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ÚVOD  

 
Doktrína Ultra Vires (Doctrine of Ultra Vires) je institut práva obchodních 

společností Spojeného království, který je v českém právním prostředí poměrně 

neznámý.
1
 Ultra Vires, sousloví pocházející z latiny, v doslovném překladu znamená 

„mimo pravomoc“ či „za hranicí pravomocí“
2
. V právním řádu Spojeného království se 

tento latinský pojem vţil pro označení souboru pravidel omezujícího právní 

způsobilost
3
 některých právních subjektů, a to určitých typů obchodních společností

4
. 

Cílem práce je pokusit se o vymezení a vysvětlení doktríny Ultra Vires, jak byla 

a je alikována v právu obchodních společností Spojeného království. Jelikoţ doktrína 

Ultra Vires právní způsobilost obchodních společností ve Spojeném království omezuje, 

 k jejímu pochopení přispěje i vymezení vůči právnímu řádu České republiky, ve kterém 

je právní způsobilost obchodních společností neomezena.  

Právní úprava způsobilosti českých obchodních společností se řídí obecným 

právem právnických osob a je definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. § 18 odst. 1 občanského zákoníku stanoví: „Způsobilost 

mít práva a povinnosti mají i právnické osoby.“ V § 19 odst. 1 je dále upraven rozsah 

právní subjektivity: „Způsobilost právnické osoby nabývat práva a povinnosti může být 

omezena jen zákonem.“ Způsobilost k právním úkonům obchodní společnosti není 

omezena, neboť občanský zákoník vymezuje pravomoc statutárního orgánu činit právní 

                                                 
1
 Sousloví Ultra Vires v českém právním řádu objevuje v souvislosti se spory o příslušnost mezi Soudním 

dvorem Evropské unie a jednotlivými národními soudy, ať uţ těmi nejvyššími nebo ústavními, tato 

pojmová shoda však pramení z latinského významu tohoto pojmu a nesouvisí s doktrínou Ultra Vires 

v právním řádu Spojeného království. 
2
 OMAR, Paul: Powers, Purposes and Objects: The Protracted Demise of the Ultra Vires Rule. Bond Law 

Review. 2004. roč. 16, č. 1, s. 97. 
3
 Vzhledem k tomu, ţe právní způsobilost (legal capacity) korporací v právním řádu Spojeného království 

je nedělená – zahrnuje v sobě jak právní subjektivitu, tak způsobilost k právním úkonům, bude v textu  

nadále termín právní způsobilost pouţiván jako souhrný pro tyto její dvě sloţky. Shodně in ŠVESTKA, 

Jiří, DVOŘÁK, Jan: Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2009, ISBN 978-807-3574-680, s. 160. 
4
 V právním řádu Spojeného království se doktrína Ultra Vires objevuje také ve správním právu. V tomto 

odvětví se tato doktrína v podstatě shoduje se zásadou enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, jak je 

pospána Gerlochem - jako striktní vázanost orgánů veřejné moci zákonem při jejím výkonu. (In 

GERLOCH, Aleš: Teorie práva. 4. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, ISBN 978-807-3800-239, s. 117.) 

V právním řádu Spojeného království se však jedná o uţší aplikaci tohoto pravidla a to pouze na moc 

výkonnou a její soudní kontrolu. Z hlediska neprobádanosti tématu se tato práce dále zabývá pouze 

doktrínou Ultra Vires v právu obchodních společností. 
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úkony za společnost ve všech věcech.
5
 Z těchto ustanovení a zásady legální licence 

vyplývá, ţe obchodní společnosti jako právnické osoby soukromého práva mají kromě 

omezení zákonných a těch vyplývajících z jejich povahy neomezenou právní 

subjektivitu, i způsobilost k právním úkonům.
6
 

Plánovaná rekodifikace českého soukromého práva přináší převratnou změnu 

v úpravě právní způsobilosti právnických osob, neboť jim nebude nadále přiznána 

svéprávnost.
7
 Nicméně předpokladem právního subjektu je jeho způsobilost samostatně 

vstupovat do právních vztahů, a pokud taková způsobilost subjektu chybí, „je třeba 

takovým osobám tuto způsobilost externě dodat. Děje se tak pomocí institutu, který se 

nazývá zákonný zástupce, statutární orgán apod.―
8
 Tato koncepce byla zvolena v § 151 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Na rozsahu právní 

subjektivity právnických osob se však vyjma terminologie nic nemění: „Právnická 

osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.“
9
 Tato skutečnost je 

potvrzena i v důvodové zprávě. „Způsobilost právnické osoby mít práva a povinnosti a 

její schopnost právním jednáním je nabývat - ve shodě s koncepcí nastolenou u nás v r. 

1991 - nemá být ani nadále vázána na její zvolený nebo zapsaný předmět činnosti. 

Osnova tedy nepřitakává doktríně ultra vires.“
10

  

Naproti tomu obchodní společnosti v právu Spojeného království měly a stále 

mohou mít právní subjektivitu omezenou. Doktrína Ultra Vires je tedy soubor pravidel, 

které upravují omezení právní způsobilosti těchto obchodních společností a právní 

následky jednání, které bylo učiněno vně hranice takto vymezené právní způsobilosti 

(„mimo pravomoc“). 

Omezení právní způsobilosti bylo ohraničeno rozsahem předmětu podnikání, jak 

byl vymezen ve společenské smlouvě nebo zakládacím zákoně dané společnosti. 

Společnost na základě tohoto omezení mohla činit pouze takové právní úkony, které 

byly v rámci jejího předmětu podnikání. Právní úkony učiněné mimo hranice právní 

                                                 
5
 § 20 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

6
 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., op. cit., s. 192. 

7
 § 151 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

8
 BERAN, Karel. Pojem osoby v právu: (osoba, morální osoba, právnická osoba). Praha: Leges, 2012, 

ISBN 978-808-7576-069, s. 176. 
9
 Ibid., § 118. 

10
 Poslanecká sněmovna PČR (2010-): Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb. ze dne 3. 2. 2012. 

Sněmovní tisk č. 362/0, s. 69, dostupná také z WWW: 

<http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf>. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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způsobilosti byly na základě doktríny Ultra Vires neplatné.
11

 V této podobě dnes jiţ 

doktrína Ultra Vires neplatí, obchodní společnosti s omezenou právní způsobilostí ale 

v právu Spojeného království existují dodnes. 

K hlubší analýze doktríny Ultra Vires je třeba zodpovědět několik zásadních 

otázek. Jakým způsobem je doktrína Ultra Vires v právu Spojeného království 

vymezena? Na jaké právní subjekty dopadá a které právní vztahy upravuje? Proč vůbec 

byla tato koncepce omezení právní způsobilosti obchodních společností vytvořena a 

z jakých východisek vznikla? Dále je třeba zkoumat, zda doktrína byla aplikována stále 

ve stejné podobě či zda byla v průběhu času modifikována? A jakým způsobem? 

Uplatňuje se stále nebo zanikla a z jakých důvodů? 

V  práci se proto nejprve věnuji uvedení do problematiky doktríny Ultra Vires 

jejím základním vymezením, vysvětlením souvisejících pojmů a exkurzem do práva 

obchodních společností v polovině 19. století – období vzniku doktríny. V druhé 

kapitole se zabývám jejím samotným vznikem, a to zejména popisem soudních 

rozhodnutí, která tento vznik způsobila, důvody jejího vzniku a reakci zakladatelů 

obchodních společností na tento nový právní institut. Třetí kapitola popisuje vývoj 

doktríny směřující k jejímu postupnému oslabování a poslední kapitola její zánik (další 

zmenšení její aplikace) a popis současné právní úpravy právní způsobilosti obchodních 

společností ve Spojeném království.  

Tato práce na téma „Teoretické koncepce doktríny "Ultra Vires" v právním 

systému Spojeného království“ byla částečně vypracována v rámci výměnného 

studijního pobytu Sokrates-Erasmus na Univerzitě v Sussexu (University of Sussex), 

fakultě práv, politiky a sociologie (The School of Law, Politics and Sociology), katedře 

práva (The Sussex Law School). Poznatky získané v průběhu tohoto studijního pobytu, 

zejména na semináři práva obchodních společností vedeném docentem Paulem 

Omarem
12

, který je mimo jiné autorem jednoho ze základních pramenů této práce - 

                                                 
11

 PALMER, Sir Francis Beaufort: Palmer's Company Law, 135. edice online vydání – 3. aktualizace 

2012, část 2.607, dostupné z Westlaw WWW: 

<http://login.westlaw.co.uk.ezproxy.sussex.ac.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&cont

ext=11&crumb-action=replace&docguid=I16C489F0092311E1AEBBA03606F2A903>. 

 
12

 Paul Omar je nyní profesorem mezinárodního insolvenčního práva na Nottinghamské právnické 

fakultě. 

http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Palmer's+Company+Law%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://login.westlaw.co.uk.ezproxy.sussex.ac.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=11&crumb-action=replace&docguid=I16C489F0092311E1AEBBA03606F2A903
http://login.westlaw.co.uk.ezproxy.sussex.ac.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=11&crumb-action=replace&docguid=I16C489F0092311E1AEBBA03606F2A903
http://login.westlaw.co.uk.ezproxy.sussex.ac.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=11&crumb-action=replace&docguid=I16C489F0092311E1AEBBA03606F2A903
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článku Powers, Purposes and Objects: The Protracted Demise of the Ultra Vires Rule
13

, 

byly společně s cennými radami vedoucího mé práce doc. JUDr. Karla Berana, Ph.D., 

největšími inspiračními zdroji této diplomové práce.  

Práce byla zpracována v rámci projektu specifického vysokoškolského výzkumu 

Univerzity Karlovy v Praze s názvem: „Funkce a místo právní odpovědnosti v 

recentním právním řádu“, který je registrován pod č.: SVV 266 410. 

                                                 
13

 OMAR, Paul: Powers, Purposes and Objects: The Protracted Demise of the Ultra Vires Rule. Bond Law 

Review. 2004. roč. 16, č. 1, 24 s. 
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1. ÚVOD DO DOKTRÍNY ULTRA VIRES 
 

1.1  Základní koncepce doktríny Ultra Vires 

 

Doktrína Ultra Vires v právu obchodních společností je soubor pravidel 

omezujících jejich právní způsobilost. Omezení právní způsobilosti je ohraničeno 

rozsahem předmětu podnikání, jak byl vymezen ve společenské smlouvě nebo 

zakládacím zákoně dané společnosti.  Společnost na základě tohoto omezení může 

činit pouze takové právní úkony, které jsou v rámci (intra vires) jejího předmětu 

podnikání. Právní úkony učiněné mimo hranice právní způsobilosti (ultra vires) 

jsou na základě doktríny Ultra Vires neplatné.
14

 

Základním důsledkem doktríny v této podobě bylo, ţe obchodní společnosti, na 

které byla doktrína Ultra Vires aplikována, neměly neomezenou právní způsobilost, 

která by se rovnala právní způsobilosti fyzické osoby. Tyto obchodní společnosti byly 

nadány pouze takovým rozsahem právní způsobilosti, který byl potřebný pro naplnění 

jejich účelu vyjádřeného předmětem podnikání společnosti. Omezení právní 

způsobilosti ale nebylo jediným dopadem vymezení předmětu podnikání na obchodní 

společnost, ačkoli bylo tím nejdůleţitějším
.15

 S ohledem na to, zda vymezení předmětu 

podnikání působí
16

 na právní způsobilost obchodní společnosti nebo na její vnitřní 

mechanismy, můţeme doktrínu rozdělit na doktrínu Ultra Vires v uţším smyslu a 

doktrínu Ultra Vires v širším smyslu. 

 

1.1.1 Doktrína Ultra Vires v užším smyslu 

 

 

Doktrína Ultra Vires v uţším smyslu, pojem v tomto textu pouţívaný pro 

označení její základní, nejdůleţitější součásti, zahrnuje pouze vztah mezi předmětem 

podnikání společnosti stanoveným ve společenské smlouvě a rozsahem její právní 

způsobilosti. Tento vztah je charakterizován závislostí rozsahu právní způsobilosti 

společnosti na formulaci předmětu podnikání společnosti ve společenské smlouvě. 

