoba v úmyslu uzavřít 

                                                 
84 Přestože polské koncernové právo nezná ovládací smlouvu jako smlouvu pojmenovanou a výslovně zákonem 
upravenou, jako je tomu v německém a současném českém koncernovém právu, v praxi jsou tyto ovládací 
smlouvy konstruovány právě po vzoru německého modelu. Upravují tedy zejména závazek ohledně obchodního 
vedení a za to poskytnuté protiplnění. 
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s řídící osobou nebo významným akcionářem. Výbor předkládá správní radě posouzení tohoto 

obchodu a následné konečné rozhodnutí správní rady je pak prezentováno řádné valné hromadě řízené 

osoby. V případě porušení této povinnosti je zakotvena jednak neplatnost tohoto obchodu mezi řídící a 

řízenou osobou a jednak vznik odpovědnosti členů správní rady. 

Menšinovým společníkům umožňuje belgické koncernové právo i případný exit z řízené 

společnosti, pakliže na nich v důsledku chování řídící osoby nelze rozumně požadovat, aby v řízené 

osobě setrvali. Podmínkou však je, že tito společníci žádající o odkup jejich podílů drží v řízené osobě 

alespoň 30 % hlasovacích práv. 

Co se týče ochrany věřitelů řízené osoby, belgické koncernové právo staví na principu 

prolomení zásady omezeného ručení, jehož důsledkem je ručení řídící osoby za splnění závazků řízené 

osoby svým věřitelům, pakliže majetek řízené osoby k úhradě jejích závazků nepostačuje. Vedle 

prolomení zásady omezeného ručení belgická judikatura staví i na zneužití právní subjektivity řízené 

osoby, jehož předpokladem je podle belgických soudů buď plné smíšení majetku řídící osoby 

s řízenou osobou nebo trvalé zneužívání pravidel k zabránění konfliktů zájmů a nebo trvalé obcházení 

pravidel o pravomoci jednotlivých orgánů řízené osoby. 

2.2 PERSPEKTIVY EVROPSKÉHO KONCERNOVÉHO PRÁVA DE LE GE FERENDA 

V rámci této kapitoly bude pojednáno o dvou významných analýzách zabývajících se 

otázkami koncernového práva, které následně vyústily k vypracování modernizace komunitárního 

práva obchodních společností. Tyto analýzy, Koncernové právo pro Evropu i Zpráva Skupiny na 

vysoké úrovni odborníků na právo obchodních společností, jsou velice zajímavé a stojí za podrobné 

prostudování, neboť ukazují na hlavní směry předpokládaného vývoje komunitárního koncernového 

práva i koncernového práva jednotlivých členských států. Obě studie se přiklání k francouzské 

koncepci koncernového práva a znamenají odklon od německého modelu, kterým je ovlivněn 

současný český obchodní zákoník. Z tohoto důvodu mohou být obě studie i důležitou inspirací pro 

legislativní návrhy při přípravě nového zákona o obchodních korporacích, o němž bude pojednáno 

v kapitole 3.1 této práce. 

Všechny uvedené práce dospívají k závěru, že cílem právní regulace má být vytvoření 

podmínek pro koordinovaný postup skupiny, a tím i zvýšení efektivnosti fungování tohoto seskupení, 

a to při zachování dostatečné míry ochrany menšinových společníků a věřitelů koncernových 

společností. Žádná z uvedených prací však nepředpokládá prolomení zásady omezeného ručení 

u kapitálových společností a jako nejefektivnější prostředek ochrany věřitelů se považuje převzetí 

konceptu wrongful trading v kombinaci se shadow director, které nezakládají ručení věřitelům před 

tím, než se řízená společnosti ocitne v insolvenci. 
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Koncernové právo členských států má být de lege ferenda zjednodušeno ve smyslu omezení 

regulace ve prospěch větší transparentnosti a informovanosti, doplněné za určitých podmínek 

o možnost přezkumu na žádost menšinových společníků. 

2.2.1 Koncernové právo pro Evropu (Forum Europaeum pro koncernové právo) 

Projekt Koncernové právo pro Evropu vypracovaný předními odborníky na koncernové právo 

na základě analýzy koncernových právních úprav jednotlivých členských států je významnou studií a 

zajímavým návrhem míry regulace komunitárního koncernového práva. Východiskem analýzy byla 

skutečnost, že koncerny představují v Evropě i celosvětově ekonomickou realitu a jsou legitimními 

formami podnikatelských aktivit, avšak právní řády jednotlivých členských států přistupují k jejich 

právní regulaci značně rozdílně a přisuzují jim odlišný význam. Komplexní úprava koncernového 

práva je specifikem německého koncernového práva a jeho „následovníků“, zatímco členské státy 

sledující francouzský model koncernového práva většinou spoléhají na obecná ustanovení práva 

občanského, obchodního a insolvenčního doplněné o speciální koncernového normy. 

Forum Europaeum pro koncernové právo (dále také jen jako „Forum“) s ohledem na značné 

rozdíly v právní úpravě koncernového práva jednotlivých právních řádů doporučilo, aby komunitární 

koncernové právo netendovalo ke komplexní harmonizaci, nýbrž aby se jednalo pouze o dílčí 

harmonizaci základních otázek majících za cíl odstranění překážek pro vytváření koncernů na vnitřním 

trhu. Jinými slovy jde pouze o harmonizaci koncernového práva členských států do té míry, aby byly 

odstraněny chybějící nebo nefunkční normy koncernového práva členských států vytvářející překážky 

pro vznik a existenci koncernů a fungování vnitřního trhu. Pro tyto účely navrhlo Forum dílčí 

harmonizace problematiky obchodního vedení v koncernu, povinností statutárního orgánu koncernové 

společnosti v krizi, založení koncernu jednostranným prohlášením a některých dalších dílčích otázek. 

Problematika obchodního vedení v koncernu, tedy možnost řídící osoby legálně ovlivňovat 

obchodní vedení řízené osoby, představuje jeden z ústředních problémů koncernového práva. Forum 

se v řešení této otázky přiklonilo k Rozenblumovu konceptu, který se snaží vyvažovat zájmy mezi 

jednotlivými společnostmi a zájmem skupiny, tj. na jedné straně sice umožňuje využívat řízené 

společnosti v zájmu celé skupiny, na druhou stranu však tyto řízené osoby zájmům skupiny zcela 

neobětuje. Cílem má být zajištění efektivního fungování koncernu a právní „uchopení“ celkového 

vlivu koncernu na jednotlivé koncernové společnosti namísto kompenzací jednotlivých oddělených 

úkonů a opatření. Forum navrhlo následující text směrnice určený členským státům:85 

„1. Jestliže následuje statutární orgán koncernové společnosti obchodní politiku koncernu a 

není-li takové jednání v souladu s podnikatelským uvážením vlastní společnosti, nejedná statutární 

                                                 
85 Text návrhu Fora byl autorem převzat z publikace Doležil, T.: Koncerny v komunitárním právu. Analýza 
a náměty pro rekodifikaci. Auditorium, Praha, 2008. Str. 114 – 115. 
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orgán v rozporu se svými povinnostmi, jestliže (i) je podnikatelské seskupení vyváženo a pevně 

strukturováno, (ii) koncernová společnost je začleněna do ucelené a dlouhodobé obchodní politiky 

podnikatelského seskupení, a (iii) statutární orgán se může, s přihlédnutím ke všem okolnostem, 

domnívat, že nevýhody plynoucí z takového spojení (zejména s ohledem na obětování jiných 

obchodních příležitostí) budou v dohledném čase vyrovnány výhodami plynoucími ze spojení. 

K nevýhodám ve smyslu věty první nepatří takové, které ohrožují samotnou existenci koncernové 

společnosti (zejména odčerpání nezbytné likvidity). 

2. Dodržení předpokladů podle odst. 1 je třeba dokládat; na jejich základě informuje 

statutární orgán valnou hromadu o uplatnění možnosti podle odst. 1. Podrobnosti upraví členské státy. 

3. Členské státy jsou povinny zavést vhodné sankce a pravidla na ochranu menšinových 

společníků pro případ, že v koncernové společnosti je uplatňována společná obchodní politika v zájmu 

koncernu, aniž jsou splněny předpoklady podle odst. 1 body 1-3. 

4. Na návrh kvalifikované menšiny koncernové společnosti může nařídit soud přezkoumání.“ 

Výše uvedený postup umožňuje podle názoru Fora na evropské úrovni legitimizovat existenci 

koncernů a chování statutárních orgánů koncernových společností a umožnit tak efektivní řízení a 

fungování koncernů při zajištění limitních hranic pro určování koncernové politiky. Ve zbytku má být 

úprava ponechána na právních řádech členských států při respektování jednotlivých národních specifik. 

Povinnosti statutárního orgánu koncernové společnosti v krizi navrhuje Forum koncipovat 

podle anglického wrongful trading, které umožňuje zabránit krizi již v ranější fázi, nikoliv až v případě 

prohlášení konkurzu na majetek společnosti. Z tohoto pohledu se jeví převzetí tohoto konceptu jako 

velice vhodné k přenesení i na komunitární úroveň. Ústředním principem wrongful trading je 

povinnost statutárního orgánu společnosti v případě zhoršující se situace hospodaření společnosti 

nasvědčující možnému úpadku rozhodnout buď o sanaci společnosti nebo v případě nemožnosti 

sanace rozhodnout o její likvidaci, a tím zabránění dalších škod pro věřitele. Jak je vidět, koncepce je 

v podstatě prevencí případného konkurzu, kterému se má snažit zabránit. Porušení povinnosti 

stanovené koncepcí wrongful trading ze strany statutárního orgánu společnosti pak zakládá ručení 

tohoto statutárního orgánu k náhradě škody věřitelům a společnosti, kterou může v rámci konkurzu 

nárokovat správce konkurzní podstaty v případě konkurzu, resp. likvidátor v případě prohlášení 

likvidace. 

Koncepce wrongful trading dostává koncernovou dimenzi skrze koncepci shadow director, 

kdy faktickým vedoucím řízené osoby může být i řídící osoba, tedy nikoliv jen statutární orgán řízené 

osoby. Tím se de facto přenáší odpovědnost ze statutárního orgánu řízené osoby na řídící osobu. 

Zajímavostí koncepce wrongful trading je též skutečnost, že chráněni jsou přímo věřitelé řízené osoby 
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v případě jejího konkurzu, nikoliv tedy samotná řízená společnost. Tím není řídící osoba nucena 

k záchraně řízené osoby, nýbrž motivována hrozbou vzniku jejího odpovědnostního vztahu vůči 

věřitelům řízené osoby. 

Hlavní řešení textace konceptů wrongful trading a shadow director navrhlo Forum takto:86 

„1. Jestliže podřízená koncernová společnost nemá rozumné vyhlídky zabránit svému zrušení 

vlastními silami (krize), je mateřská společnost povinna neprodleně tuto společnost sanovat nebo 

nařídit její likvidaci. Povinnosti statutárního orgánu koncernové společnosti podle vnitrostátního 

práva zůstávají nedotčeny. 

2. Povinnost podle bodu 1. má mateřská společnost jen při kvalifikovaném spojení. 

3. Jestliže mateřská společnost poruší své povinnosti podle bodu 1., ručí koncernové 

společnosti v likvidaci nebo v konkurzu za vyrovnávání ztráty, kterou utrpěli věřitelé porušením 

povinností mateřské společnosti. Má se za to, že mateřská společnost věděla o krizi dceřiné společnosti 

nebo o ní vědět měla. Soud může určit rozsah újmy způsobené věřitelům. 

4. Nárok podle bodu 3. může být uplatňován pouze likvidátorem nebo správcem konkurzní 

podstaty dceřiné společnosti. Soud jej může uplatnit také z úřední povinnosti.“ 

Forum navrhlo i alternativní textaci k výše uvedeným bodům 1 a 2 s následujícím zněním, 

přičemž body 3 a 4 jsou shodné: „Jestliže mateřská společnost ovlivnila statutární orgán podřízené 

koncernové společnosti, aby následovala obchodní politiku koncernu, musí mateřská společnost 

zabránit zrušení koncernové společnosti, jestliže neexistují rozumné vyhlídky této společnosti zabránit 

zrušení vlastními prostředky (krize), a to neprodleně buď sanací nebo nařízením likvidace společnosti. 

Povinnosti statutárního orgánu týkající se koncernové společnosti podle vnitrostátního práva zůstávají 

nedotčeny.“ 

Další významný návrh Fora v oblasti koncernového práva představuje založení koncernu 

jednostranným prohlášením, které představuje alternativu ke smluvnímu koncernu v německém 

modelu koncernového práva. Forum nicméně odmítlo ovládací smlouvu jako důvodu pro vznik 

koncernu a přiklonilo se ke vzniku koncernu jednostranným prohlášením ovládající osoby. Možnost 

ovládající osoby iniciovat vznik koncernu jednostranným prohlášením, a tím převzít řízení řízené 

osoby navrhuje Forum vázat na takovou většinu hlasovacích práv řídící osoby v osobě řízené, která jí 

umožní změnu stanov.87  Rovněž by mělo být vyžadováno schválení jednostranného prohlášení 

                                                 
86 Ibidem, str. 119 – 120. 
87 V ustanovení § 127 odst. 4 ObchZ ve spojení s § 125 odst. 1 písm. c) ObchZ se pro změnu stanov v s.r.o. 
vyžaduje schválení alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů společníků. V ustanovení § 186 odst. 2 ObchZ 
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zakládajícího koncern valnou hromadou řídící osoby, neboť ta pak přebírá ručení za ztráty řízené 

osoby v případě konkurzu a povinnost odškodnění menšinových akcionářů řízené osoby. 

Důsledkem založení koncernu jednostranným prohlášením je možnost řídící osoby udílet 

právně závazné pokyny řízené osobě ohledně jejího obchodního vedení, a to i takových, které budou 

pro řízenou osobu nevýhodné, pokud budou v zájmu koncernu. Protipólem by bylo již zmíněné ručení 

řídící osoby za ztráty řízené osoby v případě konkurzu. Tento protipól se ovšem do značné míry liší od 

vyrovnávání ztrát v německém modelu smluvního koncernu, kde ztráty musí být vyrovnávány 

každoročně, kdežto v doporučení Fora je tato povinnost „odložena“ až na dobu případného konkurzu 

na majetek řízené osoby, případně na odvolání jednostranného prohlášení řídící osoby o založení 

koncernu. Pochopitelně nejde ani tak o odložení této povinnosti jako takové, ale spíše o jinou koncepci 

umožňující řídící osobě širší „rozlet“ v řízení koncernových společností, když ztráty koncernovými 

společnostmi utrpěné nemusí být každoročně uhrazovány. 

Další důsledek založení koncernu jednostranným prohlášením by měla podle doporučení Fora 

představovat povinnost řídící osoby poskytnout menšinovým společníkům finanční kompenzaci 

v podobě odškodnění, případně v pevně stanovené roční dividendě. 

Forum nicméně navrhlo, aby proces založení koncernu jednostranným prohlášením byl 

upraven ve formě „pouhého“ doporučení, nikoliv směrnice. Současně toto doporučení představuje 

pouze minimální standard, který by měl být rozvinut právní úpravou jednotlivých národních právních 

řádů. 

Forum se rovněž zabývalo některými dalšími oblastmi dílčí harmonizace koncernového práva. 

Lze zmínit například otázky nabídek převzetí, neboť při přípravě Koncernového práva pro Evropu byl 

ještě osud Směrnice o nabídkách převzetí nejasný. Dále se jednalo o doporučení Fora k legislativnímu 

zakotvení přezkumu vztahů v koncernu, jestliže o to požádá kvalifikovaná menšina menšinových 

akcionářů s minimálně 5 % účastí na základním kapitálu nebo držícími akcie v hodnotě minimálně 

500 tisíc eur. Pozornost věnovali experti též publicitě informací ohledně koncernu, a to jednak 

katalogovým výčtem informací povinně začleněných do výroční zprávy řídící osoby a jednak 

zakotvením zákonné povinnosti řídící osoby na poskytnutí informací řízeným osobám o politice 

koncernu vůči dotčené řízené osobě a role této osoby uvnitř koncernu. 

                                                                                                                                                         
ve spojení s § 187 odst. 1 písm. a) ObchZ se pro změnu stanov v a.s. vyžaduje schválení alespoň dvoutřetinovou 
většinou hlasů přítomných akcionářů. 
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2.2.2 Zpráva Skupiny na vysoké úrovni odborníků na právo obchodních společností 

(Winterova zpráva) – vybraná ustanovení 

Zpráva Skupiny na vysoké úrovni odborníků na právo obchodních společností (dále jen 

„Zpráva“ a „Skupina“) byla v listopadu roku 2002 zpracována jako doporučení pro úpravu 

komunitárního práva de lege ferenda, a to na základě analýzy současné komunitární úpravy práva 

obchodních společností. Jelikož se tato Zpráva týká obecně práva obchodních společností, bude o ní 

v této práci pojednáno pouze ve smyslu jejích vybraných ustanovení, které se týkají koncernové 

problematiky a ne v celé její šíři. 

Základní myšlenou vyplynuvší z analýzy komunitárního práva byla skutečnost, že současná 

úprava ochrany ohrožených skupin subjektů, zejména menšinových společníků a věřitelů, je obecně 

příliš komplikovaná a představuje do jisté míry překážku efektivního fungování vnitřního trhu. 

Hlavním cílem budoucí právní úpravy by tedy mělo být přiměřeně liberalizovat tyto restrikce při 

zachování rozumných pravidel ochrany ohrožených skupin osob. Zpráva zdůrazňuje legitimnost 

koncernů a potřebu uznat zájmy koncernu jako celku, což dosud není ve všech členských státech 

samozřejmostí. Co se týče ochrany menšinových společníků a věřitelů, Zpráva považuje za vhodné 

zakotvit na komunitární úrovni pouze základní pravidla s ponecháním detailní úpravy na jednotlivých 

národních právních řádech členských států. Zpráva nicméně výslovně konstatuje, že rizika spojená 

s koncerny nemohou jakkoliv ovlivnit nutnost uznání legitimity koncernů a jejich užitečnosti pro 

ekonomiku členských států a celé Evropské unie. Ve vztahu k piercing the corporate veil Zpráva 

nadto uvádí, že samotná existence koncernu nemůže být bez dalšího sama o sobě důvodem pro 

prolamování majetkové samostatnosti kapitálových společností, ledaže půjde o výjimečný případ zcela 

zjevného zneužití řízené osoby vedoucí k její insolvenci. 

Jednotlivá doporučení Zprávy mající koncernově-právní dimenzi jsou zavedení konceptu 

wrongful trading, přezkoumávání určitých skutečností či vztahů na základě žádosti menšinových 

společníků, transparentnost a publicita informací a přístup k pyramidám. 

V rámci otázek koncernového práva se Skupina zabývala zásadní problematikou, 

tj. rozporem mezi zájmy koncernu a zájmy jednotlivých společností tvořících koncern. Právní řády 

mnoha států dosud neumožňují statutárnímu orgánu ovládané osoby uznat a respektovat 

celokoncernové zájmy, což v důsledku vede ke komplikacím a restrikcím při vytváření koncernu a 

jeho fungování. Skupina se v této své části Zprávy odvolala na práci Fora a doporučila, aby bylo 

umožněno statutárnímu orgánu řízené osoby respektovat koncernovou politiku za předpokladu, že 

budou dostatečně chráněny zájmy menšinových společníků a věřitelů. Podrobnosti však doporučuje 

ponechat na jednotlivých úpravách národních právních řádů. 
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Skupina dospěla ke stejnému závěru jako Forum, že koncepce wrongful trading je pro své 

nesporné výhody velice vhodná a měla by být zavedena do všech právních řádů členských států. 

Alternativu shledává Skupina ve francouzské variantě anglického wrongful trading, koncepci action 

en comblement du passif (žaloba na doplnění pasiv), neboť obě tyto koncepce mají společný základ 

ohledně nezbytnosti přijetí rozhodnutí o sanaci nebo likvidaci společnosti v případě zhoršujících se 

hospodářských výsledků nasvědčující budoucí možnost úpadku a v případě nedodržení této povinnosti 

s tím spojené ručení statutárního orgánu věřitelům. Koncernovou dimenzi lze shledat skrze koncepci 

shadow director nebo francouzskou variantu dirigent de fait. 

Kromě toho Skupina doporučila Evropské komisi iniciovat analýzu k zavedení, po vzoru 

některých členských států a za určitých předpokladů, insolvenčního práva koncernu jako celku, nikoliv 

tedy oddělené nakládání s jednotlivými koncernovými společnostmi. Takováto konsolidace 

případného konkurzu koncernu by měla proces konkurzu výrazně zjednodušit a urychlit. 

Stejně jako Forum dospěla i Skupina k závěru o užitečnosti legislativního zakotvení 

práva menšinových akcionářů na zvláštní přezkum určitých skutečností či vztahů v rámci koncernu a 

stanovení procesních podmínek. Skupina doporučuje vztáhnout tuto možnost přezkumu na podmínku, 

že o to požádá kvalifikovaná menšina menšinových akcionářů držící minimálně 5 % nebo 10 % 

základního kapitálu a zároveň bude existovat vážné podezření z protizákonného jednání. Ze Zprávy 

Skupiny vyplývá, že tato možnost přezkumu má být dána menšinovým společníkům v jakýchkoliv 

obchodních společnostech, tedy nikoliv jen kótovaných. 

Skupina ve své Zprávě klade rovněž velký důraz na transparentnost a publicitu informací, 

neboť již jen samotná nutnost činit informace transparentním způsobem přístupným nabádá k větší 

opatrnosti při eventuálně zamýšleném protizákonném jednání. Skupina dále doporučovala 

zveřejňování informací o corporate governance, v rámci níž by měly být poskytovány informace 

například o vzájemném držení podílů, akcionářských smlouvách významných pro ovládání a kontrolu. 

Zbývá dodat, že Skupina se ve své Zprávě zabývala rovněž přístupem k tzv. pyramidám, které 

jsou definovány jako podnikatelská seskupení vytvořená z dlouhých řetězců společností propojených 

majetkovou účastí, na jejímž vrcholu stojí ovládající osoba s relativně malou účastí ve vrcholné 

pyramidové struktuře. Takové ovládání je umožněno díky značnému rozptylu ostatních akcií mezi 

drobné akcionáře. Pyramidy se tak stávají pro menšinové akcionáře a věřitele velice nepřehlednými a 

absence této transparentnosti pyramidového podnikatelského seskupení může vést k jejich poškození. 

Skupina proto doporučila zavést pravidla pro zajištění transparentnosti těchto podnikatelských 

seskupení a rovněž zvážit doporučení příslušným orgánům členských států nepřijmout ke kótaci 

společnosti, jejichž hlavním majetkem je účast jiné kótované společnosti (tzv. zneužívající pyramidy 

z angl. pyramides abusive), což přispívá k zatemňování podnikatelských struktur. 
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2.2.3 Strategické plány Evropské komise s koncernovými aspekty – modernizace práva 

obchodních společností a konsolidovaný základ daně v koncernu 

Na základě zprávy Skupiny na vysoké úrovni odborníků na právo obchodních společností byl 

Evropskou komisí vypracován plán modernizace obchodního práva, který obsahuje též tři základní 

oblasti s koncernovou dimenzi. 

První z oblastí je zajištění dostatečné transparentnosti podnikatelských seskupení. V rámci 

zajištění tohoto cíle je zejména zapotřebí zajistit informovanosti o struktuře podnikatelského seskupení 

a vztahů uvnitř tohoto seskupení. 

Druhou z oblastí je zajištění jednotného přístupu k tzv. pyramidám, které pro svou 

nedostatečnou průhlednost představují nebezpečí poškození menšinových společníků a věřitelů 

koncernových společností. V souladu se Zprávou má být členským státům uložena povinnost zakázat 

kótaci společností náležejících k zneužívajícím pyramidám. Rozpoznat, které pyramidy jsou 

zneužívající a které nikoliv však může být v praxi obtížné. 

Třetí z oblastí rovněž navazuje na práce Fora a Zprávu Skupiny a považuji ji z hlediska 

koncernového práva za zcela zásadní. Členským státům má být uložena povinnost uznat za určitých 

podmínek stanovených národními právními řády přednost zájmů celého koncernu na úkor zájmů 

jednotlivých koncernových společností. Členské státy mají legislativně zakotvit, za předpokladu 

dostatečné ochrany menšinových společníků a věřitelů, možnost ovládající osoby vypracovat 

koordinovanou koncernovou politiku, kterou by pak řízené osoby byly povinny respektovat. Tím by 

byla uznána legitimita podnikatelského seskupení jako celku, což v mnoha členských státech zatím 

reflektováno není nebo jen za velice restriktivních podmínek (v podrobnostech viz kapitola 2.1.1 této 

práce). 

Evropská komise se v rovněž zabývala problematikou společného konsolidovaného základu 

daně v koncernu. Ten by měl umožnit společnostem z alespoň dvou členských států stanovit svůj 

daňový základ pro daň z příjmů na základě jednotných pravidel, čímž by odpadla i nutnost odděleného 

vedení účetnictví pro přeshraniční transakce. Cílem této právní úpravy by mělo být zjednodušení 

pravidel zdanění a tím snížení s tím spojených nákladů. 

Osud institutu společného konsolidovaného základu daně v koncernu je zatím bohužel nejasný 

a jeho stanovení nebude otázkou blízké budoucnosti. Pokud by se však k tomuto řešení ve finále 

dospělo, byla by do značné míry relativizována koncernová úprava některých členských států 

umožňujících převod zisku v rámci podnikatelských seskupení, tj. zdanění až celokoncernového 

výsledku hospodaření. 
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3.1 KONCERNOVÉ PRÁVO V ČESKÉ REPUBLICE DE LEGE FERENDA 

V paragrafovaném znění návrhu nového zákona o obchodních korporacích, který se má stát 

součástí rekodifikace celého soukromého práva v České republice, je v právní úpravě koncernového 

práva patrný odklon od koncepce koncernového práva německého typu, kterou ve značné míře přebírá 

současný obchodní zákoník, byť ne ve všech ohledech zcela důsledně. Současně s účinností tohoto 

nového zákona o obchodních korporacích dojde tedy v právním řádu České republiky ke změně 

přístupu k nazírání podnikatelských seskupení. 

Návrh zákona o obchodních korporacích akcentuje ekonomickou efektivnost podnikatelských 

seskupení následováním francouzské cesty koncernového práva, jejíž ohnisko tvoří Rozenblumův 

koncept a která se postupně začíná prosazovat v čím dál větším počtu právních řádů evropských států 

a je rovněž doporučován pro legislativní zakotvení Evropskou komisí a stejně tak i dřívějšími 

doporučeními odborného týmu Forum Europaeum Konzernrecht a Winterovy zprávy. Nově se má 

tedy v České republice za splnění určitých podmínek legitimizovat přípustnost zásahů do právní sféry 

jednotlivých společností v zájmu koncernu, aniž by důsledky těchto zásahů musely být v krátké době 

kompenzovány. Koncern, bude-li vytvořen, bude nově testován na určitá kvalitativní kritéria a 

v případě kumulativního naplnění těchto kritérií se aktivuje větší pravomoc řídící osoby koncernu nad 

ekonomickým řízením jeho jednotlivých členů, která je legitimována výraznější integritou tohoto 

seskupení. Opouští se tedy dosavadní pouhé formální pojetí znaků koncernu, jejichž naplnění je sice 

jednodušší a postačující k definování koncernu, ale které není schopno rozlišit jeho různé „kvality“. 