                                                 
14

 Ibid., část 2.607. 
15

 Ibid., část 2.607-2.611. 
16

 Ve změněné a značně redukované podobě platí doktrína Ultra Vires dodnes. 
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Jedná se tedy o tzv. vnější aspekt doktríny Ultra vires, neboť je určující pro vnější 

vztahy obchodní společnosti – vztahy se třetími osobami.
17

 Takto definovaná doktrína 

Ultra Vires v uţším smyslu je některými autory, jako například Talbotovou, povaţována 

za jedinou sloţku doktríny Ultra Vires a ostatní dopady vymezení předmětu podnikání
 
 

na vnitřní vztahy v obchodní společnosti jimi nejsou za součást doktríny Ultra Vires 

povaţována.
18

  

 

1.1.2  Doktrína Ultra Vires v širším smyslu 

 

Doktrína v  širším smyslu obsahuje nejen její vnější projev – tedy omezení 

právní způsobilosti v závislosti na vymezení předmětu podnikání ve společenské 

smlouvě a neplatnost právních úkonů učiněných mimo její hranice, ale také dopady 

vymezení předmětu podnikání na vnitřní mechanismy ve společnosti. Ty mají stejně 

jako omezení právní způsobilosti zajistit, ţe se obchodní společnosti neodchýlí od svého 

účelu, který je vyjádřen v předmětu podnikání společnosti. Tyto vnitřní aspekty se také 

nazývají internalizované sloţky doktríny Ultra Vires.  

Prvním vnitřním aspektem doktríny Ultra Vires je omezení vnějšího 

jednatelského oprávnění členů správní rady společnosti, jelikoţ osoby jednající 

jménem společnosti nemohou vykonávat více práv, neţ sama obchodní společnost.
19

  

Další dva vnitřní aspekty doktríny jsou prostředky vynucení prvních dvou sloţek 

doktríny Ultra Vires. Jsou to obranné mechanismy poskytované společníkům 

(akcionářům) ex ante k zabránění uskutečnění právních úkonů mimo rozsah právní 

subjektivity společnosti či ex post formou nároku na náhradu škody společnosti 

způsobené statutárním orgánem. 

Předstiţná obrana je poskytována společníkům formou práva na podání žaloby 

proti společnosti na zdržení se činnosti mimo rámec právní způsobilosti 

společnosti.  Ţaloba se podává na základě porušení společenské smlouvy společností, 

neboť předmět podnikání společnosti je její součástí. Společenská smlouva je 

                                                 
17

 PALMER, F., op. cit, část 2.607. 
18

 Srovnej např. s TALBOT, Lorraine: A contextual analysis of the demise of the doctrine of ultra vires in 

English company law and the rhetoric and reality of enlightened shareholders. Company Lawyer, 2009, 

roč. 30, č. 11., (Dále také TALBOT, L., (1), op. cit.), s. 323. 
19

 PALMER, F., op. cit., část 2.608. 
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povaţována za smlouvu mezi společníky navzájem a společníky a společností, a tudíţ 

právní úkon společnosti mimo rozsah její právní způsobilosti je jejím porušením ze 

strany společnosti. Ze své povahy je moţno tuto ţalobu podat pouze před samotným 

uskutečněním právního úkonu.
20

 

Druhým obranným mechanismem a zároveň posledním vnitřním aspektem 

doktríny Ultra Vires je právo společníka podat jménem společnosti žalobu na 

náhradu škody proti členovi správní rady společnosti, který jednal mimo rámec 

právní způsobilosti společnosti a způsobil jí tím škodu. Povinnost nahradit škodu 

vyplývá z porušení povinnosti péče (povinnost péče řádného hospodáře) člena správní 

rady, jejíţ součástí je povinnost jednat v souladu se základními dokumenty 

společnosti.
21

  

Význam doktríny v širším smyslu, tedy jejích vnitřních aspektů, se projeví 

zejména v okamţiku, kdy dojde ke zrušení doktríny Ultra Vires v uţším smyslu v právu 

obchodních společností Spojeného království a tyto vnitřní mechanismy tak budou 

jedinou moţností společníků (akcionářů), jak docílit udrţení společnosti v rámci 

původně stanoveného předmětu podnikání.
22

 Skutečnost, zda jsou nebo nejsou i tyto 

dopady vymezení předmětu podnikání, povaţovány za součást doktríny Ultra Vires, 

determinuje povahu novelizací učiněných na přelomu 20. a 21. století. Pokud jsou za 

doktrínu Ultra Vires povaţovány pouze její vnější projevy, znamenají tyto novely nutně 

její zánik. Pokud však jsou za její součást povaţovány i vnitřní dopady vymezení 

předmětu podnikání společnosti, dochází jimi pouze k jejímu dalšímu zůţení. 

 

1.2  Vymezení základních pojmů 

 

  

 Vzhledem k tomu, ţe doktrína Ultra Vires upravuje právní způsobilost 

obchodních společností, je správný výklad pojmu obchodní společnost pro její 

pochopení zcela zásadní. Ještě předtím, neţ se začneme podrobněji věnovat výkladu 

samotné doktríny, je proto třeba vymezit, v jakém smyslu bude dále v textu tento pojem 

pouţíván. 

                                                 
20

 Ibid., část 1.209. 
21

 Ibid., část 1.210. 
22

OMAR, P., op. cit., s. 112. 
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1.2.1 Obchodní společnost 

 

 Snaha o vymezení pojmu obchodní společnost (company) v právu Spojeného 

království se vyznačuje stejnou mírou rezignace jako v českém právním prostředí. 

Autoři učebnic obchodního práva v obou zemích v úvodních kapitolách upozorňují na 

obtíţnost, popřípadě nemoţnost tohoto vymezení pro rozdílnost jednotlivých typů 

obchodních společností.
23

 V českém právním řádu se nejčastěji při vymezení obchodní 

společnosti jako odrazový můstek pouţije stručná zákonná definice v obchodním 

zákoníku. § 56 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, definuje obchodní společnost jako právnickou osobu zaloţenou za účelem 

podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. 

Velmi podobnou definicí, která však je pouze doktrinální, začíná výklad o pojmu 

obchodní společnost ve své učebnici práva obchodních společností Davies. Za 

nejběţnější definici obchodní společnosti povaţuje: „společenství osob založená za 

účelem tvorby zisku“
24

, kterou ale vzápětí ve dvou směrech zpřesňuje. Prvním 

zpřesněním je záměna pojmu společenství za pojem korporace (corporation), neboť 

existují i jiná společenství sdruţená za účelem zisku neţ jen obchodní společnosti.
25

 

Obchodní společnosti se od těchto sdruţení odlišují právě právní subjektivitou, kterou 

jiná společenství jako například obchodní sdruţení nemají. Druhým zpřesněním je 

upozornění na skutečnost, ţe obchodní společnosti v právním řádu Spojeného království 

nemusí být zakládány pouze za účelem zisku. Jejich účel můţe být také čistě 

dobročinný, vylučující jakoukoliv distribuci výnosů mezi společníky, nebo hybridní 

v tom smyslu, ţe můţe sledovat oba účely.
26

 Z toho lze vyvodit, ţe obchodní společnost 

v právu obchodních společností je korporace zaloţená převáţně za účelem tvorby zisku.  

Tvorba zisku je tedy znakem odlišujícím obchodní společnosti od ostatních 

korporací. Zaměříme-li se na však na základní znaky korporace, pojmu, který slouţí 

                                                 
23

 srovnej DAVIES, Paul, Lyndon: Gower and Davies: The Principles of Modern Company Law. 2003. 

Sweet & Maxwell: Londýn, 7. vydání, s. 3, ISBN 04-217-8800-3, a ELIÁŠ, Karel, BARTOŠÍKOVÁ, 

Miroslava, POKORNÁ, Jarmila a kol: Kurs obchodního práva: právnické osoby jako podnikatelé. Praha: 

C.H. Beck, 2003, 4. vydání, s. 5, ISBN 80-717-9800-2. 
24

 DAVIES, Paul, op. cit., s. 3. 
25

 Ibid., s. 4. 
26

 Ibid., s. 7. 
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k vymezení obchodní společnosti, nalezneme další významný rozdíl v právní úpravě 

obchodních společností a korporací. 

Za základní znaky korporace ve Spojeném království jsou Sirem Williamem 

Blackstonem
27

 povaţovány řádné zaloţení, název a právní subjektivita, která je 

charakterizována základními skupinami práv korporace. Těmi jsou právo trvalé sukcese, 

právo ţalovat a být ţalován jménem korporace a dále jejím jménem činit vše, co můţou 

činit fyzické osoby, právo nabývat a vlastnit majetek, obzvláště pozemky, jednat svým 

jménem pod společnou pečetí a právo vydávat vnitřní předpisy
28

.
29

 Tato právní 

způsobilost je obecně chápána jako plná právní způsobilost korporací zaloţených 

královskou chartou - právní způsobilost rovnající se právní způsobilosti fyzických osob. 

Právní způsobilost obchodních společností však byla od zavedení doktríny Ultra Vires 

omezena. Tím se obchodní společnost od ostatních korporací odlišovala. Platná právní 

úprava od roku 2009 opět umoţňuje zaloţení obchodní společnosti s neomezenou 

právní způsobilostí. Nyní tedy obchodní společnost můţeme charakterizovat jako 

korporaci převáţně zakládanou za účelem podnikání, jejíţ právní způsobilost můţe být 

omezená či neomezená. 

 

1.3 Historický exkurz do práva obchodních společností Spojeného 

království v době vzniku doktríny Ultra Vires 

 

Doktrína Ultra Vires byla do anglického obchodního práva zavedena na přelomu 

1. a 2. poloviny 19. století. K lepšímu pochopení, proč byla zvolena tato úprava právní 

způsobilosti obchodních společností a proč byla například na první pohled nelogicky 

aplikována jen na některé typy obchodních společností, zatímco jiným zůstala jejich 

právní způsobilost neomezena, musíme nahlédnout do vývoje institutu obchodní 

společnosti i širších ekonomických a kulturních souvislostí. Ty objasní východiska pro 

vytvoření této doktríny i její podobu a uplatnění.  

                                                 
27

 Sir William Blackstone (10. července 1723 Cheapside – 14. února 1780 Wallingford). 
28

 Blackstone ve svých komentářích zmiňuje, ţe obchodní společnosti právo vydávat vnitřní předpisy 

nemají, od zavedení registrovaných obchodních společností jsou však vnitřní předpisy základním 

pramenem vnitřního uspořádání těchto společností.  
29

 BLACKSTONE, William: Commentaries on the Laws of England – Book 1. Clarendon Press, 1765-

1769, s. 474, dostupný také z 

HeinOnline.WWW:<http://heinonline.org.ezproxy.sussex.ac.uk/HOL/Index?index=beal/blakston&collect

ion=beal>. 

http://heinonline.org.ezproxy.sussex.ac.uk/HOL/Index?index=beal/blakston&collection=beal
http://heinonline.org.ezproxy.sussex.ac.uk/HOL/Index?index=beal/blakston&collection=beal
http://heinonline.org.ezproxy.sussex.ac.uk/HOL/Index?index=beal/blakston&collection=beal
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První obchodní společnosti na území dnešního Spojeného království se objevily 

jiţ v 16. století. Jejich největší rozvoj nastal v 1. polovině 19. století, krátce před 

samotným vznikem doktríny. Takto vymezené období je předmětem zkoumání této 

části. 

Zvláštností vývoje institutu obchodní společnosti je, ţe jeho jednotlivá vývojová 

stadia nejsou časově oddělena, nýbrţ v právu Spojeného království existují vedle sebe a 

tvoří základní typologii obchodních společností. Tato vývojová stadia se odlišují 

formou svého vzniku. Dělí se na obchodní společnosti zaloţené královskou chartou 

(chartered companies), obchodní společnosti zaloţené zvláštním zákonem (statutory 

companies) a společnosti zaloţené podle obecných zákonů – registrované obchodní 

společnosti (registered companies).
30

 Dělení podle vzniku společnosti je základním 

dělením obchodních společností v této práci, neboť právě forma vzniku determinuje, 

zda se na obchodní společnost bude aplikovat doktrína Ultra Vires či nikoliv a její 

právní způsobilost tak bude omezená či neomezená.  

 

1.3.1 Obchodní společnosti založené královskou chartou – chartered 

companies (16. století – současnost) 

 

Obchodní společnosti zaloţené královskou chartou
31

 jsou prvním vývojovým 

typem obchodní společnosti. Vyvinuly se z jejich přímých předchůdců – cechů. Cechy 

byly organizace regulující monopolní výkon daného řemesla a poskytující sociální 

zabezpečení jeho členům a jejich rodinám.
32

 První obchodní společnosti zaloţené 

královskou chartou – regulované společnosti (regulated companies) - výrazně cechovní 

uspořádání kopírovaly. Jejich výsadním právem (monopolem) však nebyl výkon 

určitého řemesla a obchodování s jejich výrobky na území Anglie, nýbrţ výhradní 

obchodování s určitou částí zahraničí, později kolonií. Vnitřní uspořádání 

v regulovaných společnostech se ještě neblíţilo dnešním obchodním společnostem. 