Tato koncepce neznamená, že by v podnikatelském seskupení naplňujícím kvalitativní 

podmínky koncernu bylo rezignováno na ochranu jednotlivých společností ze skupiny, jejich 

menšinových společníků a věřitelů. Ochrana těchto ohrožených skupin osob je i v takovémto koncernu 

zachována, byť se aktivuje jinými metodami, prostřednictvím jiných osob a v jiném časovém 

horizontu. 

Z návrhu nového zákona o obchodních korporacích byla již vypuštěna právní úprava 

smluvního koncernu, neboť tato úprava se v současném znění obchodního zákoníku ukázala být 

v podstatě nadbytečnou. Původním záměrem bylo vytvořit zvláštní typ koncernu, ve kterém by bylo 

umožněno celokoncernové zdanění daní z příjmů právnických osob, což však daňové předpisy 

nereflektovaly. Proto se tato úprava ukázala těžkopádnou a příliš zatěžující, než aby v praxi našla 

širšího uplatnění. Vzhledem k pokračující „nechuti“ daňových zákonů umožnit takové zdanění daní 

z příjmů na úrovni celého koncernu se zdá být vcelku adekvátní úvaha o vypuštění tohoto typu 

koncernu. 
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Z nové právní úpravy koncernového práva bude jistě do budoucna vyvstávat řada podstatných 

otázek. Zejména zpočátku, kdy nebude existovat jakákoliv dostupná judikatura v této oblasti bude 

důležitou roli hrát právní doktrína, která může předurčovat či dokonce do jisté míry vahou své 

přesvědčivosti usměrňovat vývoj koncernového práva pro budoucí období. Tato část rigorózní práce 

má za cíl být základním přehledem souvislostí nově „chystaného“ koncernového práva v České 

republice a přispět tak k podnícení diskusí o další budoucnosti této právní úpravy, na kterou se 

v českém prostředí nespecializuje příliš mnoho juristů.88 

3.1.1 Základní pojmy „nového“ koncernového práva 

Předmětem této kapitoly bude vymezení právního pojmosloví v oblasti koncernového práva 

v návrhu zákona o obchodních korporacích. Návrh zákona o obchodních korporacích pracuje s pojmy 

podnikatelská seskupení, ovládání, jednání ve shodě, ovlivnění a koncern. 

Pojmosloví v návrhu zákona o obchodních korporacích zůstalo do jisté míry shodné 

s pojmoslovím užívaným současných obchodním zákoníkem, avšak funkční změna je zřejmá. 

Možnost využívání vlivu, resp. skutečné využívání vlivu, je v návrhu zákona o obchodních 

korporacích odděleno, když pro možnost využívání vlivu se ponechává termín „ovládání“89, zatímco 

pro skutečné využívání či využití vlivu se nově zavádí pojem „ovlivnění“. Tato skutečnost je změnou 

oproti současné úpravě obchodního zákoníku, který v důsledku nevyvratitelných domněnek používá 

pojem ovládání jak pro skutečné využívání (rozhodujícího) vlivu, tak i jen pro jeho pouhou možnost 

využívání. Rovněž funkční změna koncernu je odlišná a jedná se o vyšší stupeň seskupení spojeného 

ovládacími vztahy, v němž dochází k systematickému ovlivnění. 

3.1.1.1 Podnikatelská seskupení 

Pojem „podnikatelská seskupení“ zmiňuje ve svém nadpisu pasáž věnovaná koncernovému 

právu v § 72 až 92 ZOK, aniž by ho dále jakkoliv definovala. To je v podstatě identické se zmínkou 

o podnikatelských seskupeních v nadpisu § 66a ObchZ. 

Jedinou normou koncernového práva, ve které se pracuje s pojmem podnikatelská seskupení, 

je v návrhu zákona o obchodních korporacích ustanovení § 83, které používá pojem podnikatelských 

seskupení v právní úpravě zprávy o vztazích. 

Není však podle mého názoru důvod se domnívat, že by podnikatelské seskupení muselo být 

chápáno takto úzce, nýbrž v souladu s právní doktrínou se, stejně jako doposud, jedná obecně 

o propojení právně samostatných členů do většího celku, přičemž tato skupina nemá právní 

                                                 
88 Podle autorovi dostupných informací se na koncernovou problematiku v České republice specializuje zejména 
prof. Černá, intenzivněji se jí věnuje též prof. Dědič, dr. Čech a dr. Doležil. 
89 Na tomto místě je třeba dodat, že jsou zákonem stanoveny jiné podmínky pro naplnění definice ovládání. 
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subjektivitu. Termín podnikatelské seskupení je tak třeba chápat jako neutrální pojem a neomezovat 

jej pouze na vztahy ovládání a koncernu. 

3.1.1.2 Ovládání 

Ovládání je v návrhu zákona o obchodních korporacích definováno jako vztah, v němž 

ovládající osoba může v ovládané osobě přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. 

Tato definice je velice podobná vztahu ovládání v současném znění obchodního zákoníku, 

který hovoří o uplatňování vlivu ovládající osoby v osobě ovládané „fakticky nebo právně...přímo 

nebo nepřímo“. Vypuštění slov „fakticky nebo právně“ v definici ovládání upravené v návrhu zákona 

o obchodních korporacích nemá podle mého názoru praktického významu, neboť i v případě 

faktického ovládání, tj. ovládání nikoliv pouze prostřednictvím právních vazeb, se bude i nadále jednat 

o vztah ovládání. 

Jako významnou odlišnost oproti současné právní úpravě v obchodním zákoníku je v návrhu 

zákona o obchodních korporacích třeba chápat zavedení nového pojmu v podobě „ovlivnění“ a od něj 

odvozených pojmů vlivná osoba a ovlivněná osoba (v podrobnostech viz kapitola 3.1.1.4 této práce). 

S těmito pojmy dosavadní právní úprava nepracuje a vykonávání vlivu je v současném znění 

obchodního zákoníku chápáno jako apendix ovládání. Ve vztahu ovládání se tak v dnešní době hovoří 

o vykonávání či využívání vlivu ovládající osoby v osobě ovládané. Naproti tomu v návrhu zákona 

o obchodních korporacích je využití vlivu chápáno jako reálný „zásah“ jedné osoby do právní sféry 

jiné osoby a pro takové osoby se zavádí nová podstatná jména vlivná osoba a ovlivněná osoba. Tato 

dichotomie pojmů s sebou v návrhu zákona o obchodních korporacích přináší následující odlišnosti. 

Za prvé, zatímco ovládání musí trvat po určitou, byť nespecifikovanou, dobu (srov. „...může v jiné 

osobě přímo či nepřímo uplatňovat...“; nikoliv tedy „uplatnit“ jakožto jednorázový pojem), ve vztahu 

ovlivnění je počítáno i s jednorázovým vlivem (srov. „Každý, kdo...ovlivní...“; nikoliv tedy 

„ovliv ňuje“). Za druhé, zatímco ovládání představuje pro ovládající osobu „pouhou“ možnost 

(potenciál) uplatňovat rozhodující vliv v ovládané osobě, ovlivnění je chápáno jako skutečný projev 

této možnosti využití vlivu, tj. reálné ovlivnění chování ovlivněné osoby nebo jejích společníků.90 

Vztah ovládání je v návrhu zákona o obchodních korporacích vlastně chápán jako určitá stavová 

veličina, která vyjadřuje mocenský potenciál ovládající osoby v ovládané osobě. Nic však neříká 

o tom, zda tento mocenský potenciál je ovládající osobou skutečně využíván. Je-li využit, hovoří 

návrh zákona o obchodních korporacích o ovlivnění, v případě existence jednotného řízení pak 

o koncernu. 

                                                 
90 V současné právní úpravě v obchodním zákoníku je ve vztahu ovládání počítáno s reálným uplatňováním 
vlivu ovládající osoby v osobě ovládané (srov.  „...vykonává...“), přičemž možnost uplatňování takového vlivu 
je již v pojmu ovládání implicitně inkorporována. 
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Zatímco druhý důvod rozlišení obou pojmů ovládání a ovlivnění spočívá podle mého názoru 

„pouze“ v zajištění lepší přehlednosti právní úpravy, první z důvodů spočívající v dlouhodobosti 

ovládání (nebo alespoň nutnosti trvání ovládání po delší dobu) oproti jednorázovému ovlivnění 

s sebou přináší v navrhované právní úpravě poměrně závažné důsledky. Zatímco tedy současná právní 

úprava stavěla regulaci koncernového práva na uplatňování vlivu ovládající osoby na ovládanou osobu 

po určitou dobu, v navrhované právní úpravě zákona o obchodních korporacích se regulace 

koncernového práva „aktivuje“ již při jednorázovém ovlivnění. Navíc vzhledem k dosti širokému 

„záběru“ ustanovení § 72 ZOK se navrhovaná úprava koncernového práva má ve svém základu 

(tj. s odhlédnutím od možnosti liberace v koncernu) stát ještě „přísnější“ než současná právní úprava 

koncernového práva, ačkoliv toto nebyl původní záměr zákonodárce.91 

Na tomto místě považuji za užitečné trochu předběhnout výklad a upozornit na skutečnost, že 

některé právní důsledky jsou v návrhu zákona o obchodních korporacích vázány shodně jak na 

„skutečné“ ovlivnění, tak již jen na seskupení spojené ovládacími vztahy, tj. „pouhý“ mocenský 

potenciál bez ohledu na jeho skutečné využívání. Například tedy zprávu o vztazích mají menšinoví 

společníci k dispozici jak v seskupeních spojených ovládacími vztahy, tak i při (jednorázovém) 

ovlivnění. Toto ale na druhou stranu není podle mého názoru oproti současné právní úpravě 

v obchodním zákoníku reálně zas až tak podstatnou změnou. Je sice pravda, že současná právní úprava 

chápe ve své definici ovládání jako skutečné uplatňování mocenského potenciálu ovládající osoby 

v osobě ovládané (takže zdánlivě by reálné nevyužívání vlivu mohlo vést k úlevě v podobě 

nevyžadování povinnosti vypracovat zprávu o vztazích ovládanou osobou), nicméně aplikace 

nevyvratitelných právních domněnek „posouvají“ za splnění příslušných podmínek 

(tří nevyvratitelných a jedné vyvratitelné právní domněnce zakotvených v ustanovení § 66a odst. 3 a 5 

ObchZ) definici skutečného využívání mocenského vlivu i do úrovně pouhé možnosti využívání 

tohoto vlivu. Vztah ovládání pak jinými slovy existuje i bez ohledu na to, zda mocenský potenciál 

ovládající osoby v osobě ovládané je či není skutečně využíván, aniž by pojem ovládání byl jakkoliv 

terminologicky odlišen. 

Stejně jako v úpravě obchodním zákoníku jsou i v návrhu zákona o obchodních korporacích 

zakotvené domněnky ovládání. Oproti současnému obchodnímu zákoníku, kde většina právních 

domněnek je koncipována jako nevyvratitelné, stanoví návrh zákona o obchodních korporacích jednu 

nevyvratitelnou právní domněnku a čtyři právní domněnky vyvratitelné. 

Ovládající osobou je nevyvratitelně řídící osoba (v podrobnostech viz výklad v kapitole 

3.1.1.5) a většinový společník. Většinovým společníkem je společník, který má většinu hlasů 

                                                 
91 Na tomto místě je však také spravedlivé poznamenat, že reálné „ulehčení“ praxi koncernového práva slouží 
liberační důvod při vytvoření koncernu, který dává možnost „nastavit“ pro koncern odlišnou právní regulaci 
od základní úpravy náhrady újmy a ručení věřitelům při ovlivnění podle ustanovení § 72 ZOK. 
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plynoucích z účasti ve společnosti, přičemž účastí ve společnosti je třeba rozumět majetková účast, 

tedy podíl na základním kapitálu společnosti. Návrh zákona o obchodních korporacích však neřeší 

důsledně otázku, která je rovněž v současném obchodním zákoníku nedostatečně upravena, a sice jaké 

hlasy se pro výpočet většiny hlasů započítávají a jaké nikoliv. Ustanovení § 73 odst. 3 stanoví, že 

podíl92, s nímž není trvale nebo dočasně spojeno hlasovací právo, je bez hlasovacích práv i v případě, 

kdy podle zákona hlasovací práv trvale nebo dočasně nabývá. Ustanovení § 73 odst. 2 ZOK dále 

stanoví, že do celkového počtu hlasů se nezapočítávají hlasy z vlastních podílů ve vlastnictví 

společnosti nebo jí ovládané osoby, ani z podílů, které na účet společnosti nabyla jiná osoba jednající 

vlastním jménem, nebo jménem osoby touto společností ovládané. Stále však nejsou řešeny otázky 

započitatelnosti hlasů v případech, kdy stanovy určí nejvyšší počet hlasů připadajících na jednoho 

akcionáře, a dále započitatelnost hlasů, které se společník zavázal natrvalo nebo na dlouhou dobu 

nevykonávat, čímž umožnil jinému společníkovi ovládnutí společnosti.93  

Dále se má za to, že ovládající osobou je i osoba, která naplní jednu nebo více z následujících 

podmínek: 

• může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu obchodní 

korporace nebo osobami v obdobném postavení nebo kontrolního orgánu osoby, jejímž je společníkem, 

nebo to prosadit; 

• disponuje s podílem na hlasovacích právech představujících alespoň 40 % všech hlasů v určité 

osobě, ledaže stejným nebo vyšším podílem disponuje jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě; 

• disponuje spolu s jinou osobou nebo jinými osobami jednajícími s ní ve shodě podílem na 

hlasovacích právech představujících alespoň 40 % hlasů v určité osobě, ledaže (a) některá z osob 

jednajících ve shodě je sama většinovým společníkem, nebo (b) stejným nebo vyšším podílem 

disponuje jiná osoba nebo jiné osoby; 

• disponuje s podílem na hlasovacích právech představujících alespoň 30 % všech hlasů v určité 

osobě, pokud tento podíl představoval v posledních třech po sobě jdoucích letech na jednání valné 

hromady více než polovinu přítomných hlasovacích práv94. 

Dispozicí s hlasovacími právy se pro potřeby koncernového práva v návrhu zákona 

o obchodních korporacích rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení 

bez ohledu na to, zda a na základě jaké skutečnosti jsou vykonávána, popřípadě možnost rozhodným 

způsobem ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou. 

                                                 
92 Podílem se rozumí případně i účastnický cenný papír, který podíl představuje. 
93 K těmto otázkám je blíže podán výklad v kapitole 1.1.1.2 této práce. 
94 Dřívější návrh zákona o obchodních korporacích obsahoval ustanovení, že tento 30 % podíl mohl být tento 
podíl na hlasovacích právech ve stanovách až o 9 % zvýšen. Pro přijetí takového ujednání stanov se vyžadoval 
souhlas alespoň dvou třetin všech společníků. Toto ustanovení bylo však ve znění návrhu zákona o obchodních 
korporacích ke dni 2. března 2011 vypuštěno. 
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Co do výkladu rozhodujícího vlivu, ovládající a ovládané osoby, mateřské a dceřiné 

společnosti (nově obchodní korporace), přímého a nepřímého vlivu, dispozice s hlasovacími právy 

a dohody s jiným společníkem pouze na tomto místě odkazuji na kapitolu 1.1.1.2 této práce, neboť zde 

by již nedocházelo oproti tam uvedenému textu k výraznější úpravě. 

3.1.1.3 Jednání ve shodě 

Definice jednání ve shodě nedoznala v návrhu zákona o obchodních korporacích 

významnějších změn, proto pouze odkazuji čtenáře na kapitolu 1.1.1.3, kde je k tomuto pojmu podán 

podrobnější výklad. 

Na tomto místě bych jen rád zmínil skutečnost, že na osoby jednající ve shodě se i v návrhu 

zákona o obchodních korporacích uplatní právní domněnka existence ovládání. Hranice alespoň 40 % 

všech hlasů v určité osobě je shodná jako u osoby, která drží tento podíl na hlasovacích právech sama, 

tj. bez osob jednajících ve shodě. Navíc však dochází k vyloučení ovládání na základě jednání ve 

shodě nejen pokud stejným nebo vyšším podílem disponuje jiná osoba či jiné osoby jako tomu je 

doposud, ale i v případě, že některá z osob jednajících ve shodě je sama většinovým společníkem 

v této osobě. Je to logické, neboť jako ostatně konstatuje i důvodová zpráva k návrhu zákona 

o obchodních korporacích, „rozhodný je většinový společník, ostatní jsou pak apendixem, kteří funkčně 

jeho většinu nemění.“ 

Považuji za účelné zastavit se pouze u dvou vyvratitelných právních domněnek jednání ve 

shodě, které jsou v návrhu zákona o obchodních korporacích koncipovány nově, a to jednak písm. d) 

ustanovení § 78 odst. 2 ZOK hovořícím o „vlivné a ovlivněné osobě“ a dále písm. k) téhož ustanovení 

hovořícím o „osobách, které uzavřely dohodu o výkonu hlasovacích práv“. Tyto dvě další vyvratitelné 

domněnky mají oproti ostatním vyvratitelným domněnkám jistá specifika, neboť z jazykového znění 

není zcela jasná otázka ukončení aplikace takové právní domněnky. Pokud se například hovoří 

o společnosti s ručením omezeným a jejích společnících, je nepochybné, že v případě zániku účasti 

společníka na společnosti s ručením omezeným se na ně přestává aplikovat vyvratitelná domněnka 

jednání ve shodě. Rovněž pokud ovládající osoba přestane být ovládající osobou v osobě ovládané 

(např. prodá svůj obchodní podíl třetí osobě), přestane se aplikovat domněnka jednání ve shodě. 

Složitější situace však může nastat u vlivné a ovlivněné osoby. Teoreticky by totiž ovlivnění 

v minulosti mohlo založit vztah vlivné a ovlivněné osoby i do budoucna a jakékoliv budoucí jednání 

těchto osob by pak mohlo být považováno vždy jako jednání ve shodě. Takový výklad je však podle 

mého názoru neudržitelný. Vyvratitelná domněnka jednání ve shodě by se tak měla aplikovat pouze 

v případě, že dané jednání je právě výsledkem uplatnění vlivu vlivné osoby v osobě ovlivněné. 

Jakékoli další paralelní jednání v minulosti vlivné osoby a ovlivněné osoby ve třetí osobě by pak podle 
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mého názoru nemělo být chápáno jako vyvratitelné jednání ve shodě, ledaže bude opět způsobeno 

uplatněním vlivu vlivné osoby. 

K tomu snad jen dodejme, že i u dohody o výkonu hlasovacích práv považuji za moment 

ukončení aplikace vyvratitelné právní domněnky jednání ve shodě ten moment, v němž dojde ke konci 

účinnosti dohody o výkonu hlasovacích práv. 

3.1.1.4 Ovlivnění 

Ovlivnění je v návrhu zákona o obchodních korporacích definováno jako skutečnost, kdy 

vlivná osoba ovlivní chování ovlivněné osoby. V návrhu zákona o obchodních korporacích našel 

pojem ovlivnění odraz v legální definici, neboť na tento pojem jsou pak vázány základní právní 

důsledky koncernového práva a tento pojem se rovněž ve dvou podstatných směrech odlišuje 

od pojmu ovládání (v podrobnostech viz kapitola 3.1.1.3 této práce). 

Pojmovým znakem ovlivnění není stabilita ovlivňování ve smyslu dlouhodobosti. Ustanovení 

§ 72 odst. 1 hovoří totiž o vlivné osobě, která „ovlivní“ (nikoliv „ ovlivňuje“) ovlivněnou osobu. To je 

odklonem od současné úpravy obchodního zákoníku, která určitou míru stability ovládání implicitně 

předpokládá. Současný obchodní zákoník totiž hovoří o tom, že rozhodující vliv se 

„vykonává“ (nikoliv „vykoná“), takže ovládání nemůže být jednorázové, nýbrž musí trvat určitou 

dobu posuzovanou podle okolností konkrétního případu. 

K ovlivnění může dojít jak v seskupení spojeném ovládacími vztahy, tak v koncernu nebo 

dokonce i mimo rámec podnikatelského seskupení. Ovlivnit korporaci může totiž i nepodnikající 

fyzická osoba, která je jejím společníkem, přičemž v takovém případě nelze hovořit o podnikatelském 

seskupení. 

Původní návrh zákona o obchodních korporacích stanovil v ustanovení § 72 odst. 3 navíc 

vyvratitelnou právní domněnku, že jednání osoby jsou vždy způsobilí ovlivňovat většinový společník 

a ovládající osoba. Ve vztahu k většinovému společníku bylo možné v této právní domněnce spatřovat 

jistou duplicitu, neboť většinový společník je podle nevyvratitelné právní domněnky stanovené v § 74 

odst. 3 ZOK vždy ovládající osobou. Plně by tedy podle mého názoru bývalo postačilo zakotvení 

domněnky, že jednání osoby je vždy způsobilá ovlivňovat ovládající osoba, neboť většinový společník 

byl již „kryt“ pojmem ovládající osoby. Aktuální znění návrhu zákona o obchodních korporacích95 již 

s touto právní domněnkou vůbec nepočítá. Ačkoliv mi není znám důvod vypuštění této vyvratitelné 

právní domněnky, považuji tento počin za správný, neboť jeho praktickou aplikaci si neumím 

v jasnějších obrysech představit. Právní domněnky zjednodušeně řečeno slouží k ulehčení důkazní 

                                                 
95 Autor má k datu vydání této rigorózní práce k dispozici znění návrhu zákona o obchodních korporacích ze dne 
2. března 2011, přičemž toto znění návrhu zákona o obchodních korporacích tvoří přílohu této práce. 
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situace, případně „přenášení“ důkazního břemene, nicméně v tomto případě je otázka přenesení 

důkazního břemene poměrně mlhavá. Je jasné, že odpovědnost za újmu, kterou vlivná osoba způsobila 

ovlivněné osobě, je vázána na prokázání toho, že vlivná osoba skutečně ovlivnila chování ovlivněné 

osoby. Přesun důkazního břemene na ovládající osobu ve všech případech, kdy se společníci ovládané 

společnosti cítí poškozeni jednáním „své“ společnosti a tvrdí uplatnění vlivu vlivnou osobou, je podle 

mého názoru absurdní. Vlivná osoba by jinými slovy musela prokazovat, že v daném případě 

neovlivnila chování ovlivněné osoby, což znamená prokazovat něco, co se nestalo. To je nejen 

nepraktické, ale podle mého názoru téměř nemožné. Proto ani vyvratitelná právní domněnka nemířila 

podle mého názoru na tuto situaci, tj. že by jednání osoby vždy (vyvratitelně) ovlivňovala ovládající 

osoba, nýbrž pouze stanovila, že jednání osoby je vždy (vyvratitelně) způsobilá ovlivňovat ovládající 

osoba. Způsobilost ovlivňovat ovládanou osobu je však již definičním znakem ovládající osoby 

(projevem toho může být reálné uplatnění vlivu v konkrétním případě), takže stanovení této 

vyvratitelné právní domněnky nemělo žádný reálný význam a zůstávalo tak podle mého názoru 

obsolentní. Upuštění od této právní domněnky v textu návrhu zákona o obchodních korporacích tedy 

považuji za adekvátní. 

Zásadní problém, který lze spatřovat v definici ovlivnění, je podle mého názoru interpretace 

textace „....ovlivní její chování....“. Jedná se o to, jakými prostředky může vlivná osoba ovlivnit 

chování ovlivněné osoby. Tato problematika je v zásadě shodná s problematikou interpretace 

(rozhodujícího) vlivu, jak je použit v současném znění § 66a odst. 2 ObchZ.96 Vlivná osoba může totiž 

působit na ovlivněnou osobu různě intenzivní měrou, přičemž je třeba vždy podle okolností 

konkrétního případu zkoumat, zda má toto působení za následek ovlivnění ovlivněné osoby. 

Případ, kdy vlivná osoba ovlivní chování ovlivněné osoby skrze valnou hromadu ovlivněné 

osoby svojí hlasovací silou v praxi nebude činit větší potíže. Zde se evidentně jedná o ovlivnění 

a statutární orgán ovlivněné osoby bude dokonce povinen se takovýmto pokynem vlivné osoby řídit.97 

Problematické však může být působení vlivné osoby přímo na statutární orgán ovlivněné osoby, které 

není tento statutární orgán povinen respektovat. 

                                                 
96 Problematikou rozhodujícího vlivu ve vztahu k § 66a odst. 2 ObchZ se detailněji zabývají S. Černá a P. Čech 
in Černá, S. Čech, P.: Ke způsobům prosazování rozhodujícího vlivu v ovládané akciové společnosti, 
jeho podmínkám a důsledkům. Obchodněprávní revue 1/2009, s. 10 a násl. 
97 Na tomto místě považuji za účelné upozornit na znění ustanovení § 82 odst. 2 ZOK, který v případě koncernu 
umožňuje řídící osobě udělovat orgánům řízené osoby pokyny týkající se obchodního vedení. Dále je pak 
stanoveno, že orgán řízené osoby při plnění pokynu řídící osoby neodpovídá za případnou újmu tím způsobenou, 
ledaže by tento pokyn byl v rozporu se zákonem nebo společenskou smlouvou. Výše uvedené je však umožněno 
pouze řídící osobě, z čehož lze dovodit, že v případ neexistence koncernu nesmí pokyn valné hromady (obdobně 
jako v dnešní úpravě koncernového práva) směřovat do oblasti obchodního vedení, které náleží do výlučné 
působnosti statutárního orgánu společnosti. Problematika rozsahu obchodního vedení je značně široká a 
přesahuje rámec této práce. Autor zde v případě zájmu čtenáře odkazuje na článek Černá, S. Čech, P.: Kde jsou 
hranice obchodního vedení? Právní fórum, 2008, č. 11, s. 453 – 459. 



  87 

Působení vlivné osoby na statutární orgán ovlivněné osoby může nabírat podobu pouhého 

doporučení či nápadu, které je vlivnou osobou deklarováno jako nezávazné a pouze podáváno ke 

zvážení nebo pro inspiraci, aniž by bylo explicitně vysloveno jako přání nebo dokonce instrukce 

vlivné osoby. Problémem je, že i takto nezávazné doporučení, nápad ke zvážení, inspirativní charakter 

předloženého opatření k volné úvaze apod. může na pozadí potenciální mocenské autority tendovat 

k ovlivnění ovlivněné osoby. I takovéto přátelské sdělení v rámci běžné diskuze může být totiž 

následně uplatněno více intenzivní formou či neusposlechnutí ze strany ovlivněné osoby může být ze 

strany vlivné osoby reálně sankcionováno, byť je formálně deklarována naprostá nezávaznost.  

Intenzivnější působení výše uvedeného nezávazného doporučení může být chápáno v případě, 

že jsou detailněji rozebírány výhody a nevýhody přijetí či nepřijetí tohoto doporučení ovlivněnou 

osobou. Rovněž postavení fyzické osoby ve vlivné osobě, která sdělí ovlivněné osobě doporučení, 

může sehrát svou roli98 . Ještě intenzivnější tlak může nastat v případě, že po neuposlechnutí 

nezávazného doporučení je obměněna část statutárního orgánu ovlivněné osoby a 

„nezávazné“ doporučení je následně zopakováno. 

Pokus vlivné osoby o usměrňování chování ovlivněné osoby musí být tedy testován s ohledem 

na jeho povahu a případné následky. Lze učinit závěr, že ovlivnění může nastat všude tam, kde 

statutární orgán ovlivněné osoby může důvodně předpokládat, že vlivná osoba vyvodí důsledky 

z nerespektování jejího doporučení či přání ovlivněnou osobou. 

Ovlivnění však již z povahy věci předpokládá určité aktivní jednání vlivné osoby. Pokud tedy 

ovlivněná osoba jedná z vlastní iniciativy pouze podle předpokládaného přání vlivné osoby (aby se 

vlivné osobě „zavděčila“), nemůže se jednat o ovlivnění ve smyslu § 72 odst. 1 ZOK. Jinými slovy 

z okolností konkrétního ovlivnění musí být zřejmé, že se skutečně jedná o vyjádření vůle vlivné osoby. 

3.1.1.5 Koncern 

Koncern je vyšším typem podnikatelského seskupení než skupina spojená pouze ovládacími 

vztahy. Na rozdíl od podnikatelských seskupení spojených ovládacími vztahy je definičním znakem 

koncernu přítomnost jednotného (koncernového) řízení. Díky jednotnému řízení je tedy omezena 

reálná rozhodovací volnost řízených osob a jednotné řízení tak konstituuje jednotu koncernu. 

Podle důvodové zprávy k návrhu zákona o obchodních korporacích se v případě ovlivnění 

jedná de facto o invazivní nástroj, tedy nástroj, jehož prostřednictvím někdo ovlivňuje jinou osobu, 

aniž by k tomu měl titul, a to na rozdíl od koncernu, kde takový titul existuje, a tedy se limitují 

případné následky. S touto argumentací nesouhlasím. Je třeba poznamenat, že ovlivnit lze skutečně 

                                                 
98 Bude jistě rozdíl, pokud doporučení sdělí ovlivněné osobě „řadový“ zaměstnanec vlivné osoby nebo vysoce 
postavený funkcionář (ředitel, generální ředitel, člen představenstva, prokurista apod.). 
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bez právního titulu (například na základě „vydírání“ statutárního orgánu ovlivněné osoby), ale kromě 

tohoto i na základě právního titulu, například v případě banky poskytující korporaci podnikatelský 

úvěr. Mám tedy za to, že právní titul v případě ovlivnění nemusí, ale také může existovat.  

Smyslem vytvoření koncernu je umožnit řídící osobě za určitých podmínek aplikovat na toto 

podnikatelské seskupení jiný právní režim koncernového práva, než by se aplikoval v případě 

seskupení spojeném „pouze“ ovládacími vztahy, tj. zejména umožnit řídící osobě za určitých 

podmínek dosáhnout neaplikování ustanovení týkající se základních ustanovení o náhradě újmy a 

ručení věřitelům podle ustanovení § 72 odst. 1 a 2 ZOK. 

Aby bylo možno v konkrétním seskupení hovořit o koncernu, jsou v návrhu zákona 

o obchodních korporacích zakotvena určitá zákonná „kvalitativní“ kritéria. Ačkoliv je pojem koncernu 

vázán na tzv. jednotné řízení, které je typickým „produktem“ německého koncernového práva, byly 

v návrhu zákona o obchodních korporacích do tohoto termínu inkorporovány kvalitativní kritéria 

koncernu, která jsou vlastní francouzskému právnímu prostředí, resp. byla vytvořena francouzským 

kasačním soudem v Rozenblumově konceptu. I v tomto terminologickém ohledu dochází tedy 

v návrhu zákona o obchodních korporacích k jistému propojení německé a francouzské právní úpravy 

koncernového práva. 

Základem legislativní úpravy koncernu se má stát ustanovení § 79 odst. 1 ZOK, které definuje 

koncern jako podrobení se jedné osoby jednotnému řízení jinou osobou. Osoba podrobená jednotnému 

řízení se nazývá řízená osoba a osoba, jejímuž jednotnému řízení je řízená osoba podrobena se nazývá 

řídící osoba. 

V právní úpravě současného obchodního zákoníku není zcela vyjasněna otázka, zda jednotné 

řízení znamená koordinaci prakticky veškerých základních oblastí podnikání členů koncernu nebo 

stačí koordinace pouze jedné z centrálních oblastí podnikání, pokud ovlivňuje podnikatelskou činnost 

řízené osoby. Ustanovení § 79 odst. 2 v tomto směru vyjasňuje, že jednotným řízením je vliv řídící 

osoby na činnost řízené osoby za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů koordinací 

alespoň jedné z významných složek činností koncernu. Je tedy zřejmé, že jednotné řízení v koncernu 

nemusí probíhat ve všech ohledech činnosti řízené společnosti. Druhým dechem však v této souvislosti 

dodejme, že v praxi bude naopak zcela obvyklé, že řídící osoba bude koordinovat činnosti řízených 

osob prakticky ve všech myslitelných významných ohledech podnikatelské činnosti řízené osoby. 

Z výše uvedeného vyplývá, že existenci koncernu zakládá přítomnost jednotného řízení 

v rámci takového seskupení, přičemž jednotné řízení je dáno následujícími kvalitativními znaky : 

• dlouhodobé prosazování koncernových zájmů; 
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• koordinace alespoň jedné z významných složek činnosti členů koncernu (přičemž 

právě koordinací činnosti členů koncernu se má docílit dlouhodobého prosazování 

koncernových zájmů). 

Na tomto místě je třeba zmínit ustanovení § 81 ZOK, které obsahuje liberační důvod pro 

neaplikování ustanovení § 72 ZOK o náhradě újmy a ručení vlivné osoby, a které je též motivačním 

faktorem pro vytváření koncernových vztahů. Ne v každém koncernu, tj. podnikatelským seskupením 

splňujícím kvality uvedené v § 79 ZOK, musí být ve všech případech ovlivňování nutně splněné 

podmínky liberace, jejichž naplnění vede ke změně právního režimu na následky ovlivňování. 

Existence koncernu tedy ještě „automaticky“ neznamená paušální aplikaci liberace na jakýkoli zásah 

řídící osoby, resp. jednotné řízení ještě nutně neznamená aplikaci liberace. K jednotnému řízení jako 

pojmovému znaku koncernu musí navíc nastat další právní skutečnost, a to prokázání řídící osobou 

u každé případně vzešlé újmy, že (dále jen „liberační podmínky“): 

• újma vznikla v zájmu koncernu; 

• tento zájem koncernu vycházel z jednotné politiky koncernu; 

• újma byla nebo bude v rámci koncernu vyrovnána; 

• způsobená újma nepřivodila úpadek řízené osoby. 

Zatímco třetí a čtvrtá výše uvedená odrážka jsou do jisté míry specifické a bude jim v rámci 

této práce ponechán prostor pro podrobnější rozbor v kapitolách 3.1.3.1 a 3.1.3.2 této práce, zájem 

koncernu (první odrážka) a jednotná politika koncernu (druhá odrážka) zaslouží srovnání 

s kvalitativními znaky samotné definice koncernu. 

Ustanovení o „dlouhodobém prosazování koncernových zájmů“ jakožto definiční znak 

koncernu je možné porovnat s liberační podmínkou, že „újma vznikla v zájmu koncernu“ a rovněž 

ustanovení o „koordinaci činnosti členů koncernu“ (alespoň v jedné z významných složek činnosti) 

zaslouží srovnání s liberační podmínkou „jednotné politiky koncernu“. 99 Pojem „politika“ je totiž 

obecně chápán jako koordinace nějaké činnosti. I z praktického pohledu fungování koncernu pokud 

bychom přihlédli k francouzské praxi koncernového práva, z něhož tato část navrhovaného českého 

koncernového práva vychází, situace ve francouzské praxi vypadá tak, že řídící osoba a priori stanoví 

koncernové zájmy, tj. zájmy koncernu, kterých má být dosaženo, a koncernovou politiku, která je 

jakožto koordinace koncernových činností prostředkem k dosažení koncernových zájmů. Zájem 

koncernu a jednotná politika koncernu, prostřednictvím které jsou činnosti koncernových společností 

                                                 
99 Vždy je však zapotřebí mít na vědomí, že jsou srovnávány dvě různé věci, neboť aby seskupení bylo 
koncernem, musí mít kvality uvedené v § 79 ZOK, zatímco aby bylo možné v koncernu uplatnit liberaci 
ze základní úpravy o náhradě škody a ručení podle § 72 ZOK, musí mít zásah řídící osoby parametry podle § 81 
ZOK. 
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koordinovány, jsou tak provázané pojmy, kdy jeden vyplývá z druhého, resp. jedná se o cíl a 

prostředek k jeho dosažení. 

Přitom je třeba mít též na paměti, že dlouhodobé prosazování koncernových zájmů a 

koordinace činností členů koncernu jsou kvalitativními znaky jednotného řízení. Z tohoto důvodu 

vyvstává otázka, zda nejsou první dvě liberační podmínky v § 81 ZOK prakticky pouze opakovány a 

zda by tak nemohli být nahrazeny textací jednotného řízení (např. „Ustanovení § 72 se nepoužije, 

prokáže-li řídící osoba, že újma vznikla v rámci jednotného řízení a byla nebo bude v rámci koncernu 

vyrovnána“ namísto v současnosti navrhovaného znění „Ustanovení § 72 se nepoužije, prokáže-li 

řídící osoba, že újma vznikla v zájmu koncernu vycházejícího z jednotné politiky koncernu a byla 

nebo bude v rámci koncernu vyrovnání“). 

Ačkoliv jsem si tuto otázku sám položil, musím si na ni odpovědět negativně. V praxi se totiž 

může stát, že jednotné řízení bude řídící osobou uplatňováno pouze v některé z významných složek 

podnikatelské činnosti řízené osoby, například třeba jen v oblasti financování. Pokud tomu tak bude a 

újma bude řídící osobou způsobena v konkrétním případě v jiné oblasti, například na poli distribučních 

cest výkonů řízené osoby (odběratelské vztahy), pak podle mého názoru nebude řídící osobě 

umožněno liberovat se postupem podle § 81 ZOK ani tehdy, pokud prokáže splnění tam stanovených 

liberačních podmínek. Jinými slovy bude se na ni aplikovat základní ustanovení důsledků 

koncernového práva zakotvených v § 72 ZOK. 

Výše uvedený závěr dovozuji ze skutečnosti, že řídící osoba bude muset prokázat nejen 

liberační podmínky stanovení v § 81 ZOK, ale též samotnou existenci koncernu definovanou 

příslušnými kvalitativními znaky inkorporovanými do pojmu jednotného řízení. V ustanovení § 81 se 

totiž hovoří, že „...prokáže-li řídící osoba, že...“, čili musí se jednat o řídící osobu. Řídící osoba pak 

podle mého názoru musí „doplňkově“ prokázat též skutečnost, že je vůbec řídící osobou. 

Liberační podmínky je tak podle mého názoru zapotřebí chápat jako užší pojem než samotné 

kvalitativní znaky koncernu a nikoliv v každém koncernu bude řídící osobě umožněno liberovat se 

z postupu ustanovení § 72 ZOK postupem stanoveným § 81 ZOK. 

Nicméně s ohledem na předcházení budoucích interpretačních obtíží by pojmosloví užívané 

v §79 a § 81 mělo být podle mého názoru sjednoceno. Osobně nevidím důvod, proč jednou používat 

pojem koordinace činností členů koncernu a jednou pojem jednotnou koncernovou politiku, když 

jedno je implikací druhého. Toto pojmosloví mi připadá, že mělo do značné míry opakovat totéž, 

avšak učinilo tak velmi nepřesně. V legislativní úpravě by přitom podle mého názoru měla být volena 

rozdílná terminologie pouze v případě, že mezi jednotlivými pojmy existuje skutečně věcný rozdíl. 

Používání synonym by mohlo vést v praxi k interpretačním nesnadnostem a „umělému“ činění rozdílů 

mezi jednotlivými pojmy, ačkoliv opodstatněnost tohoto rozlišení není důvodně podložena. 
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Podle mého názoru by bylo účelné zvážit, zda jednotné řízení nekoncipovat v ustanovení § 79 

odst. 2 ZOK například jako „...vliv řídící osoby na činnost řízené osoby sledující za účelem 

dlouhodobého prosazování koncernových zájmů koordinací alespoň jedné z významných složek 

činnosti členů koncernu prostřednictvím jednotné koncernové politiky“ (tučná část doplněna – pozn. 

VŠ). Paralelně k tomu by pak ustanovení § 81 odst. 1 mohlo vyloučit aplikaci ustanovení § 72 

například takto: „prokáže-li řídící osoba, že újma vznikla v zájmu koncernu vycházejícího z jednotné 

politiky koncernu koordinující příslušnou činnost řízené osoby“ (tučná část doplněna – pozn. VŠ). 

Tím by se podle mého názoru vyjasnil vztah mezi koordinací činností členů koncernu a jednotnou 

politikou koncernu, který jinak může v aplikační praxi činit obtíže. 

Výše uvedené závěry je třeba pojímat jako diskutabilní a autor uvítá, pokud se výše uvedená 

kritika ukáže jako konstruktivní a povede k podnícení diskuzí ohledně navrhované textace 

koncernového práva v návrhu zákona o obchodních korporacích. Co se týče pojmů užívaných 

v liberačních podmínkách v § 81 ZOK, považuji za vhodné odkázat na kapitolu 2.1.3.1 této práce, kde 

jsou tyto pojmy užívané ve francouzské judikatuře a doktríně blíže rozebrány. 

V minulosti publikovaném návrhu zákona o obchodních korporacích, ve znění ke dni 

27. dubna 2009, byla formálně upravena i procedura vzniku koncernu. Pro vznik koncernu se původně 

předpokládalo, že jeho vytvoření bude muset být schváleno valnou hromadou, přičemž takovýto 

souhlas musely vyslovit nejméně dvě třetiny hlasů přítomných společníků. V případě různých druhů 

podílů bylo vyžadováno oddělené hlasování, tj. schválení alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných 

společníků u každého druhu podílu. Současné znění návrhu zákona o obchodních korporacích100 však 

již z formální úpravou procedury vzniku koncernu nepočítá a tato úprava byla bez náhrady vypuštěna. 

Nově již návrh zákona o obchodních korporacích nestanoví nic o tom, jak koncern vzniká, čímž se 

sleduje skutečnost, že koncern musí nastat věcně, nikoliv naplněním formálních znaků stanovených 

v zákoně. Důvodová zpráva k této problematice říká, že koncern „může vzniknout fakticky (včetně 

např. začlenění), smluvně, rozhodnutím orgánu řízené osoby apod.)“. Je však třeba poznamenat, že při 

vědomém rozhodnutí o vzniku koncernu se i v současné době (ke dni podání této rigorózní práce) 

předpokládá, že právní skutečnost vedoucí ke vzniku koncernu schválí valná hromada. Podle 

důvodové zprávy se přitom nevyžaduje souhlas předchozí. 

Skutečnost, že návrh zákona o obchodních korporacích nenutí členy podnikatelských 

seskupení do uzavírání obligatorních koncernových smluv považuji za správné, neboť je podle mého 

názoru vstřícným krokem k faktickým potřebám podnikatelů v ekonomické praxi. Úprava uzavírání 

koncernových smluv je totiž v současném obchodním zákoníku značně formalizována a dle mého 

názoru zbytečně zatěžující. 

                                                 
100 Autor má k dispozici návrh zákona o obchodních korporacích ze dne 2. března 2011. 
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Ustanovení § 79 odst. 3 ZOK stanoví povinnost členům koncernu uveřejnit bez zbytečného 

odkladu okolnosti nasvědčující tomu, že je zde koncern. Tato informační povinnost je nicméně bez 

sankce, neboť jak plyne z důvodové zprávy, „existence koncernu sama o sobě veřejnosti nemusí 

veřejnosti nic přinášet, protože věřitelé jsou chráněni dalšími ustanoveními, resp. insolvenčním 

právem a povinnost podávat smluvním partnerům všechny relevantní informace je součástí obecné 

informační povinnosti při každém uzavírání smlouvy.“ 101 K tomu navíc dodejme, že ani existence 

koncernu nemusí automaticky znamenat změnu právního režimu regulace tohoto podnikatelského 

seskupení, pokud nebudou zároveň splněny liberační podmínky stanovené v § 81 ZOK. V takovém 

případě by se totiž na řídící osobu aplikovala základní ustanovení § 72 o náhradě újmy a ručení. 

Vznik koncernu bude v praxi pravděpodobně v drtivé většině případů navazovat na existenci 

seskupení spojeného ovládacími vztahy, tj. možnost uplatňovat rozhodující vliv ze strany ovládající 

osoby. Pokud ovládající osoba dosáhne podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech 

v dostačující míře, může iniciovat vznik koncernu. Ve vztahu k ovládání platí, že v koncernu existuje 

vždy vztah ovládání,102 ale pochopitelně ne všechny vztahy ovládání jsou koncernem. Zde je třeba 

pouze upozornit, že v návrhu zákona o obchodních korporacích se již nepočítá s vyvratitelnou právní 

domněnkou zakotvenou v současném znění obchodního zákoníku, že ovládající a ovládaná osoba tvoří 

koncern. 

Co se týče subjektů koncernového uspořádání, řízenou osobou může být podle ustanovení § 80 

pouze kapitálová společnost nebo družstvo. Ve smyslu českého i evropského práva tak může být 

řízenou osobou společnost s ručením omezeným, akciová společnost, Evropská společnost, Evropské 

zájmové hospodářské sdružení, Evropská družstevní společnost nebo družstvo. Závody řízených osob 

a řídící osoby jsou nazývány koncernové závody. Naproti tomu osobní společnosti nemohou být 

řízenými osobami s ohledem na způsob jejich ručení. 

Z návrhu zákona o obchodních korporacích je již zcela vypuštěna právní úprava smluvního 

koncernu. Smluvní koncern svou právní konstrukcí a zejména svou původní funkcí tak, jak vznikl 

v Německu, byl produktem daňového práva, kdy uzavření koncernových smluv mělo za cíl vytvořit 

podmínky, za nichž daňové orgány uznaly, že řídící a řízená osoba dosáhly takového stupně organické 

jednoty, že mohou být pro účely zdanění nazírány jako jeden subjekt a že tedy nemusí být zisk 

zdaňován před jeho převodem na řídící osobu.103 Právní úprava ohledně uzavírání ovládací smlouvy, 

a tím vytváření smluvního koncernu, však z velké části postrádá bez návaznosti na jednotné 

koncernové zdanění svůj smysl. 

                                                 
101 Opis citace z důvodové zprávy k návrhu zákona o obchodních korporacích. 
102 Ustanovení § 92 odst. 3 ZOK totiž mimo jiné výslovně zakotvuje nevyvratitelnou právní domněnku, že řídící 
osoba je vždy ovládající osobou. 
103 Parafráze citace S. Černé in Černá, S.: Evropský a tuzemský přístup ke skupinám společností in Soukromé 
právo v pohybu. Plzeň, 2005, s. 21. 
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3.1.2 Právní úprava ovlivnění v seskupení spojeném ovládacími vztahy 

Základem právní úpravy ovlivnění v seskupení spojeném ovládacími vztahy je ustanovení 

§ 72 odst. 1, které stanoví: „Každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci, bez zřetele k tomu, 

jaký vztah k ní má (dále jen „vlivná osoba“), ovlivní její chování nebo chování jejích společníků (dále 

jen „ovlivněná osoba“), odpovídá za újmu, která v souvislosti s jeho jednáním této obchodní 

korporaci nebo jejím společníkům vznikla.“ 

Způsob uplatňování vlivu v seskupení spojeném ovládacími vztahy může být nazírán 

v několika rovinách. Nejzákladnějším způsobem uplatňování vlivu je vliv skrze hlasovací sílu na valné 

hromadě ovlivněné osoby. Vlivná osoba může na valné hromadě ovlivněné osoby prosazovat 

schválení či neschválení právního úkonu, který je valné hromadě předložen. Takto uplatňovaný vliv 

prostřednictvím valné hromady je samozřejmě limitován pouze na otázky, které jsou valné hromadě 

k řešení předkládány, tj. otázky nikoliv volné nebo na pokyny valné hromady statutárnímu orgánu, 

které se však nesmí týkat obchodního vedení.104 Dalším a v praxi poměrně obvyklým způsobem 

uplatňování vlivu jsou tzv. dvojité mandáty, kdy statutární orgán vlivné osoby je současně 

i statutárním orgánem ovlivněné osoby. Třetím a nejvíce „skrytým“ způsobem uplatňování vlivu 

vlivné osoby je přímé působení na statutární orgán ovlivněné osoby, které má statutární orgán 

ovlivněné osoby v seskupení spojeném ovládacími vztahy v praxi tendenci často respektovat 

s ohledem na zájem na setrvání ve své funkci. 

Při uplatňování vlivu vlivné osoby na statutární orgán ovlivněné osoby v seskupení spojeném 

ovládacími vztahy je třeba hned druhým dechem dodat, že statutární orgán ovlivněné osoby není za 

žádných okolností vliv vlivné osoby povinen respektovat. Při ovlivnění v seskupení spojeném 

ovládacími vztahy neexistuje průlom do priority zájmů společnosti ve prospěch vlivné osoby. Naopak, 

statutární orgán ovlivněné osoby musí svoji funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře v zájmu 

„své“ společnosti. 

Co se týče právních důsledků uplatnění vlivu pro vlivnou osobu, základem této právní úpravy 

je ustanovení § 72 ZOK, podle kterého pokud v seskupení spojeném ovládacími vztahy vlivná osoba 

ovlivní chování ovlivněné osoby, odpovídá za újmu, která v souvislosti s tímto jednáním vznikla. 

Na tomto místě je třeba upozornit na odlišné chápání pojmů „újma“ a „škoda“ v současné 

právní úpravě obchodního zákoníku oproti návrhu zákona o obchodních korporacích, resp. 

                                                 
104 Na tomto místě považuji za vhodné trochu předběhnout výklad a poukázat na ustanovení § 82 odst. 2 ZOK, 
které v případě existence koncernu umožňuje valné hromadě řídící osoby udělovat orgánům řízené osoby 
i pokyny týkající se obchodního vedení. Statutární orgán řízené osoby je pak zproštěn odpovědnosti 
za případnou újmu v případě, že plnil takový pokyn valné hromady řídící osoby, ledaže byl tento pokyn 
v rozporu se zákonem nebo společenskou smlouvou řízené osoby. 
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paragrafovanému znění návrhu občanského zákoníku.105  V současném civilním právu je škoda 

chápána jako důsledek porušení povinností, zatímco újma není sama o sobě protiprávní (uhrazení 

újmy v současném znění koncernového práva v obchodním zákoníku je tak třeba chápat jako primární 

zákonnou povinnost, zatímco důsledkem nesplnění této primární povinnosti je vznik sekundární 

(sankční) povinnosti k náhradě škody). Naproti tomu v navrhované právní úpravě de lege ferenda 

v návrhu zákona o obchodních korporacích a paragrafovaném znění návrhu občanského zákoníku je 

škoda chápána jako jedna z možných druhů újmy, které mohou nastat, a to sice újma na jmění. Jinými 

slovy, újma je širším pojmem než škoda neboli újma může být jak majetková (škoda), tak 

i nemajetková (nemateriální). 

V návrhu zákona o obchodních korporacích je opuštěna koncepce, kdy újma má být nahrazena 

ovládající osobou do konce účetního období, ve kterém vznikla106 a v případě jejího neuhrazení má být 

z toho vzniklá škoda nahrazena při uplatnění nároku na její úhradu poškozeným. Podle návrhu zákona 

o obchodních korporacích má být újma, která již obsahuje i náhradu škody (jakožto majetkové újmy), 

nahrazena při uplatnění nároku na její úhradu poškozeným. 

Specifické právní důsledky jsou spojeny se situací, kdy se ovlivněná osoba ocitne v důsledku 

uplatňování vlivu vlivnou osobou ve stavu úpadku. Ustanovení § 75 odst. 2 ZOK odkazuje na 

obdobné použití úpravy v § 63 až 65 ZOK také na vlivnou osobu, pokud svým vlivem podstatně 

přispěla k úpadku ovlivněné osoby. V důsledku toho pokud statutární orgán vlivné osoby svým vlivem 

na ovlivněnou osobu podstatně přispěje k úpadku ovlivněné osoby, může být toto jednání statutárního 

orgánu vlivné osoby sankcionováno vyslovením zákazu insolvenčním soudem vykonávat po dobu tří 

let od právní moci rozhodnutí soudu funkci člena statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace 

nebo být osobou v obdobném postavení. 

Dále pak ustanovení § 75 odst. 3 ZOK odkazuje na obdobné použití § 70 ZOK též na vlivnou 

osobu, v důsledku čehož může soud rozhodnout o ručení vlivné osoby v případě úpadku ovlivněné 

osoby za splnění jejích povinností, jestliže vlivná osoba věděla nebo měla a mohla vědět, že ovlivněná 

osoba je v hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinila za účelem jeho odvrácení 

vše potřebné a rozumně předvídatelné. 

Co se týče právních důsledků uplatnění vlivu pro statutární orgán ovlivněné osoby, platí výše 

uvedené o povinnosti statutárního orgánu ovlivněné osoby přezkoumat uplatněný vliv vlivnou osobou 

s péčí řádného hospodáře, neboť v seskupení spojeném „pouze“ ovládacími vztahy se musí řídit zájmy 

„své“ společnosti a případný nevýhodný pokyn vlivné osoby musí odmítnout. K tomu je třeba dále 

zmínit, že podle ustanovení § 75 odst. 1 ZOK odkazující mimo jiné na ustanovení § 54 ZOK platí, že 

                                                 
105 Autor má k dispozici verzi paragrafovaného znění návrhu občanského zákoníku ke dni 13. března 2011. 
106 Alternativně je možné v této době uzavřít smlouvu o tom, v jaké přiměřené lhůtě a jak bude ovládající osobou 
tato újma nahrazena. 
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pokud by se člen statutárního orgánu ovlivněné osoby dozvěděl, že může dojít ke střetu jeho zájmu se 

zájmem ovlivněné osoby, byť by tento zájem statutárního orgánu ovlivněné osoby byl ovlivněn 

chováním vlivné osoby, musí o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy statutárního 

orgánu a kontrolního orgánu, pokud byl zřízen. Této povinnosti se člen statutárního orgánu ovlivněné 

osoby zprostí i tím, že informuje valnou hromadu ovlivněné osoby, ledaže sám jako jediný společník 

vykonává její působnost. Splněním výše uvedené informační povinnosti však samozřejmě není 

dotčena povinnost statutárního orgánu ovlivněné osoby jednat výhradně v jejím zájmu. 

Ochrana věřitelů je ve vztahu ovlivnění zajišťována dvěma způsoby. Prvním způsobem je 

koncepce wrongful trading a shadow director, která je společná s ochranou věřitelů v koncernu. 

V podrobnostech odkazuji na výklad provedený u koncernu v kapitole 3.1.3.2, straně 105 a násl. 