                                                 
30

FRENCH, Derek, MAYSON, Stephen W., RYAN, Christopher L.: MAYSON, FRENCH & RYAN on 

Company Law. Oxford: Oxford University Press, 2008-2009, 25. vydání, s. 5., ISBN 978-0-19-9554705-

0. 
31

 Z latinského charta - papír, v angličtině royal charter. Název vznikl podle materiálu, na který byla ve 

středověké Anglii zaznamenávána privilegia udělená korporaci panovníkem. In CAWSTON, G., 

KEANE, A., op. cit.,s. 1. 
32

 WILLISTON, Samuel: History of the Law of Business Corporations before 1800 I, Harvard Law 

Review. 1888, roč. 2, č. 3, s. 108, dostupný také z JSTOR WWW:<http://www.jstor.org/stable/1322201>. 

http://www.jstor.org/stable/1322201
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Kaţdý z obchodníků obchodoval na vlastní účet a byl pouze vázán pravidly 

obchodování určenými danou společností
33

. Byla to například Russia Company, která 

byla zaloţena v roce 1555, nebo Turkey Company zaloţená roku 1581.
34

 

Modernější způsob vnitřního uspořádání obchodních společností zaloţených 

královskou chartou přinesla nutnost adaptace na vysoké riziko neúspěchu při podnikání 

prostřednictvím lodní dopravy – ať jiţ obchodování nebo uskutečňování zámořských 

objevů. Rozloţení rizika mezi více obchodníků tak dalo vzniknout prvním akciovým 

společnostem (joint-stock companies)
35

. Ty starší typ obchodních společností 

zaloţených královskou chartou v 17. století zcela vytlačily. Jejich komparativní 

výhodou byla totiţ spolupráce členů pro dosaţení společného cíle na rozdíl od 

regulovaných společností, ve kterých kaţdý z obchodníků podnikal samostatně. Dalšími 

rozdíly bylo omezené ručení jen do výše vkladu a moţnost převodu svého podílu bez 

souhlasu společnosti nebo také nepoţadování výuční doby nových členů jako 

v regulovaných společnostech.
36

 

První akciovou společností byla slavná Britská Východoindická společnost 

(British East India Company), která vznikla  roku 1600. V tomto období ovšem 

obchodní společnosti ještě nebyly povaţovány výhradně za prostředek uţívaný k 

soukromému účelu tvorby zisku, ale souběţně s tímto účelem byly prostředkem 

k dosahování veřejného zájmu spočívajícího ve specializovaném výkonu veřejné správy 

a regulace zahraničního obchodu, stejně jako byla regulace tuzemského obchodu 

svěřena cechům.
37

  

V 17. století nastal rozmach obchodních společností zaloţených královskou 

chartou, ale jiţ na začátku následujícího století došlo k rozsáhlé krizi ekonomiky 

způsobené jejich masovým zakládáním a podvodnými skandály společností, které 

nebyly řádně zaloţeny. Ta vyústila v zákon zakazující zakládání těchto společností – 

Bublinový zákon z toku 1720 (Bubble Act 1720).  

V roce 1837 byla zákonem (Chartered Companies Act 1837) opět přiznána 

moţnost ustavovat korporace královskou chartou. Tento druh zaloţení se ale dále 

pouţívá pouze pro korporace, které nejsou zaloţeny za účelem zisku, ale slouţí 

                                                 
33

 CAWSTON, G., KEANE, A., op. cit.,s. 10. 
34

 WILLISTON, S., op. cit.,s. 109. 
35

 Ibid., s. 109. 
36

 Ibid., s. 12. 
37

 WILLISTON, S., op. cit.,s. 110. 
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veřejnému zájmu. Jako příklady takových korporací mohou poslouţit BBC nebo různé 

vzdělávací instituce.
38

 Obchodní společnosti tudíţ tímto způsobem jiţ zaloţit nelze. 

Přesto obchodní společnosti tohoto typu stále existují. Jsou to společnosti, které byly 

zaloţeny před zákazem jejich zakládání v roce 1720, a nedošlo k jejich zrušení. 

Právní způsobilost obchodní společnosti zaloţené královskou chartou se řídí 

obecným právem korporací. Důvodem toho je skutečnost, ţe v době jejich vzniku byla 

právní úprava všech typů korporací silně unifikovaná.
39

 Rozsah této způsobilosti byl 

závazně stanoven aţ soudním precedentem z počátku 17. století.  

Tím se stal rozsudek o Suttonské nemocnici (The Case of Sutton´s Hospital)
40

 

vynesený Sirem Edwardem Cokem.
41

 Rozhodnutí se týkalo pozůstalosti jistého 

bohatého občana Thomase Suttona, který za svého ţivota zaloţil dobročinnou korporaci 

provozující školu a nemocnici. V závěti odkázal velkou část svého majetku této charitě 

a zbylí dědicové, kteří byli nespokojeni se svým podílem, napadli u soudu vznik a 

existenci této korporace a zpochybnili její způsobilost nabýt majetek. Soud tuto ţalobu 

zamítl na základě prokázání řádného zaloţení. Význam tohoto rozhodnutí spočívá 

v ratiu decidendi, ve kterém Coke stanovil základní práva a povinnosti, která jsou 

vlastní kaţdé řádně zaloţené korporaci.
42

  

Schopnost být nositelem a nabývat tato práva a povinnosti zakládají právní 

způsobilost korporací, která je poté nazývána jako tzv. „suttonská způsobilost“ a je 

obecně chápána jako plná právní způsobilost korporací zaloţených královskou chartou - 

právní způsobilost rovnající se právní způsobilosti fyzických osob.
43

 Takto široký 

rozsah způsobilosti se projevuje i v pravidle, ţe korporaci se suttonskou způsobilostí 

nemůţe být její způsobilost omezena ani ţádným ustanovením v zakládací královské 

chartě, přestoţe porušení takového ustanovení mohlo ve svém důsledku vést aţ ke 

zrušení korporace panovníkem. Korporace zaloţená královskou chartou tedy mohla být 

v důsledku porušení ustanovení charty zrušena, nicméně v případě neuplatnění této 

                                                 
38

 PALMER, F., op. cit., část 1. 215. 
39

 WILLISTON, op. cit., s. 105. 
40

 Rozsudek Case of Sutton´s Hospital (1612) 77 Eng Rep 960.  
41

 Sir Edward Coke (1. února 1552 Mileham – 3. září 1634 Stoke Poges). 
42

 (1612) 77 Eng Rep 960, op. cit., s. 960-962. 
43

 GETZLER, Joshua: Disciplining the corporation through tort liability and disability, připraveno na 

konferenci Firm Governance: Law in History, která se konala na Universitě v Tel Avivu ve dnech 13.-

15.6. 2010.  
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sankce její právní způsobilost zůstala zcela neomezena
44

. 

Lord Templeman v rozhodnutí Hazell v Hammersmith and Fulham London 

Borough Council
45

 z roku 1991 určil tento precedent za stále platnou a rozhodující 

autoritu týkající se právní způsobilosti korporací zaloţených královskou chartou.
46

  

 

 

1.3.2 Společnosti založené zvláštním zákonem – statutory companies  

(2. polovina 18. století – současnost) 

 

Po přijetí Bublinového zákona z roku 1720, který zakázal obchodní společnosti 

bez královské charty, ale způsobil tím i pád většiny řádně zaloţených společností a 

faktické opuštění podnikání prostřednictvím korporací, neexistoval ţádný způsob, jak 

zaloţit obchodní společnost. Výhody podnikání prostřednictvím korporace jsou však 

nesporné a nástup průmyslové revoluce potřebu obchodní společnosti ještě umocnil. 

Velice záhy po jejich útlumu tak došlo k jejich rehabilitaci. Nově však jiţ nebyly 

zakládány královskou chartou, nýbrţ zákonem
47

. Sir William Blackstone ve svých 

obsáhlých Komentářích z roku 1765-9 jiţ korporace zaloţené zákonem zmiňuje
48

 a tou 

nejspíše první zaloţenou za účelem podnikání byla obchodní společnost vévody 

z Bridgwateru zaloţená v roce 1759 na výstavbu Bridgwaterského plavebního kanálu
49

.  

Obchodní společnosti zaloţené zákonem
50

 přesto v 18. a na začátku 19. století 

byly spíše výjimečným jevem. Zlom nastal v první polovině 19. století, kdy došlo 

v souvislosti s rozvojem infrastruktury k oţivení ekonomiky a následovalo masové 

zakládání obchodních společností tohoto typu na stavbu ţeleznic, silnic, plavebních 

kanálů a dalších
51

.  

                                                 
44

 PALMER, F., op. cit., část 1.215.  
45

 Rozhodnutí Sněmovny Lordů ze dne 24. 1. 1991. [1992] 2 AC 1 (HL). 
46

 GETZLER, J., op. cit.,s. 13. 
47

 RAJAK, op. cit., s. 13. 
48

 BLACKSTONE, William: Commentaries on the Laws of England – Book 1. Clarendon Press, 1765-

1769, s. 472, dostupný také z HeinOnline 

WWW:<http://heinonline.org.ezproxy.sussex.ac.uk/HOL/Index?index=beal/blakston&collection=beal >. 
49

 CARR, op. cit., s. 118. 
50

 srovnej s PALMER, F., op. cit., část 1.216.1.  Zde Palmer uvádí tři typy korporací zaloţených 

zákonem– obchodní společnosti zaloţené soukromoprávním zákonem (corporation by a private act), 

státní podniky zaloţené veřejnoprávním zvláštním zákonem (by a special public act) a registrované 

obchodní společnosti zaloţené veřejnoprávním obecným zákonem (by a general public act).  
51

OMAR, P., op. cit, s. 97. 

http://heinonline.org.ezproxy.sussex.ac.uk/HOL/Index?index=beal/blakston&collection=beal
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Tento institut se však neoprostil od svého původu a obchodní společnosti 

zaloţené zákonem vznikaly jen v souvislosti se zabezpečováním veřejného zájmu, kdy 

jim bylo uděleno monopolní právo pro výstavbu zákonem vymezené infrastruktury, ale 

shromaţďování kapitálu, správa a řízení společnosti a rozdělení zisku probíhalo na bázi 

akciové společnosti, a zůstala jim tak jakási quasi – veřejná povaha. Tato moţnost 

podnikání také zůstala nadále odepřena široké veřejnosti, protoţe podat návrh na 

zahájení řízení o vydání zákona pro zaloţení obchodní společnosti bylo velmi 

nákladnou záleţitostí a získat kapitál na tento proces dokázaly jen ty největší a 

nejbohatší společnosti nebo příslušníci nejbohatší anglické vrstvy.  Pro běţné občany 

představovala nákladnost celého procesu nepřekonatelnou překáţku.
52

 

 

1.3.3 Registrovaná obchodní společnost – registered company (1844 – 

současnost) 

 

V první polovině 19. století byl stav britského práva obchodních společností 

stále ještě v situaci, ve které neexistovala moţnost zaloţení obchodní společnosti 

s právní subjektivitou, která by mohla být pouţita pro jiný způsob podnikání neţ 

výstavbu a provozování infrastruktury. I v tom případě, kdy se předmětem podnikání 

měla stát právě taková činnost,  stála zaloţení v cestě obtíţně překonatelná překáţka 

v podobě velice nákladného a zdlouhavého procesu zaloţení. 

Tlak na dostupnou formu obchodní společnosti vycházející zejména z některých 

odvětví těţkého průmyslu, kterým byla parlamentem opakovaně zamítnuta ţádost o 

vydání zákona pro zaloţení obchodní společnosti, ale i středně velkých a menších 

skupin podnikatelů, kteří byli nuceni podnikat prostřednictvím obchodních sdruţení, 

přinesl konečně v roce 1844 nový, dnes nejpouţívanější typ obchodní společnosti
53

.  

Tím je tzv. registrovaná obchodní společnost (registered company), tedy 

společnost zaloţená podle tzv. obecných zákonů, které stanoví náleţitosti jejich vzniku. 

Po splnění těchto náleţitostí vznikne obchodní společnost registrací (zápisem) u správce 

rejstříku (akciových) společností (registrar of (joint-stock)
54

 companies). Prvním 

                                                 
52

 RAJAK, H., op. cit. s. 13. 
53

 Ibid., s. 13. 
54

 Slovo Joint-Stock přestalo být uţíváno v okamţiku, kdy byla sjednocena úprava všech obchodních 

společností do jednoho zákona v roce 1862. 
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z těchto obecných zákonů byl Zákon o akciových obchodních společnostech z roku 

1844 (Joint-Stock Companies Act 1844). Tento zákon nadal zapsané společnosti 

takovými právy jako je právo vlastnit majetek a právo ţalovat a být ţalován jménem 

společnosti. Obecně právní způsobilost těchto korporací byla shodná s úpravou 

způsobilosti obchodních sdruţení (partnership). V těchto sdruţeních byla platnost 

právního úkonu odvislá od souhlasu nebo následného schválení všemi společníky. 