Druhým způsobem ochrany věřitelů je koncepce ručení vlivné osoby za závazky ovlivněné osoby, 

které ovlivněná osoba nemůže v důsledku ovlivnění splnit. Základem právní úpravy je ustanovení § 72 

odst. 2, které stanoví: „Vlivná osoba ručí věřitelům ovlivněné osoby za splnění těch jejich pohledávek, 

které ovlivněná osoba nemůže v důsledku ovlivnění....zcela nebo zčásti splnit.“ K této úpravě ručení 

vlivné osoby věřitelům ovlivněné osoby si dovolím citovat příslušnou pasáž z důvodové zprávy 

k návrhu zákona o obchodních korporacích: „Zákon sice nezavádí pravidla piercing of corporate veil, 

nicméně navazuje na ně tím, že pro případné poškození společnosti a její následnou nemožnost plnit 

zavádí ručení vlivné osoby za splnění dluhů ovlivněné osoby. Tím se kombinuje ochrana jak samotné 

společnosti [před tlakem jejích věřitelů – pozn. VŠ], tak jejích věřitelů. Samotná pravidla prolomení 

slupky odpovědnostního subjektu pak nejsou věcí tohoto zákona, ale výkladu deliktních pravidel 

zákoníku občanského.“ 

Ochrana menšinových společníků ovlivněné osoby je zajištěna jednak povinností úhrady újmy 

vlivnou osobou jejich společnosti (nepřímá ochrana) a jednak případnou povinností úhrady újmy 

vlivnou osobou společníkům ovlivněné společnosti (přímá ochrana). Společníkům ovlivněné 

společnosti je též dána možnost jejich exitu ze společnosti v případě, že vlivná osoba bude využívat 

svého vlivu v ovlivněné osobě takovým způsobem, v jehož důsledku dojde k podstatnému zhoršení 

jejich postavení. K ulehčení důkazní situace pak platí, že pokud se ovlivněná osoba ocitne v důsledku 

vlivu vlivné osoby v úpadku, postavení jejích společníků se vždy podstatně zhoršilo. K ochraně 

menšinových společníků slouží rovněž zpráva o vztazích, která menšinovým společníků poskytuje 

informace o uplatnění vlivu vlivné osoby v osobě ovlivněné a dalších podstatných skutečnostech. 

Zvláštní ochrana navazující na vyhotovování zprávy o vztazích je pak možnost pro kvalifikované 

společníky žádat přezkum zprávy o vztazích soudem jmenovaným znalcem. Za podmínek § 89 odst. 1 

a 2 ZOK je toto právo přezkumu poskytnuto každému společníkovi, nejen kvalifikovanému. Více 

o zprávě o vztazích, respektive možnosti menšinových společníků opustit společnost, bude pojednáno 

v kapitole 3.1.5, resp. kapitole 3.1.4 této práce. Na tomto místě si jen dovolím citovat příslušnou pasáž 



  96 

ohledně ochrany menšinových společníků z důvodové zprávy k návrhu zákona o obchodních 

korporacích: „Akcionáři či společníci mají dominantní vliv, když se jim zakládá právo výstupu pro 

případ negativního vlivu seskupení na jejich postavení (i proto mají k disposici zprávu, a to v obou 

typech seskupení, ačkoliv to není standardní). Zákon tak reaguje na to, že seskupení je ekonomická 

realita, kterou právo může regulovat, nikoliv však zakazovat, a proto musí reagovat na negativní 

následky.“ 

3.1.3 Právní úprava koncernu 

3.1.3.1 Zvláštní úprava využívání vlivu 

Ohledně způsobu využívání vlivu platí mutatis mutandis co bylo řečeno v kapitole 3.1.2 této 

práce o využívání vlivu vlivné osoby v osobě ovlivněné. Na rozdíl od případu ovlivnění v seskupení 

spojeném ovládacími vztahy je však třeba poukázat na ustanovení § 82 odst. 2 ZOK, které v případě 

existence koncernu umožňuje valné hromadě řídící osoby udělovat orgánům řízené osoby pokyny 

týkající se i obchodního vedení. Statutární orgán řízené osoby je pak zproštěn odpovědnosti za 

případnou újmu v případě, že plnil takový pokyn valné hromady řídící osoby, ledaže byl tento pokyn 

v rozporu se zákonem nebo společenskou smlouvou řízené osoby. 

Jak již bylo řečeno v kapitole 3.1.1.5, koncern tvoří podle § 79 odst. 1 ZOK jedna nebo více 

osob podrobené jednotnému řízení, které je pak v § 79 odst. 2 ZOK definováno jako vliv řídící osoby 

na činnost řízené osoby sledující za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů 

koordinaci alespoň jedné z významných složek činnosti členů koncernu. Ustanovení § 81 odst. 1 ZOK 

pak dále stanoví, že právní důsledky ovlivnění (úhrada újmy a ručení podle § 72 ZOK) se nepoužijí 

tehdy, prokáže-li řídící osoba, že újma vznikla v zájmu koncernu vycházejícího z jednotné politiky 

koncernu a byla nebo bude v rámci koncernu vyrovnána. Újma je podle ustanovení § 81 odst. 2 ZOK 

vyrovnána tehdy, byla-li v přiměřené době a v rámci koncernu vyrovnána přiměřeným protiplněním 

nebo jinými prokazatelnými výhodami plynoucími z členství v koncernu. 

Z výše uvedeného lze učinit následující závěr. Řídící osoba může při uplatnění svého vlivu 

v řízené osobě dosáhnout podřízení jinému právnímu režimu než uvedenému v ustanovení § 72 ZOK 

vůči sobě tím, že splní a prokáže následující předpoklady (dále jen „koncernové podmínky“): 

1) řídící osoba je skutečně řídící osobou jako terminus technicus, tj. jedná se o prokázání existence 

koncernu v souladu s § 79 ZOK tím, že v koncernu existuje jednotná politika; zde je zapotřebí 

prokázat následující skutečnosti: 

• dlouhodobé prosazování koncernových zájmů; 
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• koordinace alespoň jedné z významných složek činnosti členů koncernu (přičemž právě 

koordinací činnosti členů koncernu se má docílit dlouhodobého prosazování koncernových 

zájmů). 

2) konkrétní uplatněný vliv řídící osobou, z něhož vznikla újma, je v zájmu koncernu vycházejícího 

z jednotné politiky koncernu; zde je zapotřebí prokázat následující skutečnosti: 

• újma vznikla v zájmu koncernu; 

• tento zájem koncernu vycházel z jednotné politiky koncernu. 

3) řízené osobě bude poskytnuto přiměřené protiplnění nebo jiné prokazatelné výhody (vnitřní neboli 

koncernové vyrovnání); 

4) újma způsobená uplatněným vlivem nepřivede řízenou osobu do úpadku. 

Ohledně vztahů odrážek uvedených v bodě 1 a 2 výše bylo podrobněji pojednáno v kapitole 

3.1.1.5 této práce, pročež nezbývá než zopakovat, že podle mého názoru by toto pojmosloví mělo být 

sjednoceno, resp. na obou stranách doplněno (v podrobnostech viz strana 89 a násl.). 

Body 2, 3 a 4 výše jsou vlastně „liberačními podmínkami“ uvedenými na straně 2 výše. 

Koncernové podmínky jakožto pojem používaný v této rigorózní práci107 je tak širším pojmem než 

liberační podmínky a zahrnuje kromě nich ještě prokázání existence koncernu řídící osobou. 

Koncernové podmínky č. 1 a 2 jsou odrazem určité kvalitativní stránky koncernu. Pouze 

koncern, ve kterém existuje jednotná politika koordinující činnosti jednotlivých členů koncernu za 

účelem dosažení definovaných společných koncernových zájmů, může profitovat z úpravy obsažené 

v ustanovení § 81 ZOK. Koncernovou podmínku č. 3 lze z jiného úhlu pohledu chápat i jako právní 

důsledek navazující na způsobení újmy při současné existenci koncernu, neboť se v podstatě jedná 

o kompenzaci za využívání vlivu v řízené osobě. Koncernová podmínka č. 4 znamená limitaci 

uplatňování vlivu v koncernu a dává rovněž vzniknout bez splnění dalších podmínek některým 

navazujícím právním důsledkům (odkoupení podílu menšinových společníků). 

Důkazní břemeno ohledně prokázání kumulativního naplnění všech výše uvedených 

koncernových podmínek leží na řídící osobě. Je to i logické, neboť právě řídící osoba má zájem na 

„postavení mimo službu“ ochranářských ustanovení § 72 odst. 1 a 2 (náhrada újmy a ručení věřitelům) 

z důvodu, že je to právě řídící osoba, která je v takovémto případě (jakožto vlivná osoba) povinnou 

osobou. Neaplikování zmíněných ustanovení lze dosáhnout právě prokázáním kumulativního 

naplněním všech výše uvedených koncernových podmínek. 

                                                 
107 Je zapotřebí mít na paměti, že „koncernové podmínky“ jsou v této práci definovány v podstatě jako existence 
koncernu, tj. jednotné řízení, plus naplnění liberačních podmínek. V žádném případě se tak nejedná pouze 
o podmínky existence koncernu, tj. jednotné řízení. 
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U příležitosti výčtu koncernových podmínek podle návrhu zákona o obchodních korporacích 

bych rád na tomto místě vzpomenul podmínky Rozenblumova konceptu, z níž naše navrhovaná právní 

úprava vychází. Čtyřmi podmínkami Rozenblumova konceptu jsou pevná a nenahodilá organizační 

struktura nespočívající na umělém základě, koherentní skupinová politika (prokazatelná existence 

společenského zájmu), nutnost kompenzace znevýhodnění tak, aby nebyla narušena rovnováha mezi 

vzájemnými závazky koncernových společností a nepřivedení koncernové společnosti v důsledku 

prosazování zájmů koncernu do stavu úpadku. I z tohoto je tedy patrné, že tvůrci legislativního návrhu 

zákona o obchodních korporacích měli při jeho přípravě před očima francouzský model koncernového 

práva, jehož ohniskem je tzv. Rozenblumův koncept.108 

Jak je z výše uvedeného patrné, koncernové podmínky vyžadované návrhem zákona 

o obchodních korporacích jsou velice podobné podmínkám Rozenblumova konceptu a do značné míry 

se liší pouze textací bez věcných odchylek. Jednotná politika koncernu v návrhu zákona o obchodních 

korporacích tak koresponduje s požadavkem Rozenblumova konceptu na koherentní skupinovou 

politiku a implicitně i s požadavkem pevné a nenahodilé struktury nespočívající na umělém základě, 

neboť koherentní skupinová politika je v podstatě implikována požadavkem pevné a nenahodilé 

struktury. Jednotná (koherentní) politika koncernu totiž předpokládá politiku zahrnující koordinaci 

hospodářských aktivit koncernových společností. Takové hospodářské aktivity koncernových 

společností by měly být vůči sobě komplementární (navazovat na sebe, doplňovat se), i když jak uvádí 

S. Černá,109 v poslední době se prosadil v rozhodovací praxi francouzských soudů odklon od přísného 

požadavku komplementární činnosti jednotlivých členů seskupení ve prospěch konglomerátního pojetí, 

kde důraz je dán spíše na soudržnost skupiny a rozložení rizika než na komplementaritu činností 

zúčastněných společností. Jednotná politika může být reálně uplatňována jen v pevně provázaném 

seskupení, které není vytvořeno jen náhodně nebo dočasně, například prostřednictvím investic do 

cenných papírů jiné společnosti s ohledem na jejich budoucí odprodej ze spekulativních důvodů. 

Jednotná politika koncernu tak nemůže být zavedena a reálně uplatňována v podnikatelských 

seskupeních, kde vazba mezi nimi založená je dána pouze ekonomickými zájmy jejich společníků. 

Existence koncernového zájmu je další koncernovou podmínkou podle návrhu zákona 

o obchodních korporacích a v Rozenblumově konceptu je dovozována jako ústřední bod koherentní 

skupinové politiky, neboť prokazatelné definování společné koncernové politiky předpokládá definici 

společného zájmu koncernu. Není snad ani třeba dodávat, že obsah je vždy rozhodující před formou, 

tj. existence společného koncernového zájmu musí být vždy reálně sledována a uplatňována, nestačí 

pouze formální deklarace tohoto zájmu bez dalšího dodržování v ekonomické praxi. Existence 

                                                 
108 Detailnějším pojednáním o Rozenblumově konceptu se zabývám v kapitole 2.1.3.1 této práce. 
109 Černá, S.: Ke koncepci podnikatelských seskupení v návrhu obchodního zákona in Štenglová, I. (ed.), 
Pocta Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 75. 
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společného koncernového zájmu předpokládá podle některých autorů110 i spravedlivé vyrovnávání 

zájmů jednotlivých členů koncernu a dále vyvážené a spravedlivé rozdělování podnikatelských 

příležitostí a odpovídající investiční politiku zajišťující všem členům koncernu určitou perspektivu. 

K jednotné politice koncernu a definování společného koncernového zájmu je třeba 

poznamenat, že návrh zákona o obchodních korporacích v žádném ustanovení nedává vodítko, jakým 

způsobem, resp. kterým subjektem, má být jednotná politika koncernu stanovena a společný 

koncernový zájem definován. Z logiky věci se samozřejmě na prvním místě nabízí řídící osoba, 

nicméně je rovněž otázkou, nakolik mohou nebo musí v procesu tvorby koncernové politiky a 

definování společného koncernového zájmu participovat i jednotlivé koncernové společnosti. Ve své 

právní praxi jsem se setkal s poměrně zajímavým návrhem jedné velké stavební a developerské 

společnosti (ve světle současné úpravy koncernového práva v platném obchodním zákoníku však 

nerealizovatelného) na vytvoření jakéhosi orgánu, v němž by zasedali zástupci statutárních orgánů a 

generální ředitelé jednotlivých koncernových společností, kteří by pak definovali společný 

koncernový zájem, vypracovávali a určovali jednotnou koncernovou politiku a na podkladě toho 

vydávali „instrukce“ pro jednotlivé koncernové společnosti. Tímto způsobem by zástupci všech 

koncernových společností participovali na budování koncernových vztahů a jednotná politika a 

definice koncernového zájmu by jim tak nebyla pouze „vnucena shora“111. V této souvislosti lze 

upozornit na výklad S. Černé ohledně společné politiky v koncernu ve francouzské koncepci 

koncernového práva112: „Společná politika proto musí být „čitelná“, jak pro jednotlivé integrované 

společnosti, tak pro jejich společníky i věřitele. Proto by ji měly schválit valné hromady zúčastněných 

společností. Zápis z těchto valných hromad je pak jedním z hlavních důkazů existence jasně 

formulované politiky skupiny. Naopak neexistence usnesení valné hromady a chybějící projednání 

těchto otázek správní radou (či představenstvem) je zpravidla důvodem pro odmítnutí liberace.“ 

Poskytnutí přiměřeného protiplnění nebo jiných prokazatelných výhod znevýhodněné řízené 

osobě v návrhu zákona o obchodních korporacích odpovídá nutnosti kompenzace znevýhodnění tak, 

aby nebyla narušena rovnováha mezi vzájemnými závazky koncernových společností 

v Rozenblumově konceptu. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy v obchodním zákoníku nemusí 

k vyrovnávání docházet v krátké době jednoho účetního období, ale připouští se kompenzace i po 

několika letech. Tím nedochází k izolování každé jednotlivé újmy způsobené řízené osobě, ale na 

                                                 
110 Obdobně jsou kvalitativní znaky kvalifikovaného koncernu popsány v článku Dědič, J., Kasík, P., Pihera, V.: 
K problematice právní úpravy koncernu. Obchodněprávní revue 5/2009, s. 135. 
111 Slovo „vnucena“ je třeba brát s rezervou, neboť i při existenci koncernu, tj. naplnění všech nezbytných 
podmínek pro jeho vytvoření, není statutární orgán řízené osoby povinen koncernový zájem a vliv řídící osoby 
respektovat. Ustanovení § 85 ZOK dává statutárnímu orgánu řízené osoby pouze možnost respektovat vliv 
koncernu tím, že jej za určitých podmínek zbavuje odpovědnosti za jednání, které je pro „jeho“ společnost 
nevýhodné. Jinak ale povinnost respektovat vůli řídící osoby v zájmu koncernu na straně statutárního orgánu 
řízené osoby není. 
112 Černá, S.: Ke koncepci podnikatelských seskupení v návrhu obchodního zákona in Štenglová, I. (ed.), Pocta 
Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 80. 
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zásahy ve prospěch koncernu se pohlíží jako na vzájemné ovlivňování, které bude v delším časovém 

horizontu vyrovnáno. Více o poskytnutí přiměřeného protiplnění nebo jiných prokazatelných výhod 

bude podrobněji rozebráno v kapitole 3.1.3.2 této práce, neboť taková kompenzace může být chápána 

(a autorem je takto chápána) již jako důsledek využívání vlivu řídící osoby v osobě řízené. 

Na tomto místě je nicméně třeba zdůraznit, že poskytování přiměřeného protiplnění nebo 

jiných prokazatelných výhod řízené osobě je vázáno na skutečnost, že tato řízená osoba byla 

znevýhodněna v důsledku vlivu řídící osoby. Smyslem koncernového práva není přenášet hospodářská 

rizika řízené osoby na řídící osobu, neboť řízená osoba je kromě vlivu koncernu řízena i nadále svými 

orgány. Újma tedy může vzniknout řízené osobě i z jednání jejího statutárního orgánu, za níž pak 

řídící osoba není odpovědná a v rámci koncernu nemusí být uhrazována. 

Podmínka, že vliv uplatněný řídící osobou nepřivede do stavu úpadku řízenou osobu, 

je v návrhu zákona o obchodních korporacích zakotven obdobně jako v Rozenblumově konceptu. 

Tímto požadavkem se akcentuje skutečnost, že i pokud jsou všechny výše uvedené podmínky splněny 

a vyšší „kvalita“ koncernu dává tedy možnost volnějším zásahům do hospodaření řízené osoby, přesto 

není možné řízenou osobu zatížit natolik, že by to přesahovalo její možnosti a ohrožovalo její existenci. 

Takovéto neakceptovatelné zatížení tvoří mantinely pro znevýhodňování jednotlivých společností 

v koncernu i kdyby ostatní podmínky byly jinak splněny. Žádná koncernová společnost tak nesmí být 

v důsledku prosazování koncernových zájmů „dovedena“ do stavu úpadku. 

Co se týče pojmů užívaných v koncernových podmínkách v § 81 ZOK, považuji za vhodné 

odkázat na kapitolu 2.1.3.1 této práce, kde jsou tyto pojmy užívané ve francouzské judikatuře a 

doktríně blíže rozebrány. Je však nutno také druhým dechem dodat, že ani francouzská judikatura ani 

doktrína zatím nedospěli v řešení interpretace těchto pojmů ke zcela jasnému konsenzu a nedávají tak 

české legislativě a následné rozhodovací praxi jednoznačný návod. V budoucí úpravě koncernového 

práva se tak otevírá poměrně široký prostor pro soudcovské rozhodování. 

3.1.3.2 Zvláštní úprava právních důsledků využívání vlivu 

Co se týče právních důsledků koncernu pro řídící osobu, pak platí, že pokud budou splněny 

koncernové podmínky113 uvedené v kapitole 3.1.3.1, nebude řídící osoba odpovědná řízené osobě ani 

jejím společníkům za případnou újmu způsobenou řízené osobě podle § 72 odst. 1 ZOK, ani nebude 

ručit věřitelům řízené osoby za splnění jejich pohledávek, které řízená osoba nemůže zcela nebo zčásti 

splnit podle § 72 odst. 2 ZOK. Řídící osoba však bude v souladu s § 81 odst. 1 a 2 ZOK povinna 

                                                 
113 Je třeba mít na paměti, že naplněním koncernových podmínek je v této práci rozuměno jednak naplnění 
„liberačních podmínek“ stanovených v § 81 ZOK a jednak prokázání existence koncernu, tj. jednotného řízení, 
řídící osobou (v podrobnostech viz kapitola 3.1.3.1) 
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zajistit řízené osobě poskytnutí přiměřeného protiplnění nebo jiných prokazatelných výhod (dále jen 

„koncernové protiplnění“). 

Institut koncernového protiplnění má za cíl zajistit, aby řízená osoba požívala obdobného 

postavení jako ostatní koncernové společnosti a nebyla pouze ekonomicky „vysávána“. Subjektem 

povinným k vyrovnání újmy koncernovým protiplněním nemusí být pouze řídící osoba114, neboť 

ustanovení § 81 odst. 1 hovoří o tom, že „....újma....byla nebo bude v rámci koncernu vyrovnána“. 

Koncernové protiplnění tak může být kromě řídící osobou poskytnuto jinou koncernovou společností 

nebo i jinými osobami stojícími mimo koncern za předpokladu, že toto protiplnění bude řízené osobě 

poskytnuto z důvodu její příslušnosti ke koncernu. Jiná věc je ovšem prokazování vyrovnání újmy 

koncernovým protiplnění, což je čistě povinností řídící osoby (srov. ustanovení § 81 odst. 1: 

„....prokáže-li řídící osoba....“). Je to i logické, neboť je to právě řídící osoba, která se chce liberovat 

z „klasické“ náhrady újmy podle ustanovení § 72 ZOK. Přestože tedy řídící osoba není povinna sama 

poskytnout koncernové protiplnění, je její povinností zajistit, aby řízené osobě bylo skutečně 

poskytnuto. 

Co se týče způsobu úhrady koncernového protiplnění, zákon o obchodních korporacích 

nestanoví způsob takové kompenzace. Řízené osobě tak může být poskytnuto jakékoliv plnění, které 

by akceptovala nezávislá osoba jednající s péčí řádného hospodáře. Může se tedy jednak jak o plnění 

peněžní, tak i nepeněžní, například koncernové výkony za nižší ceny, přístup na trh skrze distribuční 

cesty koncernu, lepší dodavatelské podmínky pro intra-koncernové vztahy apod. 

Ústřední problematikou institutu koncernového protiplnění je stanovení doby, ve které musí 

být toto protiplnění řízené osobě poskytnuto. Zejména zpočátku než bude vytvořena ustálená 

judikatura k této problematice, bude tato otázka zřejmě velkou neznámou. Oproti současné úpravě 

obchodního zákoníku, kde případná újma ve faktické koncernu musí být vyrovnávána každoročně, 

návrh zákona o obchodních korporacích v souladu s francouzskou koncepcí koncernového práva 

opouští od každoroční kompenzace ve prospěch kompenzace v časově delším horizontu (srov. 

ustanovení § 81 odst. 2 ZOK: „Újma....je vyrovnána, byla-li nebo bude-li v přiměřené době...“). 

Je samozřejmě otázkou, jakým způsobem interpretovat přiměřenost doby ke kompenzaci. Jelikož 

smyslem nového koncernového práva má být vytvoření podmínek pro koordinovaný postup skupiny, 

a tím i zvýšení efektivnosti fungování tohoto seskupení v ekonomické praxi,115 mám za to, že doba 

k poskytnutí koncernového protiplnění by se měla v podstatě krýt s dobou průměrné návratnosti 

investice v tom kterém odvětví ekonomické činnosti. Každé racionální investiční rozhodování totiž 

počítá s určitou mírou návratnosti investice, která je pak odrazem rozhodnutí, zda investici učinit či 

                                                 
114 Podle současné úpravy koncernového práva provedeného obchodním zákoníkem je povinnou k úhradě újmy 
výslovně ovládající osoba. 
115 Tento účel je definován i v důvodové zprávě k návrhu zákona o obchodních korporacích. Stanovení kratší než 
přiměřené lhůty by pak znamenalo, že tento účel by se v praxi zcela míjel účinkem. 
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nikoliv. Je však velice obtížné objektivně stanovit zcela jasnou délku návratnosti investice, která se 

v ekonomické praxi považuje za přiměřenou, neboť záleží jednak na oboru činnosti a jednak na 

finančním objemu této investice, rizikovosti investice, případné zpětné likvidity této investice, 

hospodářském cyklu ekonomiky, konkurenci na daném trhu, očekávání trhu a dalších tržních faktorech. 

Každý ekonomický obor se navíc liší průměrnou návratností investice, takže mám za to, že onu 

přiměřenou dobu ve smyslu ustanovení § 81 odst. 2 ZOK není možné paušalizovat, ale bude muset být 

posuzována podle okolností konkrétního případu. Rozpracování této otázky bude v budoucnu 

pravděpodobně předmětem soudcovského rozhodování v aplikační praxi. 

Poskytování koncernového protiplnění je v návrhu nového zákona o obchodních korporacích 

jedním z nejmarkantnějších odrazů odklonu od německé koncepce koncernového práva ve prospěch 

francouzského modelu (v podrobnostech ke srovnání obou modelů viz kapitola 2.1.1 této práce). 

Akceptování delšího časového horizontu pro poskytnutí kompenzace řízené osobě vytváří (a tím 

umožnění statutárnímu orgánu řízené osoby akceptovat vliv koncernu i bez okamžité úhrady újmy 

způsobené „jeho“ společnosti) dobrý základ pro efektivní fungování koncernů v ekonomické praxi. 

Současně platné negativní konsekvence okamžité náhrady újmy ve faktickém koncernu mají být tedy 

v návrhu zákona o obchodních korporacích odbourány. 

Pokud nebude splněna některá z koncernových podmínek uvedených v kapitole 3.1.3.1 této 

práce, budou se na takovou řídící osobu aplikovat základní konsekvence při uplatnění vlivu v souladu 

s § 72 ZOK, tj. řídící osoba bude odpovědná řízené osobě a jejím společníkům za újmu způsobenou 

řízené osobě. Řídící osoba bude navíc ručit věřitelům řízené osoby za splnění jejich pohledávek, které 

řízená osoba nemůže zcela nebo zčásti splnit. Jinými slovy právní důsledky jsou pak shodné jako při 

ovlivnění v seskupení spojeném „pouze“ ovládacími vztahy a proto v této části pouze odkazuji na 

kapitolu 3.1.2 této práce, v níž jsou podrobněji rozebrány právní důsledky ovlivnění v seskupení 

spojeném ovládacími vztahy. 

Pokud nebude splněna koncernová podmínka č. 4 (nepřivedení řízené osoby do stavu úpadku), 

platí ohledně právních důsledků jednak závěry předchozího odstavce a jednak další níže uvedené 

konsekvence. 

Za prvé, ustanovení § 75 odst. 2 ZOK odkazuje na obdobné použití úpravy v § 63 až 65 ZOK 

také na řídící osobu116, pokud svým vlivem podstatně přispěla k úpadku řízené osoby. V důsledku toho 

pokud statutární orgán řídící osoby svým vlivem na řízenou osobu podstatně přispěje k úpadku řízené 

osoby, může být toto jednání statutárního orgánu řídící osoby sankcionováno vyslovením zákazu 

                                                 
116 Ustanovení § 75 odst. 2 ZOK hovoří mimo jiné o „ovládající osobě“, takže vzhledem k nevyvratitelné právní 
domněnce zakotvené v § 74 odst. 3 ZOK se tato úprava bude vztahovat i na řídící osobu. 
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insolvenčním soudem vykonávat po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí soudu funkci člena 

statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace nebo být osobou v obdobném postavení. 

Za druhé, ustanovení § 75 odst. 3 ZOK odkazuje na obdobné použití § 70 ZOK též na řídící 

osobu, v důsledku čehož může soud rozhodnout o ručení řídící osoby v případě úpadku řízené osoby 

za splnění jejích povinností, jestliže řídící osoba věděla nebo měla a mohla vědět, že řízená osoba je 

v hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinila za účelem jeho odvrácení vše 

potřebné a rozumně předvídatelné. 

Za třetí, v případě úpadku řízené osoby v důsledku vlivu řídící osoby je každý společník řízené 

osoby je oprávněn žádat po řídící osobě, aby odkoupila jeho podíl za přiměřenou cenu v souladu 

s ustanovením § 90 odst. 1 ZOK. Při úpadku řízené osoby je totiž v ustanovení § 91 odst. 2 ZOK 

stanovena právní fikce, že postavení společníků řízené osoby se podstatně zhoršilo, což dává 

společníkům řízené osoby možnost domáhat se za určitých podmínek odkupu svých podílů. 

Odkoupení podílu může každý společník žádat též bez ohledu na naplnění výše uvedených 

podmínek v případě, že řídící osoba využívá svého vlivu v řízené osobě takovým způsobem, že dojde 

k podstatnému zhoršení postavení jejích společníků nebo k jinému poškození jejich oprávněných 

zájmů, v důsledku čehož po nich není možné spravedlivě požadovat, aby v řízené společnosti setrvali. 

Vzhledem k tomu, že odkup podílů společníků podle ustanovení § 90 odst. 1 a násl. ZOK je společný 

pro koncern i vztahy ovlivnění, bude o tomto právním důsledku podnikatelského seskupení pojednáno 

podrobněji v samostatné kapitole 3.1.4 této práce. 

Co se týče právních důsledků pro řízenou osobu a její statutární orgán, dalším důsledkem 

koncernu je povinnost řízených osob vyhotovovat každoročně zprávu o vztazích mezi členy 

podnikatelského seskupení. O této zprávě o vztazích bude pojednáno podrobněji v samostatné kapitole 

3.1.5 této práce. 

Koncepce nového koncernového práva zakotvila možnost statutárního orgánu řízené osoby za 

určitých podmínek upřednostnit celkové koncernové zájmy na úkor „vlastní“ společnosti. První věta 

ustanovení 82 odst. 1 ZOK sice stanoví, že „Člen orgánu řízené osoby nebo její prokurista nejsou 

zbaveni povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře....“, takže mají dbát zájmů „své“ společnosti, ale 

druhá věta téhož ustanovení pokračuje „....odpovědnosti za újmu se však zprostí, prokáží-li, že mohli 

rozumně předpokládat, že byly splněny podmínky podle § 81 odst. 1 a 2“ (jedná se o „koncernové 

podmínky“ ve smyslu této práce – pozn. VŠ). Koncernové právo tedy v případě existence koncernu 

připouští průlom do priority vlastních zájmů řízené osoby. Statutární orgán řízené osoby tedy může za 

určitých podmínek bez jakýchkoliv sankcí respektovat koncernové zájmy na úkor zájmů vlastní 

společnosti. To je však podmíněno přezkumem ze strany statutárního orgánu řízené osoby, že 

koncernové podmínky byly splněny, tj. že v koncernu je uplatňována jednotná koncernová politika, 
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vliv řídící osoby je uskutečňován v zájmu koncernu, řízené osobě bude poskytnuto v přiměřené době 

koncernové protiplnění a v důsledku vlivu řídící osoby se řízená osoba neocitne v úpadku. Pro 

vyloučení odpovědnosti statutárního orgánu řízené osoby za újmu nemusí však splnění všech 

podmínek reálně nastat, stačí poctivá snaha splnění těchto podmínek rozumně zhodnotit. Břemeno 

důkazní ohledně prokázání vynaložení této poctivé snahy zatěžuje statutární orgán řízené osoby. 

I pokud je splnění koncernových podmínek statutárním orgánem řízené osoby řádně posouzeno 

a shledáno jako dostatečné, musí i nadále statutární orgán řízené osoby v rámci plnění péče řádného 

hospodáře spolupůsobit k náhradě koncernového protiplnění řízené osobě, a to pod sankcí případné 

odpovědnosti za škodu vzniklou neuhrazením koncernového protiplnění. 

Rád bych při této příležitosti zdůraznil, že i při splnění všech podmínek existence koncernu 

představuje respektování vlivu koncernu na řízenou osobu pouze možnost, nikoliv i povinnost, 

statutárního orgánu řízené osoby. Statutární orgán řízené osoby totiž není zbaven povinnosti jednat 

s péčí řádného hospodáře. Ustanovení § 82 odst. 1 připouští možnost statutárního orgánu řízené osoby 

respektovat za určitých podmínek vliv řídící osoby tím, že jej za určitých podmínek zbavuje 

odpovědnosti za jednání při správě společnosti, které je pro jeho společnost nevýhodné. Na druhou 

stranu pokud došlo k ovlivnění jednání statutárního orgánu řízené osoby doporučeními, pokyny apod. 

mimo rozumný předpoklad existence koncernu a jeho vnitřního vyrovnání, musí se rozhodovat 

v souladu s pravidly zákona o corporate governance.117 

V této souvislosti je třeba též poukázat na ustanovení § 82 odst. 2 ZOK, podle kterého může 

valná hromada řídící osoby udělovat statutárnímu orgánu řízené osoby pokyny týkající se obchodního 

vedení, resp. statutární orgán řízené osoby neodpovídá za případnou újmu způsobenou následováním 

takového pokynu valné hromady řídící osoby, ledaže by tento pokyn byl v rozporu se zákonem nebo 

společenskou smlouvou. 

Podle ustanovení § 75 odst. 1 ZOK odkazující mimo jiné na ustanovení § 54 ZOK platí, že 

pokud by se člen statutárního orgánu řízené osoby dozvěděl, že může dojít ke střetu jeho zájmu 

                                                 
117 Současný návrh § 82 ZOK nahradil dřívější formulaci následujícího znění: „Člen statutárního nebo jiného 
obdobného orgánu řízené osoby nebo její prokurista nejsou při plnění pokynů řídící osoby zbaveni povinnosti 
jednat s péčí řádného hospodáře; pro případ odpovědnosti za újmu se však vyviní, prokáží-li, že jednali na pokyn 
řídící osoby.“ Novou formulaci považuji za výrazně vhodnější, neboť citované ustanovení dřívějšího návrhu 
nasvědčuje tomu, že péče řádného hospodáře statutárního orgánu řízené osoby nemusí být dodržena v případě, že 
statutárního orgán řízené osoby jedná na pokyn řídící osoby (srov. „....nejsou zbaveni povinnosti jednat s péčí 
řádného hospodáře; ....se vyviní, prokáží-li, že jednali na pokyn řídící osoby“), což není pravda. Statutární orgán 
řízené osoby nesmí slepě následovat konstatování řídící osoby, že podmínky koncernu jsou splněny a že se 
z tohoto důvodu otevírá cesta pro „poškozující“ zásahy v řízené osobě. Právní úprava koncernového práva nutí 
statutární orgán k opatrnosti při zkoumání, zda v případě „jeho“ společnosti jsou skutečně splněny koncernové 
podmínky legitimující solidaritu jednotlivých členů, tedy nikoliv že se jedná o bezdůvodné poškozování řízené 
osoby. 
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se zájmem řízené osoby118, musí o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy statutárního 

orgánu a kontrolního orgánu, pokud byl zřízen. Této povinnosti se člen statutárního orgánu řízené 

osoby zprostí i tím, že informuje valnou hromadu řízené osoby, ledaže sám jako jediný společník 

vykonává její působnost. Splněním výše uvedené informační povinnosti však samozřejmě není 

dotčena povinnost statutárního orgánu řízené osoby jednat výhradně v jejím zájmu. 

Ochrana menšinových společníků je v koncernu zajištěna jednak prostřednictvím 

koncernového protiplnění povinně poskytovaného jejich společnosti (nepřímá ochrana) a jednak 

možností jejich „exitu“ ze společnosti v případě, že řídící osoba bude využívat svého vlivu v řízené 

osobě takovým způsobem, v jehož důsledku dojde k podstatnému zhoršení jejich postavení (přímá 

ochrana). K ulehčení důkazní situace pak platí, že pokud se řízená osoba ocitne v důsledku vlivu řídící 

osoby v úpadku, postavení jejích společníků se vždy podstatně zhoršilo. K ochraně menšinových 

společníků slouží rovněž zpráva o vztazích, která menšinovým společníků poskytuje informace 

o využívání vlivu řídící osoby v osobě řízené a dalších podstatných skutečnostech. Zvláštní ochrana 

navazující na vyhotovování zprávy o vztazích pak představuje možnost pro menšinové společníky 

žádat přezkum zprávy o vztazích soudem jmenovaným znalcem. Za podmínek § 89 odst. 1 a 2 je toto 

právo přezkumu poskytnuto každému společníkovi, nejen kvalifikovanému. Více o zprávě o vztazích, 

respektive možnosti menšinových společníků opustit společnost, bude pojednáno v kapitole 3.1.5, resp. 

kapitole 3.1.4 této práce. Na tomto místě si jen dovolím citovat příslušnou pasáž ohledně ochrany 

menšinových společníků z důvodové zprávy k návrhu zákona o obchodních korporacích: „Akcionáři či 

společníci mají dominantní vliv, když se jim zakládá právo výstupu pro případ negativního vlivu 

seskupení na jejich postavení (i proto mají k disposici zprávu, a to v obou typech seskupení, ačkoliv to 

není standardní). Zákon tak reaguje na to, že seskupení je ekonomická reality, kterou právo může 

regulovat, nikoliv však zakazovat, a proto musí reagovat na negativní následky.“ 

Ochrana věřitelů řízených osob je v koncernu zajištěna jednak povinností koncernového 

protiplnění povinně poskytovaného jejich společnosti (nepřímá ochrana) a jednak převzetím anglické 

koncepce wrongful trading v kombinaci s shadow director (přímá ochrana). Koncepce wrongful 

trading přináší do návrhu zákona o obchodních korporacích ustanovení § 70, které stanoví: „Soud 

může na návrh likvidátora nebo věřitele zrušené obchodní korporace rozhodnout, že člen nebo bývalý 

člen jejího statutárního orgánu nebo osoba v obdobném postavení ručí za splnění jejích povinností, 

jestliže (a) bylo rozhodnuto, že zrušená obchodní korporace je v úpadku; a (b) člen nebo bývalý člen 

statutárního orgánu nebo osoba v obdobném postavení zrušené obchodní korporace věděli nebo měli 

a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a 

v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně 

                                                 
118 Popsaná situace bude typická v případě vlivu řídící osoby přímo na člena statutárního orgánu řízené osoby, 
neboť statutární orgán řízené osoby bude mít pravděpodobně zájem řídící osobě pokud možno vyhovět 
(s ohledem na svůj zájem na setrvání ve funkci orgánu řízené osoby). 
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předpokládatelné.“ Kouzlem této koncepce je prevence vzniku škod pro věřitele, neboť již určitou 

dobu před nastáním úpadku a tedy možným poškozením věřitelů je statutární orgán motivován pod 

sankcí ručení věřitelům za jejich pohledávky, které nemohou být v následném konkurzu uspokojeny, 

aby při zhoršujících se hospodářských výsledcích společnosti rozhodl s péčí řádného hospodáře 

o sanaci nebo likvidaci společnosti tam, kde sanace není možná a nepřipustil tak další zhoršování 

vyhlídek věřitelů na uspokojení jejich pohledávek. 

Koncepce wrongful trading dostává koncernovou dimenzi prostřednictvím ustanovení § 75 

odst. 3 ZOK, který stanoví, že „Ustanovení § 70 se použije obdobně na vlivnou nebo ovládající 

osobu.“ Jinými slovy se tedy říká, že jako statutární orgán mající za povinnost jednat s péčí řádného 

hospodáře při zhoršujících se hospodářských výsledcích jím řízené společnosti, může vystupovat 

i sama řídící osoba. 

Této koncepci wrongful trading a shadow directors spolu s úpravou insolvenčního práva je 

dána přednost před důsledným sledováním francouzské koncepce koncernového práva, což ostatně 

nedoporučují ani Forum Europaeum pro koncernové právo ani závěry Winterovy zprávy. Zejména se 

tedy nepřejímají specifické žaloby francouzského obchodního zákoníku, kterými mohou věřitelé 

„dohmátnout“ na majetek řídící osoby, event. dalších členů koncernu (žaloba na doplnění pasiv, 

žaloba na rozšíření a podřízení všech společností koncernu témuž kolektivnímu řízení). 

3.1.4 Odkoupení podílů menšinových společníků 

K ochraně menšinových společníků dává navrhovaná úprava koncernového práva beneficium 

povinného odkupu jejich podílů ovládající nebo vlivnou osobou. Tuto žádost o odkoupení podílů, 

a tedy využití možnosti „exitu“ ze společnosti, mohou tedy menšinoví společníci uplatnit jak při 

ovlivňování podle § 72 ZOK, tak i v koncernu. 

Základem navrhované právní úpravy odkupu podílů menšinových společníků je ustanovení 

§ 90 odst. 1 ZOK, které stanoví, že „V případě, že ovládající nebo vlivná osoba využívá svého vlivu 

v ovládané nebo ovlivněné osobě způsobem, v jehož důsledku dojde k podstatnému zhoršení postavení 

jejich společníků nebo k jinému poškození jejich oprávněných zájmů, a není proto možné po nich 

spravedlivě požadovat, aby v ní setrvali, je každý společník oprávněn požadovat, aby od něj ovládající 

nebo vlivná osoba jeho podíly odkoupila za obvyklou cenu.“ 119 Druhý odstavec téhož ustanovení 

rozšiřuje výše uvedenou podmínku pro povinný odkup podílů menšinových společníků na situaci, kdy 

znalecký posudek vyhotovovaný na návrh společníka potvrdí zprávu statutárního orgánu řízené osoby 

                                                 
119 Ustanovení § 93 odst. 1 při procesním řešení odkupu odkazuje na obdobné použití § 344 odst. 2, pročež 
„nebude-li návrh přijat do 15 dnů od jeho doručení, mohou se vlastníci účastnických cenných papírů domáhat 
uzavření smlouvy u soudu nebo požadovat náhradu škody, a to nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od uplynutí lhůty pro 
splnění [této] povinnosti....“ 
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o tom, že řízené osobě vznikla újma a tato újma nebyla nebo nebude řádně vyrovnána (ohledně zprávy 

o vztazích bude podrobněji pojednáno v kapitole 3.1.5 této práce). 

Ohledně otázky, zda došlo k podstatnému zhoršení postavení společníků nebo k jinému 

poškození jejich oprávněných zájmů, stanoví návrh zákona o obchodních korporacích přenesení 

důkazního břemene na ovládající nebo vlivnou osobu, ledaže soud rozhodne, že to po ní nelze 

spravedlivě požadovat. Toto přenesení důkazního břemene je podle mého názoru správné, neboť 

menšinoví společníci většinou nebudou mít k dispozici dostatečné relevantní informace k prokazování 

takto nastalé situace a jejich zatížení tímto důkazním břemenem by ustanovení o povinném odkupu 

jejich podílů činilo v praxi velice obtížně použitelným. Pokud by takovéto přenesení důkazního 

břemene bylo podle okolnostní konkrétního případu nespravedlivé, akcentuje se aktivní role soudu, 

který tak má rozhodnout o nepřenesení důkazního břemene na ovládající nebo vlivnou osobu. 

Takovým rozhodnutím soud sice meritorně neřeší otázku, zda k podstatnému zhoršení postavení 

společníků nebo k jinému jejich poškození došlo či nikoliv, ale takovou skutečnost budou muset 

případně v soudním řízení prokazovat právě menšinoví společníci. 

Co se rozumí samotným podstatným zhoršením postavení společníků nebo jiným poškozením 

jejich oprávněných zájmů však zákon nestanoví, čímž se otevírá poměrně značný prostor k soudnímu 

rozhodování ohledně umožnění exitu menšinových společníků ze společnosti zařazené do 

podnikatelského seskupení. Je však podle mého názoru zapotřebí mít na zřeteli, že soudy by k této 

otázce měly přistupovat velmi uvážlivě (neřknu-li zdrženlivě), aby nebyly vytvářeny dalekosáhlé 

„precedenty“ umožňující šikanózní žaloby menšinových společníků na povinnost odkupu jejich podílů. 

To platí dvojnásob s ohledem na přenos důkazního břemene ohledně prokazování nenastání této 

skutečnosti na ovládající nebo vlivnou osobu. Vystoupení společníků ze společnosti by tak soudy měly 

umožnit zejména tehdy, je-li řízená nebo ovlivněná osoba dlouhodobě poškozována nebo se podstatně 

změnila kvalita a skladba předmětu podnikání apod. 

Otázku prokazování podstatného zhoršení postavení společníků nebo jiného poškození jejich 

oprávněných zájmů, však není třeba „řešit“ v případě, že se ovládaná nebo ovlivněná osoba dostala 

v důsledku tohoto vlivu do úpadku. V takovém případě stanoví § 91 odst. 2 nevyvratitelnou právní 

domněnku, že postavení společníků se vždy podstatně zhoršilo. Vzhledem k tomu, že důkazní 

břemeno je v otázce prokazování podstatného zhoršení postavení společníků přeneseno na ovládající 

nebo vlivnou osobu, která se unesením tohoto důkazního břemene může liberovat z povinnosti odkupu 

podílů menšinových společníků, lze chápat dikci ustanovení § 91 odst. 2 jako vyloučení možnosti této 

liberace pro ovládající nebo vlivnou osobu. Nutno ovšem zdůraznit, že unést důkazní břemeno o tom, 

že úpadek společnosti nastal právě v důsledku vlivu ovládající nebo vlivné osoby, zůstává na 

menšinových společnících. 
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K povinnosti odkupu zbývá dodat, že pro účely povinného odkupu podílů menšinových 

společníků stanoví návrh zákona o obchodních korporacích vcelku logickou fikci, že případná 

ustanovení o omezení převoditelnosti podílů zůstávají pro účely tohoto ochranářského institutu 

neúčinnými. 

Pokud je kladně vyřešena otázka, zda má dojít k odkupu podílu menšinových společníků, je 

třeba také stanovit, za jakou hodnotu. Odpověď dává ustanovení § 92 odst. 1, podle něhož „Cena 

podílu....se určí na základě posudku znalce, který určí hodnotu závodu obchodní korporace ovládané 

nebo ovlivněné osoby v době, než došlo k zhoršení postavení.“ Podle téhož ustanovení nese náklady na 

určení této výše ovládající nebo vlivná osoba. Požadavek zatížení ovládající nebo vlivné osoby 

náklady na znalecký posudek určující hodnotu podílů pro účely odkupu považuji za logický. Pokud je 

totiž postupováno podle tohoto ustanovení, muselo dojít v důsledku vlivu ovládající nebo vlivné osoby 

k podstatnému zhoršení postavení společníků ovládané nebo ovlivněné osoby nebo dojít k jinému 

poškození jejich oprávněných zájmů. Jestliže tedy ovládající nebo vlivná osoby zavinila poškození 

menšinových společníků, pak by bylo přenášení nákladů na vypracování znaleckého posudku na tyto 

menšinové společníky podle mého názoru nespravedlivé. 

3.1.5 Zpráva o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení a její přezkum 

Povinnost vypracovávat zprávu o vztazích mezi členy podnikatelských seskupení je v návrhu 

zákona o obchodních korporacích zakotvena jak pro případ ovlivnění podle § 72 ZOK, tak pro 

ovládání (tedy i pro koncern, neboť podle § 74 odst. 3 ZOK je řídící osoba vždy ovládající osobou), 

a to z důvodu náležité informovanosti společníků a kontroly orgánů. 

Zpráva o vztazích má důležitý dokumentační charakter, neboť informuje společníky 

o základních souvislostech v koncernu či při ovlivňování. Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.1.2.3 této 

práce, účelem zprávy o vztazích je překonávat informační asymetrii mezi statutárním orgánem 

ovládané či ovlivněné osoby a společníky této osoby ohledně uplatňování vlivu na této osobě řídící 

nebo vlivnou osobou. Společníkům ovládané nebo ovlivněné osoby pak tato zpráva o vztazích může 

za určitých podmínek sloužit pro přezkum a za určitých okolností i na něj navazující případný 

„exit“ ze společnosti podle § 90 ZOK, jak o tom bude pojednáno dále. Jak ostatně poznamenává 

i důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních korporacích: „Její obsah je uzpůsoben jejímu využití 

pro přezkum a případný exit společníků.“ 

Výše uvedeným účelům je uzpůsoben i obsah zprávy o vztazích. Ve zprávě o vztazích musí 

být v souladu s ustanovení § 83 odst. 2 uvedeny následující informace: 

• organizační struktura podnikatelského seskupení; 

• úloha ovládané nebo ovlivněné osoby v podnikatelském seskupení; 
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• způsob a prostředky ovlivňování nebo jednotného řízení; 

• přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která měla za následek vznik újmy 

a která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající nebo vlivné osoby; a 

• významné skutečnosti rozhodné pro posouzení této újmy, případně jejího vyrovnání. 

Pokud by statutární orgán ovládané nebo ovlivněné osoby neměl některou či některé z výše 

uvedených informací k dispozici, uvede tuto skutečnost ve zprávě o vztazích s vysvětlením. Tím není 

dotčena jeho povinnost postupovat při zjišťování těchto informací s péčí řádného hospodáře, tj. musí 

vyvinout poctivou snahu, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, aby dané informace získal. 

To však na druhou stranu neznamená, že by byl povinen provádět rozsáhlá „detektivní“ pátrání, která 

by jej nad míru přiměřenou poměrům zatěžovala. Lze tedy doporučit, aby spolu s konstatováním, 

že daná informace není statutárnímu orgánu k dispozici, tento orgán rovněž ve vysvětlení uvedl, jaké 

kroky učinil k získání této chybějící informace. 

Považuji za užitečné na tomto místě upozornit, že rozsah informací uváděných ve zprávě 

o vztazích je oproti současné právní úpravě v obchodním zákoníku do jisté míry redukován v tom 

smyslu, že de lege ferenda již zpráva o vztazích nebude muset obsahovat smlouvy a opatření 

prosazená ovládající osobou, pokud v jejich důsledku nebyla způsobena újma. Ustanovení § 86 odst. 2 

ZOK totiž stanoví, že „Ve zprávě o vztazích se uvede...přehled jednání...která měla za následek vznik 

újmy a která byla učiněna na popud ovládající nebo vlivné osoby...“. K tomu správně poznamenává 

S. Černá,120 že „je jistě zbytečné vypisovat – jako dosud – smlouvy a opatření prosazená ovládající 

osobou, pokud měla pozitivní či „neutrální“ majetkové dopady, neboť pozitivní ovlivňování je ku 

prospěchu společnosti a na ní zainteresovaných osob a není je tudíž třeba specielně sledovat.“ 

Zpráva o vztazích musí obsahovat z pohledu statutárního orgánu ovládané či ovlivněné osoby 

zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ovládané či ovlivněné osoby z členství v podnikatelském 

seskupení. Statutární orgán musí dále uvést, zda převládají výhody či nevýhody a jaká z toho pro 

ovlivněnou nebo ovládanou osobu plynou rizika. Současně musí uvést, zda, jakým způsobem a 

v jakém období řídící osoba vyrovnala nebo vyrovná újmu podle § 81 ZOK. Vyrovnání újmy 

„v přiměřené době“ je v ustanovení § 81 odst. 2 koncipováno jako otevřená textace poskytující značný 

prostor pro judikatorní uvážení. Pokud by doba pro vyrovnání újmy byla shledána jako nepřiměřená, 

znamenalo by to nesplnění podmínek § 81 odst. 1 s tím následkem, že by se namísto tohoto ustanovení 

uplatnila pravidla § 72 odst. 1 a 2 o náhradě újmy a ručení. Otázku přiměřenosti bude třeba posuzovat 

podle okolností konkrétního případu, přičemž blíže tuto problematiku rozebírám v kapitole 3.1.3.2 této 

práce. 

                                                 
120  Černá, S.: Recenze publikace Doležil T.: Koncerny v komunitárním právu. Analýza a náměty pro 
rekodifikaci. Recenze publikována v časopise Právní forum, č. 11/2008. 
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Povinnost vypracovat zprávu o vztazích přikazuje ustanovení § 83 odst. 1 ZOK, a to 

statutárnímu orgánu ovládané nebo ovlivněné osoby.121 Podle tohoto ustanovení musí statutární orgán 

ovládané nebo ovlivněné osoby vypracovat zprávu o vztazích nejpozději do 6 měsíců od skončení 

účetního období. Pro drobné srovnání jen dodejme, že podle současné právní úpravy v platném 

obchodním zákoníku musí být zpráva o vztazích vypracována do 3 měsíců od skončení účetního 

období. V současné úpravě koncernového práva v obchodním zákoníku je umožněno vyhnout se 

sestavování zprávy o vztazích uzavřením ovládací smlouvy, a tím vytvoření smluvního koncernu. 

Zprávu o vztazích není statutární orgán ovládané nebo ovlivněné osoby povinen zpracovat 

v případě, že řídící nebo vlivnou osobou je jediný společník ovlivněné nebo ovládané osoby, nebo 

jsou-li všichni společníci ovlivněné nebo ovládané osoby osobami jednajícími ve shodě s řídící nebo 

ovlivněnou osobou. To však neplatí, pokud je tato „úleva“ vyloučena ve stanovách nebo není určeno 

jinak při vzniku koncernu. 

Zpráva o vztazích je obligatorně přezkoumávána kontrolním orgánem společnosti, ledaže 

společnost takovýto kontrolní orgán nemá zřízen. Kontrolní orgán společnosti musí ve své zprávě 

o přezkumu sdělit své stanovisko, které obsahuje mimo jiné názor na vyrovnání újmy. Zprávu 

o přezkumu je kontrolní orgán povinen zaslat statutárnímu orgánu, který má povinnost seznámit 

společníky ovládané nebo ovlivněné osoby s touto zprávou o přezkumu spolu se samotnou zprávou 

o vztazích za stejných podmínek, jako s účetní závěrkou. Na nejbližším jednání valné hromady 

ovládané nebo ovlivněné osoby musí rovněž statutární orgán seznámit společníky se závěry těchto 

zpráv. 

V původním návrhu zákona o obchodních korporacích se počítalo s užší mírou publicity 

zprávy o vztazích. Ustanovení § 88 ZOK však bylo v aktuálním znění návrhu zákona o obchodních 

korporacích doplněno o čtvrtý odstavec, podle kterého „Zpráva o vztazích mezi členy podnikatelského 

seskupení se připojí k výroční zprávě podle právních předpisů upravujících účetnictví.“ Společnosti, 

které mají povinnost vypracovávat výroční zprávu, tak budou muset obligatorně zprávu o vztazích 

k výroční zprávě přikládat. 