Rozsah právní subjektivity byl tedy omezen pouze nesouhlasem společníků v určité 

konkrétní situaci.
55

 

Jednu z největších výhod obchodních společností, omezené ručení, však přinesl 

aţ Zákon o omezeném ručení z roku 1855 (Limited Liability Act 1855). Ten byl 

v platnosti pouze několik měsíců, neţ byl zrušen novým zákonem, který konsolidoval 

tyto dva zákony a několik dalších novelizací. Zákon o akciových společnostech z roku 

1856 (Joint-Stock Companies Act 1856) odstranil sloţitý systém zápisu do rejstříku a 

nahradil původní zakládací dokument (deed of settlement) těmi dodnes pouţívanými, tj. 

společenskou (zakladatelskou)
56

 smlouvou (memorandum of association)
57

 a stanovami 

(articles of association) a obsahoval jiţ ustanovení o zrušení a zániku společnosti.
58

  

Nejdůleţitější změnu ve světle zaměření se na otázky související s doktrínou 

Ultra Vires ovšem bylo omezení rozsahu právní způsobilosti jako opatření 

vyrovnávající zvýšené riziko neuspokojení věřitelů, které přineslo zavedení omezeného 

ručení, a tudíţ zhoršení postavení věřitelů při plnění závazků. Zákon stanovil, ţe 

společenská smlouva má nově obsahovat článek určující předmět podnikání společnosti 

a ten bude napříště ohraničovat právní způsobilost společnosti. „Nicméně zákon 

neobsahoval žádný postup, jak dosáhnout změny předmětu podnikání a vliv tohoto 

                                                 
55

 GRIFFIN, Stephen: The rise and fall of the Ultra Vires rule in corporate law. Mountbatten Journal of 

Legal Studies, 1998, roč. 2, č. 1, s. 6, dostupný také z: <http://ssudl.solent.ac.uk/954/>. 
56

 Přes rozdíl v terminologii týkající zakladatelského dokumentu akciové společnosti, který se na rozdíl 

od zakladatelských dokumentů ostatních obchodních společností nazývá zakladatelská smlouva, budu 

nadále pro memorandum of association pouţívat obecnějšího termínu společenská smlouva, i v případě, 

ţe se bude jednat o obchodní společnosti, které jsou povaţovány za ekvivalenty akciové společnosti. 
57

 Od 1. října 2009, kdy nabyl účinnosti zákon Companies Act 2006 došlo ke zrušení dvoukolejnosti 

zakládacích dokumentů a byly zrušeny společenské smlouvy. Základními dokumenty společností 

zaloţených po tomto datu jsou tedy jiţ jen stanovy a usnesení valné hromady měnící stanovy. 

Společenské smlouvy společností zaloţených před tímto datem jsou nadále povaţovány za součást 

stanov, v FRENCH, D., MAYSON, S., RYAN, C., op. cit., s. 73. 
58

 PALMER, F., op. cit., část 1.104.  

http://ssudl.solent.ac.uk/954/
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ustanovení na právní způsobilost byl v tomto rozsahu nejasný.―
59

 Nezařazení ustanovení 

o změně bylo rozdílně vykládáno, a to buď jako zákaz změny předmětu podnikání 

anebo vzhledem k absenci zákazu jako povolení změn předmětu podnikání souhlasem 

všech společníků.
60

 

Částečné ujasnění v úpravě právní způsobilosti registrovaných obchodních 

společností přinesl Zákon o obchodních společnostech z roku 1862 (Companies Act 

1862), který je prvním britským komplexním zákonem o obchodních společnostech, 

kdyţ v sobě zahrnuje i úpravu bank a dalších zvláštních typů obchodních společností. 

Tento zákon totiţ zakazuje aţ na dvě výjimky změnu společenské smlouvy a tedy i 

předmětu podnikání. Moţnost „quasi neomezené způsobilosti“ ale existuje, neboť není 

dán zákaz vyjmenovat jako předmět podnikání veškeré moţné činnosti, kterými se 

obchodní společnost můţe zabývat.
61

 Předností zákona je, ţe jiţ obsahuje vzorové 

stanovy a obecně je povaţován za velice pokrokový a zdařilý právní předpis.
62

 

 

1.4 Shrnutí 

 

 Tato kapitola byla věnována úvodu do právní problematiky týkající se doktríny 

Ultra Vires. Za součást doktríny byly identifikovány 4 sloţky, jejichţ úprava dopadá 

buď na vnější, nebo vnitřní vztahy obchodní společnosti. Doktrína Ultra Vires v uţším 

smyslu, která zahrnuje pouze její vnější projev, zde byla definována jako soubor 

pravidel omezujících právní způsobilost obchodních společností. Toto omezení právní 

způsobilosti je ohraničeno rozsahem předmětu podnikání, jak byl vymezen ve 

společenské smlouvě nebo zakládacím zákoně dané společnosti. Společnost na základě 

tohoto omezení můţe činit pouze takové právní úkony, které jsou v rámci jejího 

předmětu podnikání.  Právní úkony učiněné mimo tyto hranice jsou na základě doktríny 

Ultra Vires neplatné.  

 Jako vnitřní sloţky doktríny, které spolu s její vnější sloţkou tvoří doktrínu Ultra 

vires v širším smyslu, byly identifikovány omezení vnějšího jednatelského oprávnění 

                                                 
59

 GRIFFIN, S., op. cit., s. 6, v originále:  „However, in so far as the 1856 Act failed to stipulate any 

method by which an alteration of an objects clause could be achieved, the status of the clause and its 

effect on contractual capacity was unclear.“ 
60

 Ibid., s. 6. 
61

 Ibid., s. 7. 
62

 PALMER, F., op. cit., část 1.106. 
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členů správní rady společnosti a právo společníků podat předstiţnou ţalobu na 

zabránění právního úkonu, který má být učiněn mimo rozsah právní způsobilosti 

společnosti, a ţalobu na náhradu škody způsobené společnosti jednáním člena správní 

rady mimo právní způsobilost společnosti.  

 V další části byla obchodní společnost definována jako korporace zaloţená 

převáţně za účelem tvorby zisku, která má omezenou či neomezenou právní způsobilost 

a v poslední části této kapitoly byl proveden exkurz do práva obchodních společností 

v době vzniku doktríny Ultra Vires, 1. pol. 19. století. V této době existovaly tři typy 

obchodních společností, jeţ se od sebe lišily formou zaloţení. Byly jimi obchodní 

společnosti zaloţené královskou chartou, obchodní společnosti zaloţené zvláštním 

zákonem a registrované obchodní společnosti. Forma zaloţení pak determinovala 

rozdílnou úpravu právní způsobilosti těchto společností. Obchodní společnost zaloţená 

královskou chartou měla neomezenou právní způsobilost. Rozsah právní způsobilosti 

registrovaných obchodních společností a společností zaloţených zvláštním zákonem byl 

nejasný.  
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2. VZNIK DOKTRÍNY ULTRA VIRES 
 

2.1 Soudní rozhodnutí zakotvující doktrínu Ultra Vires (1846 - 1882) 

 

„Ústředním tématem myšlení 19. století byl individualismus… Důraz v common 

law byl kladen na svobodné vlastnictví, smluvní volnost a osobní svobodu, zásahy do 

těchto práv nemohly být tolerovány.―
63

  

Způsob myšlení vyjádřený Griffithem a Streetem v předchozím citátu, které bylo 

projevem liberalismu silné britské střední třídy 19. století, bylo nejspíše jedním ze 

stimulů aktivistického přístupu soudcovského stavu, který vedl k omezení právní 

způsobilosti obchodních společností.
64

 

 Začal se také formovat právní názor, ţe společnosti zaloţené zákonem by měly 

být přísněji regulovány, vzhledem k tomu, ţe hrozila ztráta konkurenceschopnosti 

střední podnikatelské třídy, kterou obchodní společnosti zaloţené zvláštními zákony 

jako quasi-veřejné entity představovaly. Problémem byly monopoly, které jim byly 

udělovány za účelem výstavby infrastruktury a dále jejich velikost, neboť byly 

opravdovými kolosy oproti jednotlivým občanům, jejichţ půda byla pro silnice a 

ţeleznice vyvlastňována.
65

 V souladu s touto koncepcí odmítli soudci jiţ na úplném 

začátku éry těchto společností přiznat jim plnou právní způsobilost s ohledem na 

mocenský potenciál, který neomezená právní způsobilost skýtá, a rozhodli se přiklonit 

k interpretaci přiznávající obchodním společnostem pouze omezenou právní 

způsobilost. Dali tak vzniknout doktríně Ultra Vires v právu obchodních společností.  

Rajak vidí jako zdroj inspirace pro tento postup podobnost obchodních 

společností zaloţených zvláštními zákony, které byly jako první ve své právní 

způsobilosti omezeny, s veřejnými korporacemi. Tato podobnost poslouţila k převzetí 

doktríny Ultra Vires ze správního práva do práva obchodních společností, a to nejprve 

na obchodní společnosti zaloţené zákonem
66

. 

                                                 
63

  GRIFFITH, John Aneurin Grey, STREET, Harry: Principles of Administrative Law, Londýn: Pitman, 

1967, 4. vydání, s. 1 in RAJAK, Op. cit.,s. 21, v originálním znění: „[t)he key-note of nineteenth century 

thought was individualism ... the emphasis of the common law was on freedom of property, freedom of 

contract and freedom of the person; interferences with these freedoms were not to be tolerated.“ 
64

 RAJAK, H., op. cit., s. 15. 
65

 Ibid., s. 15. 
66

 RAJAK, H., op. cit., s. 9. 
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 Krátce poté bylo stejné pravidlo aplikováno na registrované obchodní 

společnosti a tento právní princip, ve kterém je právní způsobilost obchodních 

společností omezena pouze na ty právní úkony, které jsou činěny v mezích předmětu 

podnikání společnosti – tedy jejího účelu, se stal obecným principem práva obchodních 

společností. Vzhledem k tomu, ţe v této době byl právní řád Spojeného království 

platný i v zemích dnešního Commonwealthu a byl silně provázán i s právním řádem 

Spojených států amerických, byla tato doktrína exportována do zbytku zemí common 

law. 

 

2.1.1 Colman, on behalf, & c. v The Eastern Counties Railway Company 

z roku 1846
67

 

 

Toto soudní rozhodnutí je prvním rozsudkem omezujícím právní způsobilost 

obchodních společností v souvislosti s předmětem podnikání. Obchodní společnost, o 

kterou se jednalo, byla společnost zaloţená zvláštním zákonem, a šlo tak o typ obchodní 

společnosti, který se objevil v britském právním systému relativně nedávno před tímto 

rozhodnutím, byl však jiţ masově vyuţíván na výstavbu infrastruktury, a to na stavbu 

ţeleznic, silnic, plavebních kanálů a dalších
68

.  

Jak bylo výše uvedeno, právní úprava velmi zaostávala v porovnání s tím, jak 

významnou roli hrály tyto společnosti v zabezpečování veřejného zájmu rozvoje 

infrastruktury a tato situace byla vyjádřena i soudcem, který vynesl tento rozsudek, 

Lordem Langleym: „Považuji za správné podotknout, že společnosti tohoto druhu, 

disponující tak rozsáhlými pravomocemi, byly tak nedávno uvedeny do právního 

systému našeho státu, že ani legislativa, ani soudy dosud nebyly schopny pochopit 

všechny právní otázky, jež se týkají jejich jednání.―
69

 

Skutkový stav tohoto sporu spočíval v situaci, ve které obchodní společnost 

Eastern Counties Railway Company zaloţená zvláštním zákonem vystavěla ve 

spolupráci s  obchodní společností taktéţ zaloţenou zákonem Eastern Union Railway 

                                                 
67

 50 E.R. 481 
68

OMAR, P., op. cit., s. 97. 
69

 50 E.R. 481, op. cit., s. 486, v originálním znění: “I think it right to observe, that companies of this 

kind, possessing most extensive powers, have so recently been introduced into this country, that neither 

the Legislature nor Courts of Justice have been yet able to understand all the different lights in which 

their transactions ought properly to be viewed.― 
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Company ţeleznici z Londýna do Manningtree, která končila deset mil od 

Harwichského přístavu. Správní rady těchto společností v rámci zvýšení provozu na této 

ţeleznici podnikly kroky k zaloţení obchodní společnosti nazvané The Harwich Steam-

Packet Company, která by provozovala lodní dopravu formou trajektů z Harwiche do 

přístavů kontinentální Evropy. Jako pobídku k nákupu akcií hodlaly garantovat všem 

budoucím akcionářům této společnosti dividendu minimálně 5% ročně, a pokud by 

došlo ke zrušení této společnosti, potom i navrácení splaceného kapitálu akcionářům 

výměnou za majetek společnosti. Tyto podmínky měly být nejprve nabídnuty stávajícím 

akcionářům výše uvedených společností a aţ poté dalším zájemcům
70

.  

Akcionář společnosti Eastern Counties Railway Company, který nejspíše jednal 

v zájmu konkurenční obchodní společnosti provozující blízkou ţeleznici, podal jménem 

svým a všech ostatních akcionářů společnosti ţalobu na zdrţení se činnosti směřující 

k zaloţení této společnosti provozující lodní dopravu a garance dividend z důvodu, ţe 

právní způsobilost společnosti zaloţené zákonem se řídí právní úpravou obchodních 

sdruţení. V obchodních sdruţeních smí správní rada společnosti jednat jen v těch 

věcech, které výslovně stanoví zakládací dokument – deed of settlement, v případě 

společností zaloţených zákonem zakládací zákon. Změnit tento rozsah způsobilosti lze 

jen souhlasem všech členů sdruţení/společníků společnosti. O zaloţení takovéto 

společnosti v zájmu zvýšení provozu na ţeleznici však zakládací zákon mlčí a souhlas 

všech společníků rozšiřující původní způsobilost danou zakládacím zákonem nebyl 

udělen, tudíţ způsobilost společnosti jednat v této věci není dána
71

.  

Právní zástupci společnosti Eastern Counties Railway Company naopak 

argumentovali, ţe obchodní společnost Eastern Counties Railway Company jako řádně 

zaloţená korporace smí v souladu se zakládacím zákonem, právním řádem a platnými 

usnesení valné hromady činit se svými peněţními prostředky vše, co není právním 

řádem zakázáno. Zaloţení společnosti provozující lodní dopravu spojující ţeleznici 

s dalšími evropskými dopravními uzly je v podnikání v ţelezniční dopravě běţně 

uţívaným prostředkem ke zvýšení provozu na ţeleznicích a zakládací zákon neobsahuje 

ţádný zákaz v tomto směru.
72

 

 Názor stran na právní stav tohoto sporu velice dobře ilustruje výše zmíněnou 
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 Ibid., s. 481-482. 
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 50 E.R. 481, op. cit., s. 484. 
72
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názorovou rozdílnost na aplikaci dané právní úpravy na obchodní společnosti zaloţené 

zákonem. Lord Langley tedy musel vyřešit otázku, zda se bude na společnosti zaloţené 

zvláštním zákonem také aplikovat právo společností zaloţených královskou chartou, 

jejích předchůdců, tedy budou mít neomezenou právní způsobilost a na zákony se bude 

hledět jako na předchozí zakládací charty, a tudíţ se ohledně těchto zákonů pouţije 

interpretační pravidlo, ţe co není zakázáno, je dovoleno, či budou zakázány veškeré 

právní úkony, které nejsou výslovně uvedeny v zákoně. 

Jak bylo jiţ výše uvedeno, nejspíše z důvodů ochrany práv jednotlivce, 

zachování konkurenceschopnosti na trhu a celkové nálady ve společnosti se přiklonil 

Lord Langley  k restriktivní interpretaci právních norem týkající se tohoto sporu a zaujal 

tedy postoj směřující k určité restriktivní regulaci obchodních společností. Přiklonil se 

k výkladu, ţe zakládací zákon sice zakládá korporaci, osobu odlišnou od jejích 

zakladatelů, ta však není přímým nástupcem korporací zaloţených královskou chartou, 

ale je korporací stvořenou parlamentem, a tudíţ, pokud v těchto zákonech parlament 

vymezí rozsah právní způsobilosti (ta je ohraničena právě předmětem podnikání této 

společnosti) a tedy účel korporace, má tato korporace právní způsobilost jen v těchto 

hranicích, a rozhodl: „Je v zájmu veřejnosti chránit práva jednotlivců a bránit je před 

všemi riziky, která nejsou nezbytně spjatá s pravomocemi udělenými těmito několika 

zakládacími zákony, a tyto pravomoci musí být vždy důkladně zkoumány; a já jsem 

zcela zřejmě toho názoru, že pravomoci udělené těmito zákony, jako ty, o které jde 

v tomto sporu, nemohou být vykonávány extenzivněji, než je výslovně stanoveno 

v zákoně nebo je nezbytně nutné k dosažení cíle, který zákon výslovně stanoví.“
73

  

Zároveň ale zpochybnil právní názor druhé strany, ţe se na tyto obchodní 

společnosti bude aplikovat právo obchodních sdruţení, kdyţ stanovil: „Při absenci 

předchozích soudních rozhodnutí musím říci, že považuji souhlas akcionářů s takovými 

právními úkony za právně bezvýznamný.―
74

 

Ratiem decidendi tohoto soudního rozhodnutí je tedy první formulace doktríny 
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Ultra Vires, i přesto ţe tak ještě není nazvána, a to tímto způsobem: obchodní 

společnost založená zvláštním zákonem smí činit jen takové právní úkony, které 

jsou činěny v souladu s předmětem podnikání, který je výslovně stanoven 

v zakládacím zákoně dané společnosti a veškeré ostatní právní úkony, které 

neobstojí v této podmínce, jsou od počátku neplatné, bez ohledu na skutečnost, zda 

byly jednohlasně odsouhlaseny všemi akcionáři.
75

 

Na základě těchto závěrů bylo soudem nařízeno společnostem Eastern Counties 

Railway Company a Eastern Union Railway Company zdrţet se jednání vedoucímu 

k zaloţení Harwich Steam-Packet Company.
76

 

   

2.1.2 Ashbury Carriage Company v Riche z roku 1875
77

  

 

Přestoţe se v období třiceti let, které uplynuly od rozhodnutí Colman
78

, soudy 

dvakrát zabývaly právní způsobilostí obchodních společností v souvislosti s předmětem 

podnikání
79

, nestalo se ani jedno z nich tak notoricky známým rozhodnutím jako 

Ashbury Carriage Company v Riche. Tento spor ze dne 7. června 1875 rozhodovaný 

Sněmovnou lordů ve sloţení Lord Cairns, Lord Chelmsford, Lord Hatherley, Lord 

O'Hagan a Lord Selborne, který trval dlouhých 7 let, je nejvýznamnějším rozhodnutím, 

které se týká vzniku doktríny Ultra Vires. Společnost, o jejíţ právní způsobilost, 

konkrétně způsobilost uzavřít smlouvu, se jedná, však není obchodní společností 

zaloţenou zákonem, nýbrţ registrovaná obchodní společnost. Význam tohoto 

rozhodnutí tedy spočívá v rozšíření doktríny Ultra Vires na registrované obchodní 

společnosti, tedy omezení právní způsobilosti registrovaných obchodních 

společností předmětem podnikání vymezeným ve společenské smlouvě a také 

přiklonění se k  restriktivnějšímu výkladu daného pravidla.
80

  

Proti sobě jako strany sporu stojí anglická registrovaná obchodní společnost 

jménem Ashbury Railway Carriage and Iron Company, která získala koncesi 

k vystavění ţeleznice v Belgii, a na druhé straně bratři Richeovi, konstruktéři ţeleznic. 
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Tyto dvě strany spolu v roce 1865 uzavřely smlouvu ke společné konstrukci dané 

ţeleznice mezi Anvers a Tournai. Společnost měla financovat stavbu a dodávat 

materiály, bratři Richeovi měli vést konstruktérskou práci.  

Po nějakou dobu byla smlouva řádně plněna oběma stranami, společnost 

financovala stavbu ţeleznice a bratři Richeovi započali s výstavbou. Poté se však 

společnost Ashbury přechodně ocitla ve finančních problémech. Právě tento kontrakt 

byl mezi dalšími úspornými opatřeními na základě domnělé nevýhodnosti zpochybněn 

akcionáři na valné hromadě. Vzhledem k tomu, ţe tuto smlouvu nebylo moţno 

vypovědět bez výrazné finanční ztráty, se obchodní společnost rozhodla podat návrh na 

prohlášení neplatnosti smlouvy na základě doktríny Ultra Vires, kdyţ v ţalobním 

návrhu tvrdila, ţe vůbec neměla právní způsobilost tuto smlouvu uzavřít, protoţe článek 

společenské smlouvy upravující předmět podnikání společnosti neobsahuje činnost, ke 

které se společnost zavázala ve smlouvě s bratry Richeovými, a je tudíţ od počátku 

neplatná. Bratři Richeovi na tento krok reagovali protinávrhem na náhradu škody 

z porušení smlouvy, ve kterém argumentovali, ţe za prvé formulace článku 8, který 

mimo jiné stanoví jako předmět podnikání „vedení staveb (general contractors)“, je 

natolik široká, ţe danou smlouvu lze subsumovat pod tento článek. Za druhé valná 

hromada svým usnesením, kterým při řešení vypořádání se s touto nevýhodnou 

smlouvou nejprve nabídla převzetí smlouvy zainteresovaným členům správní rady, 

tento právní úkon dodatečně schválila.
81

  

 Nejdůleţitější otázkou tohoto případu se při absenci rozporu ve skutkových 

otázkách stalo právní posouzení, zda tento právní úkon byl či nebyl Ultra Vires 

společnosti, tj. zda byl či nebyl právní úkon učiněn v rámci předmětu podnikání 

vymezeného ve společenské smlouvě. Soud se k zodpovězení této otázky musel 

vypořádat se třemi právními otázkami v následujícím znění. Je registrovaná společnost 

zaloţená na základě Zákona o obchodních společnostech z roku 1862 společností 

s neomezenou právní způsobilostí podle common law nebo společností s omezenou 

způsobilostí? V případě, ţe se jedná o společnost s omezenou způsobilostí, lze danou 

smlouvu subsumovat do rozsahu způsobilosti určené předmětem podnikání ve 
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společenské smlouvě? A na závěr, má ratifikace akcionářů právního úkonu učiněného 

správní radou společnosti vliv na platnost tohoto právního úkonu?
82

 

 Relevantní ustanovení Zákona o obchodních společnostech z roku 1862, na 

jejichţ základě se soud zabýval první otázkou, tedy způsobilostí registrované obchodní 

společnosti zaloţené podle tohoto zákona jsou následující: 

 

 § 6 stanoví, ţe „jakýchkoliv sedm nebo více osob sdružených pro jakýkoliv 

zákonný účel může podpisem společenské smlouvy a splněním dalších zákonných 

požadavků spojených se zápisem společnosti založit obchodní společnost s ručením 

omezeným nebo neomezeným.“
83

 

 

 § 8 odst. 3 stanoví, ţe „společenská smlouva obchodní společnosti s ručením, 

které je omezeno do výše nesplacených akcií, dále jen „akciová společnost―, musí 

obsahovat předmět podnikání, za jehož účelem je daná obchodní společnost 

založena.“
84

 

 

 § 12 stanoví, ţe „akciová společnost může změnit obsah společenské smlouvy, 

pokud je změna předvídána ve společenské smlouvě nebo usnesením valné hromady 

kvalifikovanou většinou akcionářů jen co do… (možnosti změny výše základního 

kapitálu)…, ale kromě těchto změn a dále ustanovené možnosti změny názvu společnosti 

je změna obsahu společenské smlouvy nepřípustná.―
85

 

 

                                                 
82

 Ibid., s. 658 a násl.  
83

 PULBROOK, Anthony: The Companies Act, 1862: With Analytical References and Copious Index. 