V návrhu zákona o obchodních korporacích je již u zprávy o vztazích vypuštěna povinnost 

přezkoumávání této zprávy auditorem. V dosavadní právní úpravě provedené v obchodním zákoníku 

musí auditor přezkoumávat zprávu o vztazích tehdy, má-li společnosti povinnost nechat přezkoumat 

auditorem svou účetní závěrku. Tuto „úlevu“ považuji za vhodnou, neboť výkon auditu by se v praxi 

takovouto povinností přezkumu poměrně prodražoval, navíc s nejistými výsledky. Auditor je přeci jen 

                                                 
121 Lze si položit otázku, proč mají zprávu o vztazích sestavovat řízené osoby, když nejvíce informací má 
zejména řídící osoba. Odpověď lze shledat v institutu péče řádného hospodáře, kdy statutární orgán řízené osoby 
má povinnost zajistit řádnou správu „své“ společnosti, tj. i informaci o využívání vlivu řídící osoby. 
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odborníkem převážně na účetní problematiku, což nemusí ještě znamenat jeho fundovanost v oblasti 

řízení koncernu. 

Zpráva o vztazích může být za určitých podmínek přezkoumána znalcem, přičemž pravidla 

pro jeho jmenování sledují dosavadní pravidla pro jmenování znalce soudem.122 V případě jmenování 

znalce soudem pro přezkum zprávy o vztazích je statutární orgán ovládané či ovlivněné osoby povinen 

poskytnout znalci veškerou nezbytnou součinnost. Každý (nejen kvalifikovaný) společník ovládané 

nebo ovlivněné osoby může navrhnout jmenování znalce, pokud nastane jedna z těchto podmínek123: 

• ve zprávě o vztazích je obsažena informace o újmě způsobené ovlivněné osobě nebo řízené 

osobě, jsou-li ve zprávě statutárního orgánu řízené osoby uvedeny informace o tom, že vzniklá újma 

nebyla nebo nebude v souladu s § 81 ZOK vyrovnána; 

• kontrolní orgán má ve své zprávě o přezkumu ke zprávě o vztazích výhrady.124 

Kvalifikovaný společník či akcionář má právo navrhnout soudu jmenování znalce k přezkumu 

zprávy o vztazích i bez splnění výše uvedených podmínek. Pozice kvalifikovaného společníka či 

akcionáře je posílena do té míry, že pro účely jmenování znalce pro přezkum zprávy o vztazích stačí 

jeho prostá domněnka o tom, že zpráva o vztazích mezi členy podnikatelských seskupení nebyla 

vypracována řádně. 

Pro „běžného“ i kvalifikovaného společníka či akcionáře platí společně, že právo na 

jmenování znalce soudem k přezkumu zprávy o vztazích zaniká, není-li uplatněno v prekluzivní lhůtě 

jednoho roku ode dne, kdy se tento společník či akcionář o zprávě o vztazích dozvěděl a mohl se s ní 

seznámit. 

Rozdělení možnosti podat návrh na jmenování znalce k přezkumu zprávy o vztazích jednak 

pro všechny společníky obecně (za splnění daných podmínek), jednak pro kvalifikovaného společníka 

(bez dalšího) je v návrhu zákona o obchodních korporacích rovněž vyřešením otázky, která dnes 

                                                 
122 Soud jmenuje znalce na žádost navrhovatele, návrhem osoby znalce však není vázán. Účastníky řízení jsou 
navrhovatel a znalec. Místně příslušným k rozhodování je soud, v jehož obvodu sídlí řízená nebo ovlivněná 
osoba. O návrhu na ustanovení znalce rozhodne soud do 15 dnů ode dne doručení návrhu, jinak platí, že soud 
navrženého znalce schválil. Případný návrh každého dalšího společníka na jmenování znalce se považuje za 
přistoupení k řízení. Jakmile však již byl znalec soud jmenován, nejsou další návrh oprávněných osob na 
jmenování znalce přípustné. Oprávněná osoba však může soudu navrhnout odvolání dosavadního a jmenování 
nového znalce za předpokladu, že by stávající znalec zvlášť hrubým způsobem porušoval své povinnosti. 
123 Omezení tohoto práva navrhnout jmenování znalce je třeba chápat jako ochranu proti šikanózním návrhům. 
V důsledku zakotvení těchto podmínek tak má společník právo na jmenování znalce pouze tehdy, jsou-li důvody 
k pochybnostem. 
 
124 Výhrady kontrolního orgánu se však musí týkat věrohodnosti a správnosti zprávy o vztazích. Pokud zpráva 
kontrolního orgánu obsahuje konstatování, že zpráva o vztazích obsahuje odstranitelné vady, není toto důvodem 
pro založení práva každého společníka na jmenování znalce k přezkumu zprávy o vztazích. Existence takovýchto 
odstranitelných vad je pouze důvodem pro postup podle § 88 odst. 2 ZOK (výzva statutárnímu orgánu řízené či 
ovlivněné osoby k nápravě). 
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v praxi činí potíže při interpretaci současného znění obchodního zákoníku. Z ustanovení § 66a odst. 12 

ObchZ není totiž zřejmé, zda slovy „každý společník“ lze chápat v případě akciové společnosti 

opravdu každého akcionáře, či zda se musí jednat o kvalifikovaného akcionáře. 

Po vypracování znaleckého posudku doručí znalec tento znalecký posudek soudu, který ho 

jmenoval, statutárnímu orgánu ovládané či ovlivněné osoby a navrhovateli. Náklady na vypracování 

znaleckého posudku125 nese ovládaná nebo ovlivněná osoba s tím, že tato osoba má následné právo 

regresního postihu vůči navrhovateli, pokud ze znaleckého posudku vyjde najevo, že zpráva o vztazích 

byla vypracována řádně. 126 Takováto pravidla, která de facto rozdělují náklady na vypracování 

znaleckého posudku v závislosti na výsledku přezkumu zprávy o vztazích, lze podle mého názoru 

považovat za spravedlivá. 

Zpráva o vztazích může za určitých podmínek sloužit k umožnění exitu menšinových 

společníků ze společnosti. Na tyto podmínky je odkázáno v § 90 odst. 2 ZOK a v rámci této práce je 

o nich podrobněji pojednáno v kapitole 3.1.4 této práce. 

3.2 OTÁZKY ČESKÉHO KONCERNOVÉHO PRÁVA DE LEGE FERENDA VYPLÝVAJÍ CÍ 

Z NÁVRHU ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 

Právní úprava podnikatelských seskupení v návrhu zákona o obchodních korporacích znamená 

změnu paradigmatu na hospodářskou efektivitu právní úpravy podnikatelských seskupení při 

zachování dostatečné ochrany ohrožených skupin osob. Toho se má docílit zavedením určité 

kombinace německého modelu s právní úpravou vlastní francouzskému právnímu prostředí 

s akcentem právě na Rozenblumův koncept. Takovéto propojení vypadá v návrhu zákona 

o obchodních korporacích velice reálně a právní úprava koncernového práva se podle mého názoru 

de lege ferenda ubírá v České republice správným směrem, tj. k dosažení efektivního, moderního 

a konkurenceschopného rámce koncernového práva. 

Výše uvedené však samozřejmě neznamená finální řešení koncernového práva v České 

republice. Naopak by se dalo říci, že návrh zákona o obchodních korporacích vytváří pro další vývoj 

koncernového práva velice dobré základy. Nic méně, avšak ani nic více. Právní úprava 

podnikatelských seskupení totiž mnohdy pracuje s pojmy, které nemají čistě právní charakter, ale 

nezanedbatelná je též jejich ekonomická dimenze. Jedná se o pojmy typu „využití vlivu“, „zájem 

                                                 
125 Odměna znalce je stanovena dohodou. V případě, že by k dohodě o výši odměny nedošlo, určí ji na návrh 
soud, který znalce jmenoval. Při určení výše odměny bude soud vycházet z obvyklé odměny za poskytování 
obdobných znaleckých posudků. 
126 V § 91 odst. 2 ZOK se oproti staršímu znění návrhu nově objevila poslední věta tohoto ustanovení, která 
umožňuje soudu rozhodnout o tom, že ovládaná nebo ovlivněná osoba nemůže po navrhovateli požadovanou 
úhradu nákladů požadovat i přestože vyjde najevo, že zpráva o vztazích byla vypracována řádně (srov. „....ledaže 
soud rozhodne, že takovouto úhradu nelze spravedlivě požadovat.“). Účelem tohoto nového ustanovení je 
spravedlivé řešení konkrétních případů, kdy by požadování úhrady po navrhovateli bylo zjevně nespravedlivé. 
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koncernu“, „jednotná politika“, „přiměřené protiplnění“, „v přiměřené době“, případně i „pokyn“, 

„opatření“, „újma“, „podstatné zhoršení postavení společníků“ apod. Obsah těchto pojmů je upraven 

pouze v hrubých obrysech a v budoucnu bude muset být reálný obsah těchto pojmů dotvořen 

judikaturou sledující účel zakotvení těchto právních institutů.127 

Judikatuře českých soudů může být samozřejmě nápomocna i francouzská judikatura a 

doktrína s ohledem na to, že české koncernové právo v návrhu zákona o obchodních korporacích 

vychází ve své podstatě z francouzského modelu. Nicméně je třeba poznamenat, že ani francouzská 

judikatura ani doktrína nedávají zcela jednoznačný návod na řešení vybraných otázek koncernového 

práva, když některé související otázky si „umí“ pouze položit, nikoliv však na ně bezvýhradně 

odpovědět. 

Nedořešenou problematikou zůstává například otázka, kterým subjektem má být definována 

jednotná politika koncernu a určován společný koncernový zájem. Kromě „nabízející se“ řídící osoby 

je zde otázka participace jednotlivých koncernových společností při definování jednotné politiky a 

koncernového zájmu. S. Černá odkazuje na doporučení přijatého ve francouzské koncepci 

koncernového práva, kdy společná politika by měla být schválena valnými hromadami jednotlivých 

koncernových společností, přičemž zápisy z takových valných hromad by pak mohly sloužit jako 

důkaz existence jasně formulované politiky podnikatelského seskupení.128 

Zájem koncernu lze zkoumat ve třech rozměrech, a to jako ekonomický zájem, sociální zájem 

a finanční zájem. Otázkou je, nakolik bude judikatura ochotna akceptovat takto široké pojetí zájmu 

koncernu, když ekonomický zájem je samozřejmě nejsnáze prokazatelný, a tedy obhajitelný a lze tedy 

předpokládat, že zásah řídící osoby k dosažení společného ekonomického prospěchu bude judikatorně 

zpravidla uznáván, zatímco ostatní rozměry zájmu koncernu jsou do budoucna velkou neznámou. 

K negativnímu vymezení zájmu koncernu se vyjadřuje S. Černá s odkazem na francouzskou odbornou 

literaturu129 tak, že „nelze považovat za společný zájem skupiny prostou sumu zájmů členských 

společností“ a stejně tak „nelze ztotožňovat zájem skupiny se zájmem mateřské společnosti, byť by byla 

jediným společníkem dceřiných společností“. 

Lze také poukázat na posun ve francouzském modelu koncernového práva co se 

komplementarity činností jednotlivých společností ze skupiny týče. Dříve se totiž uznávalo, že zájem 

koncernu může být dán jen za předpokladu komplementarity činností jednotlivých členů tohoto 

koncernu. V poslední době lze však sledovat jistý odklon od tohoto rigidního požadavku ve prospěch 

                                                 
127 Podle mého názoru je možno předpokládat, že význam judikatury bude právě v oblasti koncernového práva 
pravděpodobně širší než v případě řešení otázek z jiných oblastí obchodněprávní úpravy. 
128 Černá, S.: Ke koncepci podnikatelských seskupení v návrhu obchodního zákona in Štenglová, I. (ed.), Pocta 
Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 80. 
129 tamtéž, str. 77, opis citace z Boursier, M.-E.: Le fait justificatif de groupe dans l´abus de biens sociaux: entre 
efficatité et clandestinité. Revue des Sociétés, č. 2/2005, str. 282 a násl. 
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podmínky konglomerátního pojetí skupiny, tj. důraz je dán na soudržnost skupiny i při eventuálních 

jiných aktivitách zúčastněných společností. 

Závažné důsledky jsou též spojeny s definováním „přiměřeného protiplnění“ (nebo jiných 

prokazatelných výhod plynoucích z členství v koncernu), tj. vyrovnání nevýhod znevýhodněné 

společnosti. I tato problematika je v návrhu zákona o obchodních korporacích upravena pouze 

v hrubých obrysech a bude předmětem judikatorního rozpracování a jistě i mnohých odborných 

diskuzí. K tomu lze podotknout, že protiplnění nemusí mít čistě finančních charakter a v zásadě ani 

nemusí mít materiální podobu, nicméně nemateriální podoba protiplnění je jednak méně snadno 

určitelná a jednak dle francouzských soudů není možné spokojit se s pouhým obecným 

„protiplněním“ spočívajícím ve zvýšení prestiže díky příslušnosti ke skupině apod. Ve francouzském 

prostředí se kromě protiplnění ještě jako alternativní podmínka zvažuje připuštění zajištění požadavku 

rovnováhy zapojených společností do seskupení (v podrobnostech viz kapitola 2.1.3.1 této práce). 

Tato podmínka nemůže být ale chápána jako možnost dosahovat zájmu koncernu na úkor trvalého 

zatěžování některých jeho členů, protože by tím došlo k „obětování“ tohoto člena koncernu pro zájem 

ostatních. Jak správně poznamenává S. Černá130, „metou fungování skupiny má být hledání společného 

prospěchu (všech – pozn. VŠ) jejích členů“. 

S otázkou „přiměřeného protiplnění“ je pojmově spjata i „přiměřená doba“, v níž musí být 

přiměřené protiplnění znevýhodněnému členu koncernu poskytnuto. Problematika časové přiměřenosti 

je však značně diskutabilní a není možné ji jakkoliv paušalizovat, tudíž bude muset být vždy 

posuzována podle okolností daného konkrétního případu. 

Navazující otázky také vyvolává samotná definice ovlivnění, resp. otázka, jakými prostředky 

může vlivná osoba ovlivnit chování ovlivněné osoby. Tato problematika má v podstatě nadčasový 

charakter a je shodná s problematikou interpretace (rozhodujícího) vlivu, jak je použit v současném 

znění § 66a odst. 2 ObchZ. Vlivná osoba může totiž působit na ovlivněnou osobou různě intenzivní 

měrou, od prosazování vlivu prostřednictvím hlasovací síly na valné hromadě, přes 

„polozávazné“ instrukce rozebírající výhody a nevýhody možných opatření, až po doporučení či 

nápadů formálně deklarovaných jako nezávazné podávané „pouze“ ke zvážení či inspiraci. V aplikační 

praxi tak nezbývá než testovat pokus o ovlivnění s ohledem na jeho povahu a následky, přičemž 

ovlivnění může nastat všude tam, kde statutární orgán ovlivněné osoby může důvodně předpokládat 

vyvození následků z neuposlechnutí doporučení či přání vlivné osoby. 

V návrhu zákona o obchodních korporacích není dále jakkoliv blíže vysvětleno, co se rozumí 

„podstatným zhoršením postavení společníků“ (nebo jiným poškozením jejich oprávněných zájmů). 

                                                 
130 Černá, S.: Ke koncepci podnikatelských seskupení v návrhu obchodního zákona in Štenglová, I. (ed.), Pocta 
Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, str. 84. 
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I v tomto případě má tedy soudcovské rozhodování v ruce poměrně významný nástroj dotváření 

koncernových norem. Dle mého názoru by však soudy měly k otázce umožnění exitu menšinovým 

společníkům ze společnosti nanejvýš zdrženlivě, tj. přistoupit k této možnosti by měly pouze tehdy, 

pokud by společnost byla dlouhodobě poškozována nebo se podstatně změnila kvalita a skladba 

předmětu podnikání. 
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Závěr 

Současná právní úprava koncernového práva v České republice vychází z německého modelu, 

který však na komunitární úrovni neobstál a je v čím dál větším počtu právních řádů členských států 

opouštěn. Protože na celoevropské úrovni nebylo a s největší pravděpodobností ani nebude možné 

harmonizovat podstatným způsobem právní úpravu koncernového práva, snaží se Evropská unie 

alespoň dílčími harmonizacemi posílit konkurenceschopnost evropských podnikatelských seskupení 

v mezinárodním měřítku. Protože však komunitární právo ponechává členským státům pro regulaci 

podnikatelských seskupení poměrně značný prostor, jednotlivé metody regulace podnikatelských 

seskupení se v členských státech značně liší. 

V České republice se v návrhu zákona o obchodních korporacích zavádí nová koncepce právní 

úpravy podnikatelských seskupení, a to v návaznosti na doporučení Winterovy zprávy a odborného 

týmu „Forum Europaeum Konzernrecht“. V souladu s těmito doporučeními se oproti současné právní 

úpravě podnikatelských seskupení v obchodním zákoníku, vystavěné podle německého vzoru, sleduje 

francouzské pojetí, jehož ohniskem je Rozenblumův koncept. 

Francouzský model koncernového práva se nicméně nesleduje zcela důsledně, neboť to ani 

nedoporučují výše uvedené expertní zprávy. Zejména tak nedochází k přebírání specifických žalob, 

které zná francouzský obchodní zákoník, a to žaloby na doplnění pasiv, žaloby na rozšíření a podřízení 

společností celé skupiny konkurznímu řízení. 

Motivem doporučení výše uvedených expertních zpráv k následování úpravy koncernového 

práva vlastní francouzskému právnímu prostředí byla snaha posílit konkurenceschopnost evropských 

podnikatelských subjektů. Model francouzského koncernového práva je pak doporučováno doplnit 

o pravidlo wrongful trading. 

Smyslem nového koncernového práva tak má být vytvoření podmínek pro koordinovaný 

postup skupiny, a tím i zvýšení efektivnosti řízení a fungování tohoto podnikatelského seskupení, 

včetně snižování nákladů. Zvyšování efektivnosti fungování koncernů má samozřejmě závažné 

ekonomické důsledky, neboť koncerny jsou v současné ekonomické praxi zcela běžnou hospodářskou 

realitou a legitimním jevem a zejména jejich ekonomický dopad je zřetelný i mimo hranice České 

republiky. 

Koncepce právní úpravy podnikatelských seskupení v návrhu zákona o obchodních 

korporacích vychází z dvoustupňového režimu – ovlivnění a koncernu. Ovlivnění ve vztazích 

spojených „pouze“ ovládacími vztahy vychází z principu, že způsobí-li ovlivňující osoba svým 
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jednáním ovlivněné osobě nebo jejím společníkům újmu,131 odpovídá za ni. Pokud navíc v důsledku 

takového vlivu nebude moci ovlivněná osoba plnit svým věřitelům, bude vlivná osoba dále ručit 

věřitelům ovlivněné osoby za splnění jejích dluhů. Tímto způsobem se při ovlivnění v seskupení 

spojeném ovládacími vztahy kombinuje ochrana jak samotné společnosti, tak jejích věřitelů. 

Právní úprava koncernu pak vychází z rozporu mezi právně deklarovanou nezávislostí 

jednotlivých obchodních společností na straně jedné a faktickou ekonomickou závislostí na koncernu 

na straně druhé, což nevyhnutelně vytváří konflikt zájmů. Tento konflikt zájmů musí být právní 

úpravou efektivním způsobem regulován, přičemž efektivní právní regulace znamená nezbytnost 

rozlišování různých druhů seskupení, neboť výše konflikt zájmů nepůsobí ve všech podnikatelských 

seskupeních stejnou intenzitou. Není proto nezbytné s každým podnikatelským seskupením spojovat 

stejně intenzivní ochranu ohrožených subjektů, kterými jsou zejména koncernové společnosti, jejich 

menšinoví společníci a věřitelé. 

Koncern, bude-li vytvořen, bude nově testován na určitá kvalitativní kritéria a v případě 

kumulativního naplnění těchto kritérií se aktivuje větší pravomoc řídící osoby koncernu nad 

ekonomickým řízením jeho jednotlivých členů, která je legitimována výraznější integritou tohoto 

seskupení. V takovém případě bude účastníkům podnikatelského seskupení ponechán širší prostor pro 

ekonomické řízení a rozhodování. Existenci koncernu zakládá přítomnost jednotného řízení v rámci 

takového podnikatelského seskupení, přičemž pojem jednotného řízení inkorporuje určité kvalitativní 

kritéria koncernu, která jsou vlastní francouzskému právnímu prostředí. 

V případě existence jednotného řízení, a tedy i koncernu, má řídící osoba možnost exkulpovat 

se z obecného režimu odpovědnosti a ručení, který je jinak stanoven pro případ ovlivnění v seskupení 

spojeném pouze ovládacími vztahy. Řídící osoba tedy musí kumulativně prokázat existenci koncernu 

a současně, že újma, která by měla být hrazena, vznikla v zájmu koncernu vycházejícího z jednotné 

politiky koncernu a bude také v jeho rámci vyrovnána. Jinými slovy řídící osoba musí prokázat kvality 

koncernu uvedené v § 79 ZOK a zároveň, aby zásah takové řídící osoby nepodléhal právním 

následkům ustanovení § 72 ZOK, musí mít takový zásah parametry stanovené v § 81 ZOK. 

                                                 
131 Je však třeba mít na vědomí, že pojmy „újma“ a „škoda“ v návrhu zákona o obchodních korporacích jsou 
chápány odlišně od současného chápání v obchodním zákoníku. V návrhu zákona o obchodních korporacích je 
škoda chápána jako jedna z možných druhů újmy, které mohou nastat, a to sice újma na jmění. Jinými slovy, 
újma je širším pojmem než škoda neboli újma může být jak majetková (škoda), tak i nemajetková (nemateriální). 
Naopak současné chápání újmy a škody v obchodním zákoníku je takové, že újma není sama o sobě protiprávní, 
avšak její neuhrazení může vyústit v sekundární (sankční) povinnosti k náhradě škody. 
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Nastanou-li kumulativně výše uvedené podmínky § 79 a § 81 ZOK132, mohou se na takové 

seskupení aplikovat jiná pravidla. I při existenci koncernu však musí být újma způsobená řízené osobě 

vyrovnána, byť v jiném časovém horizontu a případně jinými osobami. Samotné vyrovnání újmy je 

otevřenou textací a umožňuje poskytnout vyrovnání prostřednictvím výhod, které nemusí mít nutně 

finanční, ba ani materiální charakter. Akceptovány mohou být například i lepší dodavatelské 

podmínky pro intra-koncernové vztahy a jiné výhody, byť jak poznamenává S. Černá, není možné 

akceptovat „výhody...které se zpravidla spojují s pouhou účastí ve skupině, jako je například určitá 

prestiž vyplývající z integrace do mocného seskupení, větší respekt v obchodních kruzích či posílení 

důvěry banky v členskou společnost vyplývající z jejího začlenění do silné skupiny.“ 133 

Ani v případě existence koncernu není dotčena povinnost statutárního orgánu řízené osoby 

jednat s péčí řádného hospodáře, nýbrž je mu v návrhu zákona o obchodních korporacích 

„pouze“ poskytnuta možnost exkulpace za určitých podmínek. Nicméně pokud by jeho úkony byly 

ovlivňovány doporučeními, pokyny apod. mimo rozumný předpoklad existence koncernu a jeho 

vnitřního vyrovnání, musí se rozhodovat v souladu s pravidly zákona o corporate governance. 

Co se týče způsobu vzniku koncernu, návrh zákona o obchodních korporacích nestanoví žádný 

formální postup. Koncern tak může vzniknout fakticky, smluvně, rozhodnutím orgánu řízené osoby 

apod., a je tudíž zcela nerozhodné, zda existence koncernu spočívá na smlouvách či jiných právních 

skutečnostech zakládajících jednotné řízení. Opouští se tedy dosavadní pouhé formální pojetí znaků 

koncernu, jejichž naplnění je sice jednodušší a postačující k definování koncernu, ale které není 

schopno rozlišit jeho různé „kvality“. Tato koncepce však samozřejmě neznamená, že by 

v podnikatelském seskupení naplňujícím kvalitativní podmínky koncernu bylo rezignováno na 

ochranu jednotlivých společností ze skupiny, jejich menšinových společníků a věřitelů. Ochrana 

těchto ohrožených skupin osob je i v takovémto koncernu zachována, byť se aktivuje jinými 

metodami, prostřednictvím jiných osob a v jiném časovém horizontu. 

Institut zprávy o vztazích je zachován i v návrhu zákona o obchodních korporacích, a to pro 

oba typy seskupení a její obsah je uzpůsoben jejímu využití pro přezkum a případný exit společníků. 

Zachování zprávy o vztazích pro oba typy seskupení je projevem obecné tendence komunitárního 

práva směřovat k informační otevřenosti a posilování transparentnosti podnikatelských seskupení. 

Nicméně je třeba upozornit na skutečnost, že rozsah zprávy je do jisté míry redukován v tom ohledu, 

že zpráva o vztazích nebude již de lege ferenda muset obsahovat smlouvy a opatření prosazená 

                                                 
132 Jinými slovy liberační postup se neaplikuje „automaticky“ v každém koncernu, nýbrž v případě vzniku újmy 
musí být řídící osobou prokázáno splnění stanovených liberačních podmínek. Na druhou stranu ani splnění 
liberačních podmínek § 81 ZOK ještě neznamená aplikaci odlišného právního režimu od § 72 ZOK, neboť 
jednotné řízení může „krýt“ jinou oblast podnikatelských aktivit, než oblast, v jejímž rámci byl uplatněn vliv 
řídící osoby 
133 Černá, S.: Ke koncepci podnikatelských seskupení v návrhu obchodního zákona in Štenglová, I. (ed.), Pocta 
Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, str. 81. 
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ovládající osobou, pokud v jejich důsledku nebyla způsobena újma. Podle mého názoru je v tomto 

ohledu vcelku logické a adekvátní, že smlouvy a opatření s pozitivními či „neutrálními“ majetkovými 

dopady nebude již nutné nadále sledovat. V návrhu zákona o obchodních korporacích je pak dále 

vypuštěna povinnost přezkoumávání této zprávy auditorem, což s ohledem na kvalifikaci auditora, 

jakožto subjektu přezkoumávajícího účetní závěrku společnosti, lze hodnotit veskrze pozitivně. 

Společníci mají v návrhu zákona o obchodních korporacích umožněn za určitých podmínek 

exit ze společnosti pro případ negativního vlivu seskupení na jejich postavení. Jelikož je však toto 

právo vázáno na skutečnost, kdy došlo „k podstatnému zhoršení postavení společníků nebo k jinému 

poškození jejich oprávněných zájmů“, aniž by tato definice byla blížeji osvětlena, zůstává praktická 

aplikace tohoto výstupu menšinových společníků ze společnosti do značné míry v rukou 

soudcovského rozhodování. Návrh zákona o obchodních korporacích stanoví v tomto ohledu pouze 

přenos důkazního břemene na ovládající nebo vlivnou společnost, ledaže soud rozhodne, že to po ní 

nelze spravedlivě požadovat. 

Z návrhu zákona o obchodních korporacích byla již vypuštěna právní úprava smluvního 

koncernu, neboť tato úprava se v současném znění obchodního zákoníku ukázala být v podstatě 

nadbytečnou. Smluvní koncern svou právní konstrukcí a zejména svou původní funkcí tak, jak vznikl 

v Německu, byl produktem daňového práva, kdy uzavření koncernových smluv mělo za cíl vytvořit 

podmínky, za nichž daňové orgány uznaly, že řídící a řízená osoba dosáhly takového stupně organické 

jednoty, že mohou být pro účely zdanění nazírány jako jeden subjekt a že tedy nemusí být zisk 

zdaňován před jeho převodem na řídící osobu. České daňové předpisy však obchodněprávní úpravu 

smluvního koncernu nereflektovaly, takže se tato úprava v aplikační praxi ukázala těžkopádnou a 

příliš zatěžující, než aby našla širšího uplatnění. Smluvní koncerny tak v současné ekonomické praxi 

vznikají pouze zcela výjimečně a vzhledem k pokračující „nechuti“ daňových zákonů umožnit zdanění 

daní z příjmů na úrovni celého koncernu, se zdá být vcelku adekvátní úvaha o vypuštění právní 

regulace tohoto typu koncernu. 

Co se týče systematiky právní úpravy podnikatelských seskupení v návrhu zákona 

o obchodních korporacích, tato úprava je vložena do části zákona sledující obecnosti obchodních 

korporací a nenásleduje tedy po regulaci jednotlivých korporací. Důvodem je podle důvodové zprávy 

k zákonu o obchodních korporacích „nejen obecnost této úpravy, která dopadá na všechny obchodní 

korporace, ale zejména to, že ovlivnění i koncern mají přímý vliv na pravidla vnitřní správy 

a odpovědností a nikoliv na strukturu korporace“. 

V závěru této rigorózní práce je třeba poznamenat, že české koncernové právo musí být 

de lege ferenda moderní, funkční a konkurenceschopné. Návrh nového modelu koncernového práva 

takovou právní úpravou podle mého názoru je a tuto legislativní úpravu navrhovaného koncernového 
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práva považuji za zdařilou a i v evropském měřítku na vysoké úrovni. Z navrhované právní úpravy 

nicméně vyvstává řada otázek, které budou muset být v budoucnu vyřešeny soudcovským 

rozhodováním, přičemž návod sice může dávat francouzská judikatura a doktrína, nicméně ani 

v tamním prostředí nejsou některé otázky zcela jasným způsobem zodpovězeny (v podrobnostech viz 

kapitola 3.2 této práce). Francouzská judikatura ani doktrína totiž nedávají zcela jednoznačný návod, 

když některé související otázky si „umí“ pouze položit, nikoliv však na ně jasným způsobem 

odpovědět. Vliv české judikatury a právní doktríny bude tedy zcela nepochybně následovat a bude hrát 

v právní i ekonomické praxi velice důležitou roli. 

Výše uvedené platí i s ohledem na skutečnost, že právní úprava podnikatelských seskupení 

není sice svým obsahem (rozsahem) textu nadmíru rozsáhlá, nicméně na druhé straně jde o právní 

disciplínu, která má ohromný ekonomický dopad v hospodářské praxi na fungování subjektů, jejichž 

význam ve světové ekonomice neustále roste. 

Právní úprava koncernového práva tedy zdaleka není u konce. Navíc nelze opomíjet ani 

skutečnost, že právní úprava v návrhu zákona o obchodních korporacích je tématem velmi 

dynamickým a „živým“ a jen při psaní této rigorózní práce došlo k několika úpravám návrhu zákona 

o obchodních korporacích. I z toho důvodu jsou v příloze této práce obsaženy dva návrhy zákona 

o obchodních korporacích, jeden k datu 27. dubna 2009 a jeden aktuální k datu 2. března 2011. 

V každém případě však podle mého názoru platí, 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. 

Na úplný závěr si pak dovolím zopakovat motto této práce, které jsem uvedl v úvodu, tj. snaha 

o analýzu koncernového práva „doma“ a v přítomném čase, a dále s oporou komparatistické analýzy 

koncernových systémů ve vybraných zemích a doporučení na komunitární úrovni hledět do budoucna 

pravděpodobné právní úpravy podnikatelských seskupení v České republice. Pokud se to nepovedlo, 

nechť čtenář přijme moji omluvu. 
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Seznam příloh 

 

1) legislativní text návrhu paragrafovaného znění zákona o obchodních korporacích ve znění 
dostupném k datu 2. března 2011 – vybraná ustanovení; 

2) legislativní text návrhu paragrafovaného znění zákona o obchodních korporacích ve znění 
dostupném k datu 27. dubna 2009 – vybraná ustanovení; 

3) důvodová zpráva k návrhu paragrafovaného znění zákona o obchodních korporacích ve znění 
dostupném k datu 2. března 2011 – vybraná ustanovení; 

4) důvodová zpráva k návrhu paragrafovaného znění zákona o obchodních korporacích ve znění 
dostupném k datu 27. dubna 2009 – vybraná ustanovení. 

 



PŘÍLOHA Č. 1: Návrh zákona o obchodních korporacích ke dni 2. března 2011 (§ 70 – § 92) 

§ 70 

Ručení členů orgánů při úpadku obchodní korporace 

Soud může na návrh likvidátora nebo věřitele zrušené obchodní korporace rozhodnout, že člen nebo 
bývalý člen jejího statutárního orgánu nebo osoba v obdobném postavení ručí za splnění jejích 
povinností, jestliže 

a) Bylo rozhodnuto, že zrušená obchodní korporace je v úpadku, a 

b) Člen nebo bývalý člen statutárního orgánu nebo osoba v obdobném postavení zrušené 
obchodní korporace věděli nebo měli a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím 
úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil 
za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné. 

§ 71 

Ustanovení tohoto dílu s výjimkou § 44 odst. 1, § 48, § 59 odst. 2 a § 61 odst. 1 se nepoužijí na 
nejvyšší orgán kapitálových společností a družstva. 

Díl 9 

Podnikatelská seskupení 

§ 72 

Ovlivnění 

(1) Každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci, bez zřetele k tomu, jaký vztah k ní má 
(dále jen „vlivná osoba“), ovlivní její chování nebo chování jejích společníků (dále jen 
„ovlivněná osoba“), odpovídá za újmu, která v souvislosti s jeho jednáním této obchodní 
korporaci nebo jejím společníkům vznikla. 

(2) Vlivná osoba ručí věřitelům ovlivněné osoby za splnění těch jejich pohledávek, které 
ovlivněná osoba nemůže v důsledku ovlivnění podle odstavce 1 zcela nebo zčásti splnit. 

§ 73 

Většinový společník 

(1) Společník, který má většinu hlasů plynoucích z účasti v obchodní korporaci, je většinový 
společník a obchodní korporace, ve které tuto většinu má, je obchodní korporace s většinovým 
společníkem 

(2) Do celkového počtu hlasů plynoucích z účasti v obchodní korporaci se pro potřeby tohoto dílu 
nezapočítávají hlasy z vlastních podílů ve vlastnictví obchodní korporace nebo jí ovládané 
osoby, ani z podílů, které na účet obchodní korporace nabyla jiná osoba jednající vlastním 
jménem, nebo jménem osoby touto obchodní korporací ovládané. 



(3) Podíl, případně účastnický cenný papír, který podíl představuje, s nímž není trvale spojeno 
hlasovací právo, jsou pro potřeby odstavce 1 a 2 bez hlasovacích práv i tehdy, když podle 
zákona hlasovací právo dočasně nabývají. 

Ovládající a ovládané osoby 

§ 74 

(1) Ovládající osobu je osoba, která může v jiné osobě přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující 
vliv (dále jen „ovládaná osoba“). Nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný 
prostřednictvím jiné osoby či jiných osob. 

(2) Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací, a je-li 
ovládanou osobou, je dceřinou obchodní korporací. 

(3) Řídící osoba podle § 79 a většinový společník jsou vždy ovládajícími osobami, ledaže § 76 
stanoví jinak. 

§ 75 

(1) Ustanovení § 54 až § 56 odst. 1 a § 57 odst. 1 se použijí obdobně, je-li jednání člena orgánu 
obchodní korporace ovlivněno chováním vlivné nebo ovládající osoby. 

(2) Ustanovení § 63 až 65 se použijí obdobně také na vlivnou nebo ovládající osobu, pokud svým 
vlivem podstatně přispěla k úpadku obchodní korporace. 

(3) Ustanovení § 70 se použije obdobně na vlivnou nebo ovládající osobu. 

(4) Ustanovení § 60 písm. d) se použije obdobně, mají-li být tam uvedené výhody nebo odměna 
nebo umožnění nabytí poskytnuty osobě členem orgánu obchodní korporace ovlivněné nebo 
jím ovládané. 

§ 76 

(1) Má se za to, že ovládající osobou je osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, 
které jsou členy statutárního orgánu obchodní korporace nebo osobami v obdobném postavení 
nebo kontrolního orgánu osoby, jejímž je společníkem, nebo to prosadit. 

(2) Má se za to, že osobu ovládající je ten, kdo disponuje s podílem na hlasovacích právech 
představujícím alespoň 40 % všech hlasů v určité osobě, ledaže stejným nebo vyšším podílem 
disponuje jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě. 

(3) Má se za to, že osoby jednající ve shodě, které společně disponují podílem na hlasovacích 
právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v určité osobě, jsou osobami ovládajícími, 
ledaže 

a) některá z osob jednajících ve shodě je sama většinovým společníkem v této osobě, nebo 

b) stejným nebo vyšším podílem disponuje jiná osoba nebo jiné osoby. 

(4) Má se za to, že osobou ovládající nebo osobami ovládajícími je také ten, kdo sám nebo 
společně s osobami jednajícími s ním ve shodě, získá podíl na hlasovacích právech 
představující alespoň 30 % všech hlasů v určité osobě a tento podíl představoval na posledních 



3po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než polovino hlasovacích práv 
přítomných osob. 

§ 77 

Dispozicí s hlasovacími právy se pro potřeby § 76 odst. 2 a 3 rozumí možnost vykonávat hlasovací 
práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základ jaké právní skutečnosti jsou 
vykonávána, popřípadě možnost rozhodným způsobem ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou 
osobou. 

§ 78 

Jednání ve shodě 

(1) Jednáním ve shodě je jednání dvou nebo více osob uskutečněné ve vzájemném srozumění 
s cílem nabýt nebo postoupit nebo vykonávat hlasovací práva v určité osobě nebo disponovat 
jimi za účelem prosazování společného vlivu na řízení nebo provozování jejího závodu nebo 
volby většiny členů statutárního orgánu nebo osob v obdobném postavení nebo většiny 
kontrolního orgánu anebo jiného jejího ovlivňování. Osoby jednající ve shodě plní své 
povinnosti z toho vyplývající společně a nerozdílně. 

(2) Má se za to, že osobami jednajícími ve shodě jsou 

a) právnická osoba a člen jejího statutárního orgánu, osoby v jeho přímé působnosti, člen 
kontrolního orgánu, likvidátor, insolvenční správce a další správci podle jiného právního 
předpisu, nucený správce, 

b) ovládající osoba a jí ovládané osoby, 

c) osoby ovládané stejnou ovládající osobou, 

d) vlivné a ovlivněné osoby, 

e) osoby tvořící koncern,  

f) společnost s ručením omezeným a její společnici nebo pouze její společníci, 

g) komanditní společnost a její komplementáři nebo pouze její komplementáři, 

h) osoby blízké podle občanského zákoníku, 

i) investiční společnost a jí obhospodařovaný investiční fond či penzijní fond nebo pouze jí 
obhospodařované fondy, nebo 

j) osoby, které uzavřely dohodu o výkonu hlasovacích práv.  

Koncern 

§ 79 

(1) Jedna nebo více osob podrobené jednotnému řízení (dále jen „řízená osoba“) jinou osobu (dále 
jen „řídící osoba“) tvoří koncern. 



(2) Jednotným řízením je vliv řídící osoby na činnost řízené osoby sledující za účelem 
dlouhodobého prosazování koncernových zájmů koordinaci alespoň jedné z významných 
složek činnosti členů koncernu. 

(3) Okolnosti nasvědčující tomu, že je zde koncern, jeho členové bez zbytečného odkladu 
uveřejní. 

§ 80 

(1) Řízenou osobou může být pouze kapitálová společnost nebo družstvo 

(2) Závody řízených osob, mají-li je, a řídící osoby, má-li je, jsou koncernové závody. 

§ 81 

(1) Ustanovení § 72 se nepoužije, prokáže-li řídící osoba, že újma vznikla v zájmu koncernu 
vycházejícího z jednotné politiky koncernu a byla nebo bude v rámci koncernu vyrovnána. 

(2) Újma podle odstavce 1 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. 

(3) Dojde-li v důsledku jednání řídící osoby k úpadku řízené osoby, odstavce 1 a 2 se nepoužijí. 

§ 82 

(1) Člen orgánu řízené osoby nebo její prokurista nejsou zbaveni povinnosti jednat s péčí řádného 
hospodáře; odpovědnosti za újmu se však zprostí, prokáží-li, že mohli rozumně předpokládat, 
že byly splněny podmínky podle § 81 odst. 1 a 2. 

(2) Valná hromada řídící osoby může udělovat orgánům řízené osoby pokyny týkající se 
obchodního vedení. Plní-li orgán řízené osoby pokyn řídící osoby, neodpovídá za případnou 
újmu tím způsobenou, ledaže by tento pokyn byl v rozporu se zákonem nebo společenskou 
smlouvou. 

Zpráva o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení 

§ 83 

(1) Statutární orgán ovládané nebo ovlivněné osoby do 6 měsíců od skončení účetního období 
vypracuje písemnou zprávu o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení za uplynulé 
účetní období; to neplatí pro společníka ovlivněné osoby. 

(2) Ve zprávě o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení se uvede jeho struktura, úloha 
ovládané nebo ovlivněné osoby v něm, způsob a prostředky ovlivňování nebo jednotného 
řízení, přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která měla za následek vznik 
újmy a která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající nebo vlivné osoby, a významné 
skutečnosti rozhodné pro posouzení této újmy, případně jejího vyrovnání. Nemá-li statutární 
orgán potřebné informace pro vypracování zprávy, tuto skutečnost ve zprávě s vysvětlením 
uvede. 

(3) Statutární orgán ve zprávě o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení zároveň zhodnotí 
výhody a nevýhody plynoucí z členství v podnikatelském seskupení a uvede, zda převládají 



výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou nebo ovlivněnou osobu plynou rizika. 
Současně uvede, zda, jakým způsobem a v jakém období byla nebo bude vyrovnána případná 
újma podle § 81. 

§ 84 

Neurčí-li společenská smlouva jinak, zpráva o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení a její 
přezkum se nevyžadují, je-li ovládající nebo vlivnou osobou jediný společník ovládané nebo 
ovlivněné osoby, nebo jsou-li všichni společnici ovládané nebo ovlivněné osoby osobami jednajícími 
ve shodě s ovládanou nebo ovlivněnou osobou. 

§ 85 

(1) Má-li ovládaná nebo ovlivněná osoba kontrolní orgán, přezkoumá tento orgán zprávu 
o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení. O výsledcích přezkumu informuje její 
nejvyšší orgán a sdělí mu své stanovisko, které obsahuje také názor na vyrovnání újmy podle 
§ 81. 

(2) Zjistí-li kontrolní orgán v rámci ověřování zprávy o vztazích mezi členy podnikatelského 
seskupení, že zpráva obsahuje vady, vyzve statutární orgán k nápravě. 

(3) Společníci ovládané nebo ovlivněné osoby mají právo se se zprávou o vztazích mezi členy 
podnikatelského seskupení a případným stanoviskem kontrolního orgánu seznámit ve stejné 
lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou; se závěry těchto zpráv společníky 
seznámí statutární orgán na nejbližším jednání nejvyššího orgánu. 

(4) Zpráva o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení se připojí k výroční zprávě podle 
právních předpisů upravujících účetnictví. 

§ 86 

(1) Každý kvalifikovaný společník podle § 190 nebo § 368 ovládané nebo ovlivněné osoby, který 
se domnívá, že zpráva o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení nebyla vypracována 
řádně, má právo požádat soud, aby pro účely jejího přezkumu jmenoval znalce; to platí 
obdobně pro přezkum postupu řídící osoby podle § 81. 

(2) Návrh každého dalšího společníka na jmenování znalce pro účely podle odstavce 1 podaný 
dříve, než je znalec jmenován, se považuje za přistoupení k řízení, a to ode dne podání návrhu. 
Od okamžiku jmenování znalce nejsou další návrhy oprávněných osob na jmenování znalce 
přípustné. 

(3) Právo podle odstavce 1 lze uplatnit do 1 roku od dne, kdy se kvalifikovaný společník o obsahu 
zprávy podle § 85 odst. 3 dozvěděl nebo mohl dozvědět; k později uplatněnému právu se 
nepřihlíží. 

§ 87 

(1) Soud není vázán návrhem osoby znalce. Účastníky řízení jsou obchodní korporace, 
navrhovatel a znalec; místně příslušným k rozhodování je soud, v jehož obvodu sídlí ovládaná 
nebo ovlivněná osoba. O návrhu na ustavení znalce rozhodne soud do 15 dnů ode dne 
doručení návrhu, jinak platí, že navrženého znalce schválil. V případě uplynutí této lhůty soud 
řízení zastaví; účastníky řízní o tom nevyrozumí. 



(2) Pokud jmenovaný znalec porušuje zvlášť závažným způsobem své povinnosti, může 
kterýkoliv společník podle § 86 odst. 1 navrhnout, aby soud znalce odvolal a jmenoval 
nového. 

(3) Znalecký posudek přezkoumávající zprávu o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení 
doručí znalec soudu, který ho jmenoval, a osobě, která přezkoumávanou zprávu o vztazích 
mezi členy podnikatelského seskupení vyhotovila. Závěr znaleckého posudku doručí také 
navrhovateli a osobám podle § 86 odst. 2, jsou-li tyto osoby známy. 

§ 88 

(1) Náklady na zpracování znaleckého posudku nese ovládaná nebo ovlivněná osoba a určí se 
dohodou. Nedohodnou-li se strany na výši odměny, určí ji na návrh některé z nich soud, který 
znalce jmenoval.  

(2) Vyjde-li podle znaleckého posudku najevo, že zpráva o vztazích mezi členy podnikatelského 
seskupení byla vypracována řádně, může ovládaná nebo ovlivněná osoba po navrhovateli 
požadovat hradu nákladů podle odstavce 1, ledaže soud rozhodně, že takovouto úhradu nelze 
spravedlivě požadovat. 

§ 89 

(1) Právo navrhnout jmenování znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích mezi členy 
podnikatelského seskupení podle § 86 odst. 1 má také každý společník ovlivněné nebo řízené 
osoby, jsou–li ve zprávě statutárního orgánu řízené osoby podle § 83 odst. 3 uvedeny 
informace o tom, že jí vznikla újma, která nebyla nebo nebude podle § 81 vyrovnána. 

(2) Právo navrhnout jmenování znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích podnikatelského 
seskupení podle § 86 odst. 1 má také každý společník ovládané nebo ovlivněné osoby, jsou-li 
ve stanovisku kontrolního orgánu podle § 85 odst. 1 uvedeny výhrady ke zprávě o vztazích 
mezi členy podnikatelského seskupení, ledaže se jedná o výhrady, které mohly být odstraněny 
podle § 85 odst. 2 a jejichž povaha není z hlediska věrohodnosti a správnosti zprávy o vztazích 
mezi členy podnikatelského seskupení rozhodná. 

(3) Ustanovení § 86 až 88 se použijí obdobně. 

§ 90 

(1) V případě, že ovládající nebo vlivná osoba využívá svého vlivu v ovládané nebo ovlivněné 
osobě způsobem, v jehož důsledku dojde k podstatnému zhoršení postavení jejich společníků 
nebo k jinému poškození jejich oprávněných zájmů, a není proto možné po nich spravedlivě 
požadovat, aby v ní setrvali, je každý společník oprávněn požadovat, aby od něj ovládající 
nebo vlivná osoba jeho podíly odkoupila za přiměřenou cenu; § 327 odst. 2 se použije 
obdobně. 

(2) Právo podle odstavce 1 má společník i tehdy, je-li splněna podmínka podle § 92 odst. 1 
a znalecký posudek vyhotovený podle § 86 až 88 stanovisko statutárního orgánu řízené osoby 
potvrdí. 

 

 



§ 91 

(1) Při posuzování, zda došlo k podstatnému zhoršení postavení společníků nebo k jinému 
poškození jejich oprávněných zájmů podle § 90 odst. 1, nese důkazní břemeno o tom, že 
k tomu nedošlo, ovládající nebo vlivná osoba, ledaže soud rozhodne, že to po ní nelze 
spravedlivě požadovat. 

(2) Dostane-li se ovládaná nebo ovlivněná osoba v důsledku vlivu podle § 90 odst. 1 do úpadku 
podle jiného právního předpisu, postavení jejích společníků se vždy podstatně zhoršilo. 

§ 92 

(1) Cena podílu při postupu podle § 90 odst. 1 se určí na základě posudku znalce, který určí 
hodnotu závodu obchodní korporace ovládané nebo ovlivněné osoby v době, než došlo 
k zhoršení postavení; náklady určení výše podílu nese ovládající nebo vlivná osoba. 

(2) Pro potřeby postupu podle § 90 odst. 1 se stávají neúčinnými omezení převoditelnosti podílů 
plynoucí z tohoto zákona nebo společenské smlouvy. 

 



PŘÍLOHA Č. 2: Návrh zákona o obchodních korporacích ke dni 27. dubna 2009 (§ 89 – § 101) 

§ 89 

(1) Soud může na návrh likvidátora rozhodnout, že člen nebo bývalý člen statutárního nebo 
obdobného orgánu zrušené obchodní korporace ručí za splnění jejích povinností, pokud: 

a) bylo rozhodnuto, že zrušená obchodní korporace je v úpadku, a 

b) člen nebo bývalý člen statutárního nebo obdobného orgánu zrušené obchodní korporace 
věděl nebo měl a mohl vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného 
právního předpisu, a neučinil za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně 
předpokládatelné. 

(2) Soud o ručení podle odstavce 1 nerozhodne, pokud člen nebo bývalý člen statutárního nebo 
obdobného orgánu prokáže, že jednal s péčí řádného hospodáře. 

(3) Odstavec 1 a 2 se použijí obdobně na vlivnou osobu podle § 90 a řídící osobu podle § 95. 

 

PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ 

Ovlivnění 

§ 90 

(1) Každý, kdo pomocí svého vlivu v osobě, bez zřetele k tomu, jaký vztah k ní má (dále jen 
„vlivná osoba“), ovlivní její chování nebo chování jejích společníků (dále jen „ovlivněná 
osoba“), odpovídá za újmu, která v souvislosti s jeho jednáním této osobě nebo jejím 
společníkům vznikla. 

(2) Vlivná osoba ručí věřitelům ovlivněné osoby za splnění těch jejich pohledávek, které 
ovlivněná osoba nemůže v důsledku ovlivnění podle odstavce 1 splnit. 

(3) Má se za to, že jednání osoby jsou vždy způsobilí ovlivňovat většinový společník (§ 91) 
a ovládající osoba (§ 92). 

§ 91 

Většinový společník 

(1) Společník, který má většinu hlasů plynoucích z účasti v obchodní korporaci, je většinový 
společník a obchodní korporace, ve které tuto většinu má, je obchodní korporace s většinovým 
vlastníkem. 

(2) Podíl, případně účastnický cenný papír, který podíl představuje, s nímž není trvale nebo 
dočasně spojeno hlasovací právo, jsou bez hlasovacích práv i tehdy, když podle zákona 
hlasovací právo trvale nebo dočasně nabývají. 

(3) Do celkového počtu hlasů plynoucích z účasti v obchodní korporaci se nezapočítávají hlasy 
z vlastních podílů ve vlastnictví obchodní korporace nebo jí ovládané osoby, ani z podílů, 



které na účet obchodní korporace nabyla jiná osoba jednající vlastním jménem, nebo jménem 
osoby touto obchodní korporací ovládané. 

Ovládající a ovládané osoby 

§ 92 

(1) Ovládající osobou je osoba, která může v jiné osobě přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující 
vliv (dále jen „ovládaná osoba“). Nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný 
prostřednictvím jiné osoby či jiných osob. 

(2) Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací, a ovládaná 
osoba je dceřinou obchodní korporací. 

(3) Řídící osoba podle § 95 a většinový společník jsou vždy ovládajícími osobami. 

(4) Dispozicí s hlasovacími právy se pro potřeby § 93 rozumí možnost vykonávat hlasovací práva 
na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jaké právní skutečnosti jsou 
vykonávána, popřípadě možnost rozhodným způsobem ovlivňovat výkon hlasovacích práv 
jinou osobou. 

§ 93 

(1) Má se za to, že ovládající osobou je osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, 
které jsou členy statutárního nebo odpovědného orgánu nebo kontrolního orgánu osoby, jejímž 
je společníkem, nebo to prosadit. 

(2) Má se za to, že osobou ovládající je ten, kdo disponuje s podílem na hlasovacích právech 
představujícím alespoň 40 % všech hlasů v určité osobě, ledaže stejným nebo vyšším podílem 
disponuje jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě. 

(3) Má se za to, že osoby jednající ve shodě, které společně disponují s podílem na hlasovacích 
právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v určité osobě, jsou osobami ovládajícími, 
ledaže stejným nebo vyšším podílem disponuje jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě. 

(4) Má se za to, že osobou ovládající nebo osobami ovládajícími je také ten, kdo sám nebo 
společně s osobami jednajícími s ním ve shodě, získá podíl na hlasovacích právech 
představující alespoň 30 % všech hlasů v určité osobě a tento podíl představoval na posledních 
třech po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než polovinu přítomných 
hlasovacích práv. 

(5) Stanovy mohou podíl na hlasovacích právech podle odstavce 2 a 3 zvýšit, nejvýše však o 9%, 
jinak se k takovému ujednání stanov nepřihlíží; pro přijetí takového ujednání stanov se 
vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin všech společníků. 

§ 94 

Jednání ve shodě 

(1) Jednáním ve shodě je jednání dvou nebo více osob uskutečněné ve vzájemném srozumění 
s cílem nabýt nebo postoupit nebo vykonávat hlasovací práva v určité osobě nebo disponovat 
jimi za účelem prosazování společného vlivu na řízení nebo provozování jejího závodu nebo 



volby většiny členů statutárního nebo obdobného orgánu nebo většiny kontrolního orgánu 
anebo jiného jejího ovlivňování. Osoby jednající ve shodě plní své povinnosti z toho 
vyplývající společně a nerozdílně.  

(2) Má se za to, že osobami jednajícími ve shodě jsou: 

a) právnická osoba a člen jejího statutárního orgánu, osob v jeho přímé působnosti, člen 
kontrolního orgánu, likvidátor, insolvenční správce a další správci podle jiného právního 
předpisu, nucený správce anebo jakýkoliv okruh těchto osob, 

b) ovládající osoba a jí ovládané osoby, 

c) osoby ovládané stejnou ovládající osobou,  

d) osoby tvořící koncern, 

e) společnost s ručením omezeným a její společníci nebo pouze její společníci, 

f) veřejná obchodní společnost a její společníci nebo pouze její společníci, 

g) komanditní společnost a její komplementáři nebo pouze její komplementáři, 

h) osoby blízké podle občanského zákoníku, 

i) investiční společnost a jí obhospodařovaný investiční fond či penzijní fond nebo pouze jí 
obhospodařované fondy. 