Londýn: Effingham Wison. 1865, 1. vyd., s. 3, v originále: section 6 'Any seven or more persons 

associated for any lawful purpose may, by subscribing their names to a memorandum of association, and 

otherwise complying with the requisitions of this Act in respect of registration, form an incorporated 

company, with or without limited liability.' 
84

 Ibid., s. 3, v originále: section  8 'Where a company is formed on the principle of having the liability of 

its members limited to the amount unpaid on their shares, hereinafter referred to as a company limited by 

shares, the Memorandum of Association shall contain the following things' the third of which was 'objects 

for which the proposed company is to be established.' 
85

Ibid., s. 3, v originále: section 12  ―Any company limited by shares may so far modify the conditions 

contained in its memorandum of association, if authorized to do so by its regulations as originally 

framed, or as altered by special resolution in manner hereinafter mentioned, as to increase its capital by 

the issue of new shares of such amount as it thinks expedient, or to consolidate and divide its capital into 

shares of larger amount than its existing shares, or to convert its paid-up shares into stock, but, save as 

aforesaid, and save as is hereinafter provided in the case of a change of name, no alteration shall be 

made by any company in the conditions contained in its memorandum of association.‖ 



25 

 

 Dalšími dvěma relevantními ustanoveními jsou §14, ve kterém se akciovým 

společnostem dává moţnost upravit další záleţitosti společnosti ve stanovách a §50, ve 

kterém se pro moţnost změny obsahu stanov určuje jako podmínka usnesení 

kvalifikované většiny valné hromady
86

.  

 Lord Cairns interpretoval tato ustanovení způsobem, ţe v § 6 se hovoří o 

zaloţení obchodní společnosti, ovšem ne o obchodní společnosti, která má stejný rozsah 

práv a povinností jako obchodní společnost zaloţená královskou chartou, a tedy má 

neomezenou právní způsobilost, ale o společnosti, jejímţ základním dokumentem je 

společenská smlouva, a tudíţ musíme hledat další podmínky tam. K § 8 odst. 3, kde se 

stanoví povinné náleţitosti společenské smlouvy, mezi nimiţ je i předmět podnikání, 

pro který má být společnost zaloţena, vyřkl Lord Cairns notoricky známou větu: 

„společnost je zakládána a existuje pro naplnění předmětu podnikání, a to pouze pro 

naplnění tohoto předmětu podnikání.“
87

 V souvislosti s § 12, který zakazuje změnu 

obsahu společenské smlouvy, a tedy změnu předmětu podnikání, podle Lorda Cairnse 

z těchto ustanovení vyplývá, ţe společnost se smí zabývat pouze tou činností, kterou 

stanovilo ve svém předmětu podnikání. Předmět podnikání tedy: „stanoví sféru a rozsah 

životaschopnosti a způsobilosti, které jsou právním řádem dány obchodní společnosti, a 

zároveň tím negativně určuje, že nic nesmí být činěno za tímto rámcem a obchodní 

společnost nesmí být využita k provozování činností, jejichž účelem je účel jiný, než je 

stanoven v předmětu podnikání.“
88

 

 Tento výklad směřující k omezené způsobilosti byl vysloven všemi 5 soudci 

Sněmovny Lordů, kteří tvořili senát zabývající se tímto rozhodnutím. Byla tak 

s konečnou platností zavrţena konkurující interpretace, která převáţila u odvolacího 

soudu. Tuto konkurující interpretaci formuloval soudce Colin Blackburn, a to tak, ţe 

obchodní společnost zaloţená podle Zákona o obchodních společnostech z roku 1862 je 
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korporace se všemi právy, která měla podle common law korporace zaloţená 

královskou chartou.
89

  

Všemi soudci byl jako jeden z výchozích bodů pro zavrţení této interpretace 

výrazně akcentován záměr zákona chránit jak veřejnost, tak akcionáře a věřitele před 

zvýšeným rizikem, které přineslo zavedení institutu omezeného ručení. Lord Hatherley 

ospravedlnil velmi přísnou interpretaci zákona takto: „pokud uvážíte, že tento zákon 

přinesl možnost podnikat způsobem, který byl do té doby v naší zemi naprosto neznámý; 

když zvážíte, že do té doby bylo základním principem podnikání prostřednictvím 

obchodního sdružení, že každá z osob vstupujících do těchto sdružení přinášela zároveň 

veškerý svůj majetek jako případné uspokojení pro věřitele, je nemožné necítit, že po 

uzákonění ustanovení, které umožnily při založení společnosti splněním zákonem 

stanovených podmínek ustoupení od tohoto principu, by měla veřejnost, tedy osoby, 

které obchodují s akciovými společnostmi, být chráněna, stejně jako by měli být 

chráněni sami akcionáři.“
90

 

 Vzhledem k tomu, ţe bylo podnikání obchodní společnosti za jiným účelem neţ 

předmětem podnikání prohlášeno v rozporu se zákonem, bylo vyvozeno, ţe právní 

úkony, které byly takto učiněny, jsou od počátku, tedy absolutně neplatné.
91

 

 Po zodpovězení této první otázky, tedy ţe právní způsobilost registrované 

obchodní způsobilosti je omezená pouze do toho rozsahu, který slouţí k naplnění 

předmětu podnikání, jenţ je definován ve společenské smlouvě dané společnosti, přišla 

na řadu otázka, zda daná smlouva uzavřená mezi společností The Ashbury Railway 

Carriage and Iron Company a bratry Richeovými splňuje tento poţadavek a společnost 

měla tedy ve společenské smlouvě stanovenu právní způsobilost takovým způsobem, ţe 

mohla uzavřít danou smlouvu.  
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 Článek 8 společenské smlouvy, ve kterém byl stanoven předmět podnikání a 

tudíţ rozsah právní způsobilosti společnosti, zněl takto: „Předmětem podnikání 

společnosti je vyrábět, prodávat a pronajímat železniční vagóny a všechny druhy 

železničních souprav a příslušenství;  podnikání ve strojírenství a vedení staveb 

(general contractors); nákup, pronájem a prodej dolů, hornin, pozemků a budov; nákup 

a prodej dříví, uhlí, kovů nebo jiných materiálů, dále nákup a prodej těchto materiálů 

za úplatu nebo jako zprostředkovatel.―
92

 

 Smlouva, o jejíţ platnost se vedl tento spor, zakládala závazkový právní vztah, 

ve kterém společnost Ashbury Railway Carriage and Iron Company byla vlastníkem 

koncese ke stavbě ţeleznice, i jejím investorem a dodavatelem, bratři Richeovi 

vystupovali jako konstruktéři dané ţeleznice. Centrálním bodem v této otázce se stalo 

sousloví general contractor, které bylo vykládáno buď jako stavbyvedení nebo jako 

obecný dodavatel či zhotovitel. Všemi soudci však bylo vyjádřeno pravidlo, ţe význam 

slov obsaţených ve společenské smlouvě musí být vţdy vykládán v souvislosti se 

zbytkem společenské smlouvy
93

 – zejména s identifikovaným hlavním předmětem 

podnikání společnosti
94

. V opačném případě by pouţití právě takovýchto neurčitých 

slov jako je general contractor ve významu obecný zhotovitel mělo za následek 

rozšíření právní způsobilosti na veškeré podnikání, které si je moţno představit, a to je 

v rozporu se záměrem tohoto zákona. Vzhledem k tomu, ţe předmět podnikání 

společnosti byl tedy ze společenské smlouvy určen jako spíše dodavatelského typu pro 

stavitele ţeleznic, ale tady se společnost nacházela v roli samotného stavitele, byla daná 

smlouva prohlášena Sněmovnou lordů za neplatnou na základě doktríny Ultra Vires.
95

  

 K poslední otázce, a to vlivu ratifikace akcionářů na platnost právního úkonu 

společnosti, bylo stručně vyloţeno, ţe vzhledem k tomu, ţe jakýkoliv právní úkon, 

který byl učiněn Ultra Vires, je v rozporu se zákonem, tedy je protiprávní a od počátku 

neplatný, a na tomto faktu by nic nezměnila ani skutečnost, ţe by všichni akcionáři 

společnosti tento právní úkon odsouhlasili, není uţ vůbec moţné, aby tento úkon nabyl 
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platnosti souhlasným projevem akcionářů ex post. Ratifikace je tedy co se týká platnosti 

právního úkonu Ultra Vires irelevantní.
96

 

 Sněmovna Lordů tímto rozhodnutím potvrdila aplikaci doktríny Ultra Vires i na 

registrované obchodní společnosti, a zároveň stanovila pro aplikaci této doktríny zásadu 

restriktivního výkladu, kdy pouze předmět podnikání, který je výslovně stanoven ve 

společenské smlouvě, a to po výkladu jednotlivých slov v souvislosti se zbytkem 

ustanovení, můţe dát podklad pro platný právní úkon společnosti.
97

 

  

2.1.3 Attorney-General v Great Eastern Railway Company z roku 1880
98

 

 

 Necelých 5 let po rozhodnutí Ashbury
99

, přelomovém precedentem pro právo 

obchodních společností, které je svou přísností některými autory povaţováno aţ za 

drakonické rozhodnutí
100

, se objevil první rozsudek Sněmovny lordů, vynesený dne 27. 

května 1880 ve sloţení Lord Selborne, Lord Blackburn a Lord Watson, který oslabil 

zásadu restriktivního výkladu při aplikaci doktríny Ultra Vires.  Další význam tohoto 

rozsudku spočívá ve stanovení  závaznosti doktríny Ultra Vires, jak byla vyslovena v 

ratiu decidenci rozsudku Ashbury Carriage Company v Riche, jako precedentu i pro 

aplikaci tohoto principu na právní způsobilost obchodních společností zaloţených 

zvláštním zákonem
101

.  

 Skutková podstata zde spočívala ve sloţitých vztazích mezi několika 

obchodními společnostmi zaloţených zvláštním zákonem k vystavění sítě ţeleznic na 

východ od Londýna. Mezi nimi byla i společnost Great Eastern Railway Company, 

která vznikla sloučením dvou dříve spolupracujících společností. Společnosti byly 

několika následujícími zákony oprávněny k různým dalším ţelezničním pracím a 

k tomuto účelu byly oprávněny vyuţívat a udrţovat jeden společný úsek ţeleznice a 

v rámci tohoto společného uţívání mezi sebou uzavírat smlouvy
102

.  
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 50 E.R. 481, op. cit., s. 694-695. 
97

 RAJAK, H., op. cit., s. 18. 
98

 (1880) 5 App Cas 473. 
99

 (1875) LR 7 HL 653. 
100

 FARRAR, John, H., HANNIGAN, Brenda: Farrar´s Company Law. Londýn: Butterworths, 1998, 4. 

vydání, ISBN 0-406-04800-2, s. 100. 
101

 TALBOT, Lorraine: Critical corporate governance and the demise of the ultra vires doctrine. Common 

Law World Review, 2009, roč .38, č. 2., s. 4, dostupné také z WWW:<http://ssrn.com/abstract=1396588>. 

(Dále také TALBOT, L., (2), op. cit.). 
102

 (1880) 5 App Cas 473,  op. cit. ,s. 473-476. 

http://ssrn.com/abstract=1396588


29 

 

 Na základě tohoto uspořádání uzavřela společnost Great Eastern Railway 

Company smlouvu s dalšími dvěma společnostmi, jeţ směly uţívat tuto ţeleznici, 

jejímţ obsahem byl závazek společnosti Great Eastern Railway Company, ţe bude 

druhé smluvní straně na tomto společném úseku za úplatu poskytovat vlakové soupravy 

a další stroje. Proti této smlouvě byla podána další konkurenční společností ţaloba na 

neplatnost právního úkonu z důvodu jednání Ultra Vires ze strany společnosti Great 

Eastern Railway Company. 

 Zde bylo v nejvyšší instanci Sněmovny lordů rozhodováno o dovolání proti 

rozsudku vydaném v odvolacím řízení, kterým se zvrátilo rozhodnutí soudu prvního 

stupně a bylo vysloveno, ţe daná smlouva nebyla Ultra Vires společnosti a je tedy 

platná. Soud jednohlasně potvrdil rozhodnutí odvolacího soudu na základě § 14 jednoho 

za zákonů, který upravoval vztahy mezi společnostmi v dané výstavbě z roku 1863, ve 

znění: 

 

 „Tyto dvě obchodní společnosti mohou uzavírat smlouvy týkající se prací, údržby 

a správy daného úseku železnice nebo jakékoliv její části nebo železnic s tímto úsekem 

spojených; týkající se rozdělení provozních nákladů, mýtného, jízdného a sazeb na 

daném úseku; a dále týkající se ustavení společné komise nebo jakýchkoliv jiných 

záležitostí souvisejících s naplněním účelu tohoto zákona.“
103

 

 

 Všichni tři soudci se shodli v názoru, ţe toto ustanovení výslovně přiznává 

společnosti právní způsobilost k uzavření této smlouvy, význam tohoto rozsudku pak 

spočívá hlavně v odůvodnění Lorda Selbornea. Zde se ztotoţnil s názorem soudce 

odvolacího soudu Jamesem a potvrdil jisté uvolnění ze zásady restriktivního výkaldu při 

aplikaci doktríny Ultra Vires slovy: „Předpokládám, že Vaše Lordstvo neustoupí 

z ničeho, co bylo ustanoveno v The Ashbury Railway Company v. Riche. Přijde mi 

podstatné, aby doktrína Ultra Vires, jak byla vysvětlena v tomto rozhodnutí, zůstala 

zachována. Nicméně souhlasím se soudcem Jamesem, že tato doktrína bude uvážlivě a 

                                                 
103
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ne neopodstatněně chápána a vykládána; a že cokoliv, co může být v dobré víře 

vykládáno jako vedlejší nebo závislé na tom předmětu podnikání, který byl zákonem 

povolen, by nemělo být (není-li to výslovně zakázáno) soudci vykládáno jednání Ultra 

Vires společnosti“
104

 

 Zde tedy došlo k prvnímu uvolnění doktríny Ultra Vires, které ovšem pouze 

předznamenalo pozdější erozi tohoto pravidla aţ do jeho zániku v roce 2009. 