Koncern 

§ 95 

(1) Jedna nebo více osob podrobené jednotnému řízení (dále jen „řízená osoba“) jinou osobou (dále 
jen „řídící osoba“) tvoří koncern. 

(2) Jednotným řízením je vliv řídící osoby na činnost řízené osoby, sledující za účelem dlouhodobého 
prosazování koncernových zájmů koordinaci alespoň jedné z významných složek činnosti členů 
koncernu. 

(3) Řízenou osobou může být pouze kapitálová společnost, Evropská společnost, Evropské zájmové 
hospodářské sdružení, Evropská družstevní společnost nebo družstvo. Závody řízených osob 
a řídící osoby jsou koncernové závody. 

(4) Vznik koncernu schválí nejvyšší orgán řízené osoby. Pro schválení vzniku se vyžadují alespoň 
dvě třetiny hlasů přítomných společníků; má-li řízená osoba různé druhy podílů, schvalují vznik 
koncernu alespoň dvě třetiny hlasů přítomných společníků u každého druhu podílu. Není-li vznik 
koncernu schválen, nelze postupovat podle § 96. 

(5) Členové koncernu uvedou jeho vznik ve známost. 

§ 96 

(1) Ustanovení § 90 odst. 1 a 2 se nepoužijí, prokáže-li řídící osoba, že újma vznikla v zájmu 
koncernu, v důsledku jednotného řízení a byla/bude v rámci koncernu vyrovnána podle 
odstavce 2.  



(2) Újma podle odstavce 1 je/bude vyrovnána tehdy, pokud nevýhody, které řízené osobě 
z členství v koncernu vznikly, byly nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem budou 
v přiměřené době vyváženy výhodami vyplývajícími z toho členství. 

(3) Dojde-li v důsledku jednání řídící osoby k úpadku řízené osoby, odstavce 1 a 2 se nepoužijí. 

(4) Člen statutárního nebo jiného obdobného orgánu řízené osoby nebo její prokurista nejsou při 
plnění pokynů řídící osoby zbaveni povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře; pro případ 
odpovědnosti za újmu se však vyviní, prokáží-li, že jednali na pokyn řídící osoby. 

§ 97 

Zpráva o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení 

(1) Statutární orgán ovlivněné nebo řízené osoby do 6 měsíců od skončení účetního období 
vypracuje písemnou zprávu o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení za uplynulé 
účetní období. 

(2) Ve zprávě o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení se uvede jeho organizační 
struktura, role ovlivněné nebo řízené osoby, způsob a prostředky ovlivňování nebo jednotného 
řízení přehled zásadních jednání učiněných v posledním účetním období na popud vlivné nebo 
řídící osoby a další významné skutečnosti plynoucí z členství v podnikatelském seskupení. 
Nemá-li statutární orgán potřebné informace pro vypracování zprávy, tuto skutečnost 
ve zprávě s vysvětlením uvede. 

(3) Statutární orgán ve zprávě o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení zároveň zhodnotí 
výhody a nevýhody plynoucí z členství v podnikatelském seskupení a uvede, zda převládají 
výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovlivněnou nebo řízenou osobu plynou rizika. 
Současně uvede, zda, jakým způsobem a v jakém období řídící osoba vyrovnala nebo vyrovná 
újmu podle § 96. 

(4) Neurčí-li stanovy nebo smlouva jinak anebo není-li tak určeno při vzniku koncernu, zpráva 
o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení a její přezkum se nevyžadují, je-li vlivnou 
nebo řídící osobou jediný společník ovlivněné nebo řízené osoby, nebo jsou-li všichni 
společnici ovlivněné nebo řízené osoby osobami jednajícími ve shodě s ovlivněnou nebo řídící 
osobou. 

§ 98 

(1) Má-li ovlivněná nebo řízená osoba kontrolní orgán, přezkoumá zprávu o vztazích mezi členy 
podnikatelského seskupení. O výsledcích přezkumu informuje její nejvyšší orgán a sdělí mu 
své stanovisko, které obsahuje také názor na vyrovnání újmy podle § 96, je-li vyžadováno. 

(2) Zjistí-li kontrolní orgán v rámci ověřování zprávy o vztazích mezi členy podnikatelského 
seskupení, že zpráva obsahuje odstranitelné vady, vyzve statutární orgán k nápravě. 

(3) Společníci ovlivněné nebo řízené osoby mají právo se se zprávou o vztazích mezi členy 
podnikatelského seskupení a zprávou kontrolního orgánu, je-li, seznámit ve stejné lhůtě a za 
stejných podmínek jako s účetní závěrkou. Se závěry těchto zpráv společníky seznámí 
statutární orgán na nejbližším jednání nejvyššího orgánu ovlivněné nebo řízené osoby. 

 



§ 99 

(1) Každý kvalifikovaný společník (akcionář) podle § 170 nebo § 271 ovlivněné nebo řízené 
osoby, který se domnívá, že zpráva o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení nebyla 
vypracována řádně, má právo požádat soud, aby pro účely jejího přezkumu jmenoval znalce; 
to platí obdobně pro přezkum postupu řídící osoby podle § 96. 

(2) K právu podle odstavce 1, které není uplatněno do jednoho roku ode dne, kdy se kvalifikovaný 
společník (akcionář) o zprávě podle § 98 odst. 3 dozvěděl nebo mohl dozvědět, se nepřihlíží. 

(3) Soud není vázán návrhem osoby znalce. Účastníky řízení jsou navrhovatel a znalec; místně 
příslušným k rozhodování je soud, v jehož obvodu sídlí ovlivněná nebo řízená osoba. 
O návrhu na ustavení znalce rozhodne soud do 15 dnů ode dne doručení návrhu, jinak platí, že 
soud navrženého znalce schválil; podmínkou je, že navržená osoba znalce je osobou 
nezávislou na navrhovateli a propojených osobách a je způsobilá zprávu o vztazích mezi 
propojenými osobami přezkoumat. V případě uplynutí lhůty podle předchozí věty soud řízení 
zastaví; účastníky řízení o tom nevyrozumí. 

(4) Návrh každého dalšího společníka na jmenování znalce pro účely podle odstavce 1 podaný 
dříve, než je znalec jmenován, se považuje za přistoupení k řízení, a to ode dne podání návrhu. 
Od okamžiku jmenování znalce nejsou další návrhy oprávněných osob na jmenování znalce 
přípustné. 

(5) Pokud jmenovaný znalec porušuje zvlášť závažným způsobem své povinnosti, může 
kterákoliv oprávněná osoba navrhnout, aby soud znalce odvolal a jmenoval nového; odstavec 
3 se použije obdobně. 

(6) Znalecký posudek přezkoumávající zprávu o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení 
doručí znalec soudu, který ho jmenoval, a osobě, která přezkoumávanou zprávu o vztazích 
mezi členy podnikatelského seskupení vyhotovila. Závěry znaleckého posudku pak doručí 
také navrhovateli podle odstavce 1, případně odstavce 4. 

(7) Náklady na zpracování znaleckého posudku nese ovlivněná nebo řízená osoba a určí se 
dohodou. Nedohodnou-li se strany na výši odměny, určí ji na návrh některé z nich soud, který 
znalce jmenoval. 

(8) Vyjde-li podle znaleckého posudku najevo, že zpráva o vztazích mezi členy podnikatelského 
seskupení byla vypracována řádně, může ovlivněná nebo řízená osoba po navrhovateli 
požadovat úhradu nákladů podle odstavce 7. 

§ 100 

Právo navrhnout jmenování znalce podle § 99 odst. 1 má také každý společník ovlivněné nebo řízené 
osoby pokud: 

a) Jsou ve zprávě statutárního orgánu řízené osoby podle § 97 odst. 3 uvedeny informace o tom, 
že jí vznikla újma, která nebyla nebo nebude podle § 96 vyrovnána nebo 

b) Jsou ve zprávě kontrolního orgánu podle § 98 odst. 2, a jejich povaha není z hlediska 
věrohodnosti a správnosti zprávy o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení rozhodná. 

 



§ 101 

(1) V případě, že vlivná nebo řídící osoba využívá svého vlivu v ovlivněné nebo řízené osobě 
způsobem, v jehož důsledku dojde k podstatnému zhoršení postavení jejích společníků nebo 
k jinému poškození jejich oprávněných zájmů, a není proto možné po nich spravedlivě 
požadovat, aby v ní setrvali, je každý společník oprávněn požadovat, aby od něj vlivná nebo 
řídící osoba jeho podíly odkoupila; § 251 až § 253 se použijí přiměřeně. 

(2) Právo podle odstavce 1 má společník i tehdy, je-li splněna podmínka podle § 100 písm. a) 
a znalecký posudek podle § 99 stanovisko statutárního orgánu řízené osoby potvrdí. 

(3) Má se za to, že dostane-li se ovlivněná nebo řízená osoba v důsledku vlivu podle odstavce 1 
do úpadku, postavení jejích společníků se vždy podstatně zhoršilo. 

(4) Cena podílu pro postup podle odstavce 1 se určí z průměrné hodnoty čistého obchodního 
majetku ovlivněné nebo řízené osoby v posledních dvanácti měsících, než došlo 
k podstatnému zhoršení postavení podle odstavce 1; náklady určení ceny podílu nese vlivná 
nebo řídící osoba. 

 



PŘÍLOHA Č. 3: Důvodová zpráva k § 72 – § 92 ZOK ke dni 2. března 2011 

V návaznosti na doporučení Winterovy zprávy a také dřívější doporučení odborného týmu 

„Forum Europaeum Konzernrecht“ se zavádí nová koncepce podnikatelského seskupení. Toto pojetí 

je pak doplněno akcentem pravidla o wrongful trading (viz výše) a také novou úpravou insolvenčního 

práva. Celková úprava tak na první pohled (množstvím regulativů) snižuje roli akcionářů v celém 

procesu, nicméně to samotný text věcně nepotvrzuje – akcionáři, či společníci, mají dominantní vliv, 

když se jim zakládá právo výstupu pro případ negativního vlivu seskupení na jejich postavení (i proto 

mají k disposici zprávu, a to v obou typech seskupení, ačkoliv to není standardní). Zákon tak reaguje 

na to, že seskupení je ekonomická realita, kterou právo může regulovat, nikoliv však zakazovat, 

a proto musí reagovat na negativní následky. Zákon nepřichází s retroaktivitou, tedy změna podstaty 

seskupení neovlivní jejich práva nabytá v dobré víře, a stávající společníci (akcionáři) tak o svá práva 

nepřijdou – ostatním je pak dána jiná plejáda možností ochrany. 

Úprava podnikatelských seskupení je vložena do části zákona sledující obecnosti obchodních 

korporací a nenásleduje tedy po regulaci jednotlivých korporací. Důvodem je nejen obecnost úpravy, 

která dopadá na všechny obchodní korporace, ale zejména to, že ovlivnění i koncern mají přímý vliv 

na pravidla vnitřní správy a odpovědností a nikoliv na strukturu korporace. Zákon nezavádí pravidla 

prolomení deliktní subjektivity a tak se nejedná o otázky statusu, ale v zásadě pouze o obligaci, byť 

nevzniklou dobrovolně. Regulace je proto vložena do širších souvislostí corporate governance a jejím 

cílem je upravit správu a důsledky seskupení. Osobní společnosti nemohou být řízenými osobami 

s ohledem na způsob jejich ručení. Není třeba přes koncernové právo řešit rizika omezeného ručení 

osobních společností (obdobně viz výše zmíněná doporučení – Winterova zpráva a doporučení 

odborného týmu „Forum Europaeum Konzernrecht“). 

Oproti dosavadní právní úpravě se sleduje francouzské pojetí, tedy se akcentuje tzv. 

Rosenblumův koncept – nutno však říci, že se regulace francouzská nesleduje zcela, neboť to 

nedoporučují ani výše zmíněné expertní zprávy – přebírá se koncept, doplňuje se však novým 

insolvenčním právem (zejména se proto nepřebírají specifické žaloby podle francouzského ComC. 

Ochrany lze docílit běžným postupem daným tímto zákonem a insolvenčním zákonem). Podnikatelské 

seskupení je bráno jako legitimní nástroj podnikatelské struktury, který by měl sloužit k lepší 

efektivnosti (řízení) podnikání skupiny a také ke snižování jejích nákladů. Celková koncepce vychází 

z dvoustupňového režimu – ovlivnění a koncernu. Zatímco v případě ovlivnění se de facto jedná 

o invazivní nástroj, tedy nástroj, jehož prostřednictvím někdo ovlivňuje jinou osobu, aniž by k tomu 

měl titul, u koncernu takovýto titul existuje, a tedy se limitují případné následky. Ovlivnění (tedy 

i jednorázové, když zákon nespecifikuje, jak k němu může dojít) vychází z toho, že je-li ovlivňující 

osoba, která svým jednáním způsobí ovlivněné osobě nebo jejím společníkům újmu, odpovídá za ni. 



Zákon sice nezavádí pravidla piercing of corporate veil, nicméně navazuje na ně tím, že pro případné 

poškození společnosti a její následnou nemožnost plnit zavádí ručení vlivné osoby za splnění dluhů 

ovlivněné osoby. Tím se kombinuje ochrana jak samotné společnosti, tak jejích věřitelů. Samotná 

pravidla prolomení slupky odpovědnostního subjektu pak nejsou věcí tohoto zákona, ale výkladu 

deliktních pravidel zákoníku občanského. 

Formulace většinového společníka, ovládajících osob a jednání ve shodě vychází 

z dosavadních zkušeností s tím, že většinou stojí zákon na vyvratitelných domněnkách. Prolomení 

domněnky osob jednajících ve shodě při alespoň 40% podílu tím, že někdo z nich je většinovým 

společníkem, je odůvodněno tím, že při takovémto stavu není důvodné zatěžovat celou skupinu – 

rozhodný je většinový společník, ostatní jsou pak apendixem, kteří funkčně jeho většinu nemění. 

Regulace koncernu pak vychází z toho, že je-li ovlivnění ve skutečnosti stratifikované a řízené, 

pak se na něj aplikují jiná pravidla – důkaz však vždy leží na řídící osobě. Osoby, které jsou 

podrobené jednotnému řízení, tvoří koncern – tedy je-li dána jednotná koncernová politika, v jejímž 

zájmu je ovlivňována činnost řízené osoby (a dalších členů koncernu), a to vše za účelem lepšího 

fungování celého koncernu, má řídící osoba možnosti liberačního postupu. Zákon nestanoví nic o tom, 

jak koncern vzniká – může vzniknout fakticky (včetně např. začlenění), smluvně, rozhodnutím orgánu 

řízené osoby apod. – při vědomém rozhodnutí o vzniku koncernu se však předpokládá, že právní 

skutečnost, kterou ke vzniku koncernu má dojít, schválí nejvyšší orgán řízené osoby – nevyžaduje se 

souhlas předchozí a vždy musí být splněné obecné definiční znaky koncernu – zákon tak sleduje to, 

že koncern je stav, který musí nastat věcně, nikoliv formálně. Informační povinnost o okolnostech 

vzniku koncernu je bez sankce, když existence koncernu sama o sobě veřejnosti nemusí nic přinášet, 

protože věřitelé jsou chráněni dalšími ustanoveními, resp. insolvenčním právem a povinnost podávat 

smluvním partnerům všechny relevantní informace je součástí obecné informační povinnosti při 

každém uzavírání smlouvy. 

Ohniskem Rosenblumova konceptu je možnost řídící osoby exkulpovat se z režimu 

odpovědnosti (a ručení). Zákon tak předpokládá, že se deliktní odpovědnost neuplatní tehdy, pokud 

řídící osoba prokáže existenci koncernu (vznik a jednotné vedení) a současně, že újma, která by měla 

být hrazena, vznikla v zájmu koncernu a bude také v jeho rámci vyrovnána. Při vzniku koncernu, 

ale faktické absenci jednotného řízení (včetně dlouhodobého strategického plánu) se o koncern 

nejedná a uplatní se bez dalšího odpovědnost a ručení. Ačkoliv i jednotné řízení s sebou nese 

sledování koncernového zájmu, u exkulpace se výslovně zdůrazňuje, že případná újma musí vzniknout 

v zájmu koncernu – tedy pokud by újma sice vznikla v rámci jednotného řízení, ale nikoliv v zájmu 

koncernu, exkulpace se neuplatní. Vyrovnání újmy je otevřenou textací. Předpokládá se jakékoliv 

vyrovnání výhod a nevýhod, nikoliv tedy pouze finanční sanace (ale také např. lepší dodavatelské 

podmínky pro intra-koncernové vztahy apod.). 



Statutární orgán řízené osoby je i za existence koncernu povinen jednat s péčí řádného 

hospodáře – nicméně může se existencí koncernu vyviňovat. Byl-li by tedy projev jeho vůle 

ovlivňován doporučeními, pokyny apod. mimo rozumný předpoklad existence koncernu a jeho 

vnitřního vyrovnání, musí se rozhodovat v souladu s pravidly zákona o corporate governance. 

Zpráva o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení zůstává zachována a dopadá na oba 

stupně seskupení, a to z důvodu informovanosti společníků a kontroly orgánů řízené nebo ovlivněné 

osoby. Její obsah je uzpůsoben jejímu využití pro přezkum a případný exit společníků. Přezkum je 

vystaven na roli znalce a pravidla pro jeho jmenování sledují dosavadní pravidla pro jmenování znalce 

soudem. Právo na vystoupení společníka ze společnosti stojí na nutnosti prokázat, že došlo v důsledku 

existence podnikatelského seskupení k takové změně postavení (nikoliv zhoršení), že další setrvání 

ve společnosti nemůže být rozumně požadováno (tedy zejm. je-li společnost dlouhodobě poškozována 

nebo se podstatně změnila kvalita a skladba předmětu podnikání apod.); důkaz nese sám společník. 



PŘÍLOHA Č. 4: Důvodová zpráva k § 90 – § 102 ZOK ke dni 27. dubna 2009 

V návaznosti na doporučení Winterovy zprávy a také dřívější doporučení odborného týmu 

„Forum Europaeum Konzernrecht“ se zavádí nová koncepce podnikatelského seskupení. Toto pojetí 

je pak doplněno akcentem pravidla podle § 89 a také novou úpravou insolvenčního práva. 

Oproti dosavadní právní úpravě se sleduje francouzské pojetí, tedy se akcentuje 

tzv. Rosenblumův koncept – jeho projevem je zejména § 95 a § 96. Podnikatelské seskupení je bráno 

jako legitimní nástroj podnikatelské struktury, které by měl sloužit k lepší efektivnosti podnikání 

skupiny a také ke snižování jejích nákladů. Celková koncepce vychází z dvoustupňového režimu – 

ovlivnění a koncernu. Zatímco v případě ovlivnění se de facto jedná o invazivní nástroj, tedy nástroj, 

jehož prostřednictvím někdo ovlivňuje jinou osobu, aniž by k tomu měl titul, u koncernu takovýto titul 

existuje, a tedy se limitují případné následky. Ovlivnění (tedy i jednorázové, když zákon nespecifikuje, 

jak k němu může dojít) vychází z toho, že je-li ovlivňující osoba, která svým jednáním způsobí 

ovlivněné osobě nebo jejím společníkům újmu, odpovídá za ni. Zákon sice nezavádí pravidla piercing 

of corporate veil, nicméně navazuje na ně tím, že pro případné poškození společnosti a její následnou 

nemožnost plnit zavádí ručení vlivné osoby za splnění dluhů ovlivněné osoby. Tím se kombinuje 

ochrana jak samotné společnosti, tak jejích věřitelů. 

Formulace většinového společníka, ovládajících osob a jednání ve shodě vychází 

z dosavadních zkušeností, když kromě § 92 odst. 3 stojí zákon na vyvratitelných domněnkách. 

Regulace koncernu pak vychází z toho, že je-li ovlivnění ve skutečnosti stratifikované a řízené, 

pak se na něj aplikují jiná pravidla – důkaz však vždy leží na řídící osobě. Osoby, které jsou 

podrobené jednotnému řízení, tvoří koncern – tedy je-li dána jednotná koncernová politika, v jejímž 

zájmu je ovlivňována činnost řízené osoby (a dalších členů koncernu), a to vše za účelem lepšího 

fungování celého koncernu, má řídící osoba možnosti postupu podle § 96. Zákon nestanoví nic o tom, 

jak koncern vzniká – může vzniknout fakticky (vč. např. začlenění), smluvně, rozhodnutím orgánu 

řízené osoby apod. – vždy se však předpokládá, že právní skutečnost, kterou ke vzniku koncernu má 

dojít, schválí nejvyšší orgán řízené osoby – nevyžaduje se souhlas předchozí. Informační povinnost 

podle § 95 odst. 5 je bez sankce, když existence koncernu sama o sobě veřejnosti nemusí nic přinášet, 

protože věřitelé jsou chráněni postupem podle § 89 a § 90 odst. 2, resp. insolvenčním právem 

a povinnost podávat smluvním partnerům všechny relevantní informace je součástí obecné informační 

povinnosti při každém uzavírání smlouvy. 

Ohniskem Rosenblumova konceptu je možnost řídící osoby exkulpovat se z režimu 

odpovědnosti (a ručení) podle § 90. Zákon tak předpokládá, že se § 90 neuplatní tehdy, pokud řídící 

osoba prokáže existenci koncernu (vznik a jednotné vedení) a současně, že újma, která by měla být 



hrazena, vznikla v zájmu koncernu a bude také v jeho rámci vyrovnána. Při vzniku koncernu, 

ale faktické absenci jednotného řízení (vč. dlouhodobého strategického plánu), se o koncern nejedná, 

a uplatní se bez dalšího § 90. Ačkoliv i jednotné řízení sebou nese sledování koncernového zájmu, 

u exkulpace podle § 96 se výslovně zdůrazňuje, že případná újma musí vzniknout v zájmu koncernu – 

tedy pokud by škoda sice vznikla v rámci jednotného řízení, ale nikoliv v zájmu koncernu, § 96 se 

neuplatní. Vyrovnání újmy je otevřenou textací, když se předpokládá jakékoliv vyrovnání výhod 

a nevýhod, nikoliv tedy pouze finanční sanace (ale také např. lepší dodavatelské podmínky pro intra-

koncernové vztahy apod.). 

Statutární orgán řízené osoby, kterou mohou být pouze subjekty podle § 95 odst. 3, je i za 

existence koncernu povinen jednat s péčí řádného hospodáře – nicméně může se existencí koncernu, 

resp. pokynu vyviňovat. Byl-li by tedy ovlivňován pouhými doporučeními apod., tj. když by měl 

právo volby, musí se rozhodovat v souladu s pravidly zákona o corporate governance. 

Zpráva o vztazích mezi členy podnikatelského seskupení zůstává zachována a dopadá na oba 

stupně seskupení. Její obsah je uzpůsoben jejímu využití pro přezkum a případný exit společníků 

podle § 101. Přezkum je vystaven na roli znalce a pravidla pro jeho jmenování sledují dosavadní 

pravidla pro jmenování znalce soudem. Právo na vystoupení společníka ze společnosti stojí na nutnosti 

prokázat, že došlo v důsledku existence podnikatelského seskupení k takové změně postavení (nikoliv 

zhoršení), že další setrvání ve společnosti nemůže být rozumně požadováno (tedy zejm. je-li 

společnost dlouhodobě poškozována nebo se podstatně změnila kvalita a skladba předmětu podnikání 

apod.); důkaz nese sám společník. 



Resumé 

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. 



Summary 

At present, corporate group law in the Czech Republic, to a great extent, follows from the 

German concept and thus, continues to be the focus of critics. Moreover, from the point of view of the 

European Union, more and more Member States are opting to divert from the German concept of law 

concerning corporate groups. The Czech Republic is one of the Member States where the new concept 

of law concerning corporate groups will be passed de lege ferenda, according to the French model. 

In this connection, the aim of this thesis is to analyze the corporate group law in its current form in the 

Czech Republic, in conjunction with the proposed transformation of the law into the French model. 

With respect to the change in perspective of corporate groups, a comparative section addressing the 

particular legal regulations for a sampling of EU Member States, together with some European 

Community recommendations, have also been included in this work. 

I have chosen this particular topic for several reasons: First, I have a keen interest in this topic. 

Second, the subject is extremely topical insofar as the new Act on Business Corporations (in Czech: 

zákon o obchodních korporacích) was sent for commentary procedure (in Czech: připomínkové řízení) 

in January 2011. Third, the implications of this legal discipline upon economic practices are enormous 

and far-reaching. Fourth, is the apparent lack of more specialized literature on this subject, 

in particular with regard to the forthcoming legislation concerning corporate groups de lege ferenda. 

Thus, the objective of this work is to become one of the first attempts at analyzing the law of corporate 

groups from the standpoint of the current legal regulations and, in light of comparative law studies, 

simultaneously examining the proposed Act on Business Corporations. 

The work is divided into three sections, which are then further subdivided into individual 

chapters and subchapters. The first part deals with corporate group law from the standpoint of the 

current Czech Commercial Code. Firstly, the definitions of the basic terms associated with corporate 

group law, e.g. Business Groups, control, concerted practices and concern, i.e. corporate groups, will 

be presented; the thesis further provides an outline of the legislation concerning de facto corporate 

groups (in Czech: faktický koncern). The subject of the analysis is the influence of legislation 

controlling the use of persons in the controlled entity, and the specifically related adaptation of the 

legal consequences of using such influence. A separate chapter focuses on reports on relations between 

related entities. Current issues stemming from the present law concerning corporate groups in the 

Czech Republic will be mentioned at the end of the first section of the work, 

The second part of the work first presents a comparative legal analysis of the corporate group 

law systems in the sampled EU Member States. The German and French models of corporate group 

law are compared in respect of their variances on the one hand, and their common features and 



backgrounds on the other. Furthermore, the work focuses in greater detail on the legal regulations 

concerning corporate groups in EU Member States, beginning with those who have adopted the 

German model (save for Germany e.g. Portugal and Slovenia), and continuing with those states who 

have opted to follow the French concept of corporate group law (save for France e.g. UK, Italy, Poland 

or Belgium). The following chapter focuses on the perspectives of European law concerning corporate 

groups de lege ferenda. In particular, the thesis will examine the analysis dealing with corporate group 

law carried out by the expert team of Forum Europaeum, as well as selected provisions of the so- 

called Winter Report. 

The third part of this work concentrates on corporate group law de lege ferenda. Firstly, the 

initial interpretation regarding a shift towards a new concept of corporate group law, keeping in mind 

the French model, will be introduced in order that the analysis of the basic terms concerning corporate 

group law used in the draft legislation for the Act on Business Corporations will then be presented. 

Subsequently, an analysis will be presented focusing on the effects of legislation on Business Groups 

associated with controlling group relations, in particular corporate groups. In separate chapters the 

issue concerning the possibility of minority shareholders leaving (exiting) a company under certain 

conditions, as well as reports on relations between related entities will be examined. At the end of the 

third section, problems resulting from the proposed legislation concerning corporate group law in the 

Czech Republic will be mentioned. 

This work draws the following conclusions: Corporate group law in the Czech Republic 

de lege ferenda is moving in the right direction, i.e. has the aim of achieving an efficient, modern and 

competitive framework concerning corporate group law, whilst at the same time preserves sufficient 

legal protection of endangered entities, and also broadens the scope of interpretation for several terms 

concerning corporate group law in future judicature and legal doctrine. 
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