 

2.2 Dopad vzniku doktríny Ultra Vires na formulaci předmětu 

podnikání ve společenské smlouvě  

 

Přelomové rozhodnutí Ashbury Carriage Company v Riche
105

, které definitivně 

omezilo právní způsobilost registrovaných obchodních společností způsobem, ţe za 

platné právní úkony společnosti jsou povaţovány jen takové právní úkony, které 

společnost činí v rámci předmětu podnikání určeném ve společenské smlouvě a § 12 

Zákona o obchodních společnostech z roku 1862, který zakazoval měnit společenskou 

smlouvu, měly za následek stav, ţe po svém zaloţení jiţ obchodní společnost neměla 

ţádnou moţnost, jak reagovat na změny na trhu a průmyslové inovace a byla odsouzena 

pouze k takové činnosti, kterou určila jako předmět podnikání v době svého vzniku.  

Toto pro dynamicky se vyvíjející obchodní vztahy velmi nevýhodné ustanovení 

začalo být záhy eliminováno vynalézavostí obchodních právníků, kteří byli zakladateli 

obchodních společností najímáni k sepsání společenských smluv takovým způsobem, ţe 

články zakotvující předmět podnikání společnosti obsahovaly téměř všechny oblasti 

podnikání, na které se dalo pomyslet, a u nichţ pravděpodobnost, ţe se jimi společnost 

bude doopravdy zabývat, byla téměř nulová. Tato praxe byla nazývána tzv. „syndrom 

vyčerpávajícího seznamu“ (exhaustive list syndrome).
106

 

Toto jednání, které obcházelo záměr zákonů o obchodních společnostech, se 

však dočkalo brzké reakce soudcovského stavu.  

                                                 
104
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2.3 Reakce soudů na „syndrom vyčerpávajícího seznamu“ 

 

 Tento stav, ve kterém byly zakládány obchodní společnosti, které měly předmět 

podnikání vymezen velmi vyčerpávajícím způsobem za účelem zajištění téměř 

neomezené právní způsobilosti společnosti, byl usměrňován soudy dvojím způsobem. 

Prvním způsobem byl výklad článku obsahujícího předmět podnikání postupem, ve 

kterém se dané ustanovení článku rozliší na ustanovení, která obsahují skutečný 

předmět podnikání a ustanovení obsahující vedlejší oblasti podnikání společnosti 

slouţící pouze k naplnění skutečného předmětu podnikání (objects and powers rule of 

construction). Druhým způsobem je identifikace jednoho ustanovení jako hlavního 

předmětu podnikání a nakládání s ostatními ustanoveními daného článku opět pouze 

jako vedlejších oblastí podnikání, které musí být vykládány v souvislosti s hlavním 

předmětem podnikání (main subject rule of construction).
107

  

 

2.3.1 Omezení právní způsobilosti výkladem rozlišujícím skutečný předmět 

podnikání a vedlejší oblasti podnikání (Objects and powers rule of 

construction) 

 

 První způsob tohoto restriktivního výkladu byl, jak bylo výše popsáno, zaloţen 

na rozlišení mezi ustanoveními obsahujícími skutečný předmět podnikání (objects) ve 

smyslu hlavní oblasti podnikání společnosti a ustanovení vyjmenovávající vedlejší 

oblasti podnikání společnosti (powers). Aplikací pravidla „ejusdem generis“ – tedy 

výkladem, který umoţňuje interpretovat jednotlivá slova textu jen v souvislosti se 

zbytkem ustanovení, a argumentací e ratione legis bylo poté judikováno, ţe rozsah 

právní způsobilosti je ohraničen primárně skutečným předmětem podnikání a platnost 

právním úkonům společnosti, které jsou činěny v rámci vedlejších oblastí podnikání, je 

přiznána pouze tehdy, slouţí – li tyto právní úkony k naplnění skutečného předmětu 

podnikání, a ne jako cíl podnikání sám pro sebe, tedy jako skutečný předmět 

podnikání.
108

  

 Příkladem můţe být rozlišení, kdy ve společenské smlouvě můţe být soudem 

určeno jako skutečný předmět podnikání přeprava osob a nákladu, a pouze jako vedlejší 
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oblast podnikání např. odstavce obsahující oprávnění společnosti k nabývání pozemků 

nebo půjčování peněz.
109

 Jednalo- li by se potom o platnost právních úkonů týkajících 

se nabytí pozemku, byl by právní úkon, kterým by společnost nabyla pozemek za 

účelem vystavění depa k odstavení a údrţbě vozidel povaţován za platný právní úkon, 

ale pokud by byl účel tohoto nabytí pouze spekulace, kdy společnost chtěla tento 

pozemek opět prodat po zvýšení jeho ceny, tak by tento právní úkon byl na základě 

doktríny Ultra Vires prohlášen za neplatný. 

  

2.3.2 Omezení právní způsobilosti výkladem stanovícím hlavní předmět 

podnikání (Main subject rule of construction)
110

 

 

 Druhým způsobem, kterým se soudy snaţily stanovit alespoň nějaké hranice 

právní způsobilosti obchodních společností, byl výklad pomocí identifikace hlavního 

předmětu podnikání společnosti. Všechny ostatní ustanovení daného článku, jakkoliv 

široce formulované, byly vykládány restriktivně pouze jako vedlejší oblasti podnikání 

společnosti, a tedy jednalo-li se o platnost právních úkonů v těchto oblastech, rozšiřují 

tato ustanovení hranici právní způsobilosti jen v takových případech, kdy byl daný 

právní úkon činěn za účelem naplnění hlavního předmětu podnikání.
111

  

 Tento restriktivní výklad byl pouţit například v rozhodnutí In Re Haven Gold 

Mining Company z roku 1880
112

, v němţ se jednalo o společnost, jejímţ hlavním 

předmětem podnikání byla těţba zlata v jednom specifikovaném zlatém dolu na Novém 

Zélandu. Společnost ovšem nezískala těţební pozemek, ani povolení k těţbě v tomto 

dole a šance, ţe by byl pozemek dodatečně získán, byla minimální. Menšinoví akcionáři 

z tohoto důvodu podali návrh na zrušení společnosti, přestoţe bylo valnou hromadou 

přijato usnesení o dalším pokračování společnosti s vidinou dodatečného získání 

pozemku nebo jiných těţebních pozemků, coţ bylo dovoleno v rámci vedlejších 

předmětů ve společenské smlouvě.  

Odvolací soud zde zvrátil rozhodnutí soudu prvního stupně právě z důvodu, ţe 

pokud zanikne hlavní předmět podnikání společnosti, tedy účel, pro který daná 

společnost vznikla, není moţné vykonávat ani činnosti vedoucí k naplnění vedlejšího 
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předmětu podnikání, poněvadţ vedlejší předmět podnikání nesmí být účelem sám pro 

sebe a tedy se stát hlavním předmětem podnikání. Rozhodnutí soudu prvního stupně o 

zamítnutí návrhu na zrušení společnosti bylo tedy zrušeno a bylo rozhodnuto o zrušení 

společnosti.
113

  

Určení rozsahu právní způsobilosti restriktivním výkladem pomocí hlavního 

předmětu podnikání bylo dále uţito i v rozhodnutí In Re German Date Coffee Company 

z roku 1882
114

, kde bylo v odvolacím řízení zamítnuto odvolání a potvrzeno rozhodnutí 

soudu prvního stupně, kterým byla zrušena společnost, jeţ nemohla vykonávat činnost, 

která byla soudem identifikována jako hlavní předmět podnikání. Jako hlavní předmět 

podnikání společnosti German Date Coffee Company bylo určeno získání německého 

patentu k výrobě náhraţky kávy z datlů a poté výkon práv z tohoto patentu. K tomu 

však nikdy nedošlo, společnost ale získala podobný patent ve Švédsku. Na základě 

nemoţnosti výkonu hlavního předmětu podnikání bylo na návrh 2 akcionářů vydáno 

rozhodnutí o zrušení společnosti přesto, ţe byla ve společenské smlouvě stanovena jako 

předmět podnikání obecně výroba náhraţky kávy z datlových bobů. Jelikoţ však nebylo 

dodrţeno místní určení – tedy výkon práva v Německu, ale ve Švédsku, byl pouţit 

výklad, který opět neumoţnil výkon vedlejšího předmětu podnikání jako hlavního 

předmětu podnikání a společnost byla zrušena.
115

  

V obou těchto nejznámějších případech došlo na základě znemoţnění 

pokračování v činnosti vymezené hlavním předmětem podnikání ke zrušení společnosti, 

tento výkladový postup byl však ještě častěji pouţíván v situacích, ve kterých byl na 

základě doktríny Ultra Vires zpochybňován právní úkon, který zakládal závazkový 

právní vztah, na kterém jedna strana přestala mít zájem. Toto naprosto objektivní 

hledisko, které určovalo platnost právních úkonů kaţdé dané obchodní společnosti a 

nebralo v úvahu ochranu třetích osob, u kterých byla presumuvána znalost rozsahu 

právní způsobilosti obchodních společností, s nimiţ vstupovaly do závazkových 

právních vztahů, se stalo ve 20. století jedním z ústředních bodů kritiky doktríny Ultra 

Vires. 

Tyto dva výše popsané interpretační postupy se ve své podstatě lišily pouze tím, 

zda dovolují určit jako hlavní předmět podnikání pouze jednu nebo více oblastí 
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podnikání. Důsledek výběru mezi těmito interpretacemi samozřejmě znamenal, ţe ti 

soudci, kteří zvolili interpretaci pomocí hlavního předmětu podnikání, radikálněji 

omezili právní způsobilost společnosti, protoţe stanovili pouze jednu hlavní oblast 

podnikání, kdeţto pokud zvolili výklad, ve kterém identifikovali skutečný předmět 

podnikání, mohlo být zvoleno více oblastí podnikání, a tudíţ konečná právní 

způsobilost společnosti byla širší.  

Toto rozlišení však podle Omara v souvislosti s rozhodnutím Attorney-General 

v Great Eastern Railway Company
116

, ve kterém se zmírnila restriktivnost výkladu 

doktríny Ultra Vires, stalo zanedbatelné.
117

  

 

2.4 Shrnutí 

 

 Druhá polovina 19. století, která byla předmětem této části, byla obdobím 

vzniku a první formulace doktríny Ultra Vires. Na počátku tohoto období byly obchodní 

společnosti zakládány královskou chartou a jejich právní způsobilost byla neomezená. 

Dále vznikly nedlouho předtím dvě nové formy obchodních společností, jejichţ rozsah 

právní způsobilosti byl nejasný a odborná veřejnost v tomto ohledu zastávala velmi 

protichůdné názory. Tato otázka se poprvé dostala před soud v roce 1846 ve sporu 

Colman, on behalf, & c. v The Eastern Counties Railway Company
118

 a v tomto 

rozhodnutí byl zvolen odklon od neomezené způsobilosti obchodních společností 

zaloţených královskou chartou z důvodu nebezpečnosti plynoucí z neomezené právní 

způsobilosti pro konkurenceschopnosti jednotlivých ţivnostníků. Právní způsobilost 

obchodních společností zaloţených zvláštním zákonem byla nadále omezena jen na ty 

právní úkony společnosti, které byly v rámci předmětu podnikání stanoveném 

v zakládacím zákoně.
119

 

 Dalším rozhodnutím, ještě významnějším, protoţe se jednalo o nejpouţívanější 

formu obchodní společnosti – registrovanou obchodní společnost, bylo v roce 1875 

Ashbury Carriage Company v Riche
120

. Zde bylo stejné pravidlo jako v předchozím 

rozhodnutí aplikováno na registrované obchodní společnosti, kdyţ bylo judikováno, ţe 
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předmět podnikání, jak je stanoven ve společenské smlouvě společnosti, ohraničuje 

ţivotaschopnost obchodní společnosti a všechny úkony m které nebyly učiněny v jeho 

mezích, byly od počátku neplatné.
121

 Navíc vzhledem k tomu, ţe zákony o obchodních 

společnostech v této době ještě neumoţňovaly změnu předmětu podnikání společnosti, 

právní způsobilost takovéto společnost byla jednou pro vţdy dána a začít podnikat 

v jiné oblasti znamenalo jednou pro vţdy tuto společnost zrušit a zaloţit novou. Stalo se 

tak krátce poté, co začala být v obchodních společnostech běţná praxe oddělení 

vlastníků (akcionářů) a managementu z důvodu omezeného ručení a tedy sníţení 

personální zainteresovanosti akcionářů na výsledcích společnosti a značně se tak sníţil 

jejich vliv na vedení společnosti. Zavedení této moţnosti, kdy mohl kdokoliv napadnout 

platnost právního úkonu na základě vybočení z předmětu podnikání společnosti, bylo 

určeno zejména akcionářům, kterým tak byla dána moţnost chránit své investice ve 

chvíli, kdy by správní rada vybočila z mezí, které byly ve formě předmětu podnikání 

akcionáři při vzniku společnosti určeny.
122

 

 Krátce po zavedení institutu omezené právní způsobilosti do práva obchodních 

společností začala být tato doktrína eliminována zbytněním článku o předmětu 

podnikání, který často vyjmenovával všechny myslitelné oblasti podnikání. Důvodem 

byla potřeba flexibility pro budoucí rozvoj společnosti a nutnost reagovat na potřeby 

trhu. Toto jednání však začalo být opět soudy usměrňováno vybíráním pouze jedné, 

případně několika oblastí podnikání, které mohly platně propůjčit společnosti právní 

způsobilost, a tzv. vedlejší oblasti podnikání právní způsobilostí společnost nadaly 

pouze pro ty právní úkony, které byly činěny v souvislosti s některým z hlavních 

předmětů podnikání a ne jako cíl sám pro sebe.
123

 

 Tato zásadní změna v právní způsobilosti obchodních společností se však 

nedotkla obchodních společností zaloţených královskou chartou a jejich způsobilost tak 

zůstala neomezena. V této době takové obchodní společnosti za účelem podnikání však 

jiţ nemohou být zaloţeny a jedná se tak pouze o společnosti, které byly zaloţeny před 

ekonomickou krizí způsobenou společností South Sea Company v roce 1720. Dále se 

tedy v souvislosti s doktrínou Ultra Vires hovoří jiţ pouze o obchodních společnostech 

zaloţených zvláštním zákonem a registrovaných obchodních společnostech. 
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3. VÝVOJ DOKTRÍNY ULTRA VIRES  
 

3.1 Změna přístupu k doktríně Ultra Vires 

 

 V této části práce se budu zabývat vývojem doktríny Ultra Vires ve 20. století. 

V tomto období se totiţ jednak zvyšovala potřeba flexibility právní způsobilosti kvůli 

potřebě rychlé reakce na změny na trhu a dále stoupala také pasivita akcionářů, kteří se 

v disperzně vlastněných společnostech stali pouhými příjemci dividend a jejich řídící 

funkce ve společnosti v podstatě vymizela.
124

 Právní úprava vnitřních vztahů ve 

společnosti tedy musela nutně následovat. Potřeba zvýšení flexibility na trhu se 

promítnula postupným uvolňováním zákazu změnit předmět podnikání společnosti, 

který se z absolutního zákazu změnil na soudní povolení této změny na základě 

zákonem taxativně vyjmenovaných důvodů aţ k pouhému ohlašovacímu reţimu změny 

podnikání. Pasivita akcionářů se promítnula umenšováním rozsahu práv akcionářů 

zpochybnit právní úkony společnosti na základě doktríny ultra Vires. K těmto faktorům 

se v druhé polovině 20. století přidal důraz na ochranu dobré víry třetích stran 

jednajících se společností, který ve svém důsledku přinesl největší změnu v doktríně 

Ultra Vires. Tou je pravidlo, ţe platnost právního úkonu společnosti nemůţe být 

zpochybněna na základě nedostatku právní způsobilosti společnosti, ohrozilo-li by to 

právní postavení třetí strany jednající v dobré víře. Vývoj doktríny Ultra Vires se tedy 

od jejího přísného uplatňování obrátil k jejímu postupnému uvolňování.
125

 

   

3.2 Zákon o obchodních společnostech z roku 1908 (Companies Act 

1908)
126

 

 

 K prvnímu uvolnění konstrukce právní způsobilosti obchodních společností 

nedošlo soudním rozhodnutím, ale přijetím nového zákona o obchodních společnostech. 

Původní Zákon o obchodních společnostech z roku 1862 ani zákony následující 

nedovolovaly po zaloţení obchodní společnosti předmět podnikání jiţ změnit a 

v důsledku toho byl rozsah právní subjektivity společnosti definitivně stanoven po celou 
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dobu existence společnosti. Pokud by společnost, tedy spíše její substrát – akcionáři, 

chtěli začít podnikat v jiné oblasti, musela být pro tuto novou oblast podnikání zaloţena 

nová společnost.  

 Tato velmi nevýhodná úprava byla nahrazena novou úpravou obsaţenou 

v Zákoně o obchodních společnostech z roku 1908, jejímţ účelem bylo omezit stávající 

praxi obchodních společností, která spočívala ve vytváření vyčerpávajících seznamů 

všech moţných oblastí podnikání při formulaci předmětu podnikání k zajištění co 

nejširší právní způsobilosti. Tato praxe měla být zamezena umožněním změny 

předmětu podnikání v průběhu existence společnosti.  

§ 7 Zákona o obchodních společnostech z roku 1908 sice stanoví obecný zákaz 

změny společenské smlouvy, ale stanoví výjimku pro změny, které jsou povoleny 

v jednotlivých ustanoveních tohoto zákona.
127

 Výjimka týkající se změny předmětu 

podnikání společnosti je stanovena v § 9.
128

 V prvním odstavci tohoto ustanovení 

                                                 
127

 § 7 Zákona o obchodních společnostech z roku 1908 v originálním znění: „7. A company may not alter 

the conditions contained in its on memorandum except in the cases and in the mode and to the alteration 

of extent for which express provision is made in this Act.― 
128

 § 9 Zákona o obchodních společnostech z roku 1908 v originálním znění: „9.—(1) Subject to the 

provisions of this section a companyobjects of corn- may, by special resolution, alter the provisions of its 

memorandum with respect to the objects of the company, so far as may be required to enable it— 

(a) to carry on its business more economically or moreefficiently; or 

(b) to attain its main purpose by new or improved means;or 

(e) to enlarge or change the local area of its operations; or 

(d) to carry on some business which under existing circumstancesmay conveniently or advantageously be 

combined with the business of the company; or 

(e) to restrict or abandon any of the objects specified in the memorandum. 

(2) The alteration shall not take effect until and except inso far as it is confirmed on petition by the court. 

(3) Before confirming the alteration the court must besatisfied— 

(a) that sufficient notice has been given to every holder of debentures of the company, and to any persons 

or class of persons whose interests will, in the opinion of the court, be affected by the alteration; and 

(b) that, with respect to every creditor who in the opinion of the court is entitled to object, and who 

signifies his objection in manner directed by the court, either his consent to the alteration has been 

obtained or his debt or claim has been discharged or has determined, or has been secured to the 

satisfaction of the court: Provided that the court may, in the case of any person or class, for special 

reasons, dispense with the notice required by this section. 

(4) The court may make an order confirming the alteration either wholly or in part, and on such terms 

and conditions as it thinks fit, and may make such order as to costs as it thinks proper. 

(5) The court shall, in exercising its discretion under this section, have regard to the rights and interests 

of the members of the company or of any class of them, as well as to the rights and interests of the 

creditors, and may, if it thinks fit, adjourn the proceedings in order that an arrangement may be made to 

the satisfaction of the court for the purchase of the interests of dissentient members; and may give such 

directions and make such orders as it may think expedient for facilitating or carrying 

into effect any such arrangement: Provided that no part of the capital of the company may be expended in 

any such purchase. 

(6) An office copy of the order confirming the alteration, together with a printed copy of the memorandum 

as altered, shall, within fifteen days from the date of the order, be delivered by the company to the 

registrar of companies, and he register the same, and shall certify the registration under his hand, and 
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stanoví zákon způsob, jakým se změna provádí a důvody, pro které smí být změna 

učiněna. Jako způsob změny je poţadováno usnesení kvalifikované většiny správní 

rady. Důvody, pro které smí být změněn předmět podnikání, jsou efektivnější nebo 

ekonomičtější provoz podniku, dosaţení předmětu podnikání novými nebo zlepšenými 

postupy, zvětšení nebo změna místa podnikání, rozšíření předmětu podnikání o další 

oblast podnikání, která je výhodná pro společnost v souvislosti s jejím současným 

předmětem podnikání a opuštění nebo zrušení určité oblasti podnikání.  

Účinnosti nabývá změna předmětu podnikání ovšem aţ schválením soudem a 

pouze v rozsahu takového schválení. Na schválení změny předmětu podnikání 

neexistoval právní nárok
129

. 

 Tento krok, ač byl spojen s nákladným soudním řízením a neexistoval na něj 

právní nárok, byl krokem směrem k flexibilnější úpravě právní způsobilosti obchodních 

společností a správnost tohoto kroku dokazují pozdější novelizace tohoto ustanovení 

směřující k ještě větší volnosti při změně předmětu podnikání společnosti.  

 Jmenované nevýhody, kterými jsou nákladnost schvalovacího soudního řízení a 

nejistota výsledku, ale bohuţel zabránily naplnění účelu této novelizace, a to zastavit 

stále rostoucí praxi pouţívání vyčerpávajících seznamů všech moţných oblastí 

podnikání při určení předmětu podnikání společnosti.
130

 Následující zákon, Zákon o 

obchodních společnostech z roku 1929, však nepřinesl v tomto ohledu ţádnou změnu a 

přejal ustanovení týkající se změny předmětu podnikání ze zákona z roku 1908.
131

 

 

 

                                                                                                                                               
the certificate shall be conclusive evidence that all the requirements of this Act with respeét to the 

alteration and the confirmation thereof have been complied with, and thenceforth the memorandum so 

altered shall be the memoranduni of the company. The court may by order at any time extend the time for 

the delivery of documents to the registrar under this section for such period as the court may think 

proper. 

(7) If a company makes default in, delivering to the registrar of companies any document required by this 

section to be delivered to him, the company shall be liable to a fine not exceeding ten pounds' for every 

day during wlnch it is in default.― 
129

 § 9 odst. 4 Zákona o obchodních společnostech z roku 1908. 
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 Srovnej s bodem 12 ve zprávě vládní Cohenovy komise, ustanovené v roce 1943 Ministerstvem 

obchodu Spojeného království k revizi Zákona o obchodních společnost z roku 1929, který obsahoval 

stejné ustanovení týkající se změny předmětu podnikání jako Zákon o obchodních společnostech z roku 

1908. In The Report of the Committee on Company Law Amendment (1945) Cm 6659. 
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 The Report of the Committee on Company Law Amendment (1945) Cm 6659, op.cit., bod 12. 
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3.3 Obrana proti restriktivnímu soudnímu výkladu při určování 

rozsahu právní způsobilosti 

 

K dalšímu uvolňování doktríny Ultra Vires došlo v reakci na rozsudky typu In 

Re Haven Gold Mining Company
132

 a In Re German Date Coffee Company
133

. 

Aktivistický postup soudů, kterým byla omezována právní způsobilost obchodních 

společností identifikací hlavního nebo skutečného předmětu podnikání, se stal terčem 

kritiky odborné veřejnosti. Jeho nejvýznamnějším kritikem se stal Sir Francis Palmer, 

který prohlásil: „Bezpochyby někteří argumentovali, že pravým záměrem zákonodárců 

bylo, že pouze skutečný/ hlavní předmět podnikání (ve smyslu oblasti podnikání) měl být 

specifikován (ve společenské smlouvě), ne vedlejší oblasti podnikání, kterými má být 

tohoto předmětu podnikání dosaženo – a Ti také z této premisy odvodili, že jakmile je 

hlavní předmět podnikání specifikován, je nesprávné uvádět ve společenské smlouvě 

další ustanovení, která vyjmenovávají vedlejší oblasti podnikání. Ale v zákoně není nic, 

co by mohlo být podkladem pro toto tvrzení, ani se v něm neobjevuje záměr nedovolit 

stanovení vedlejší oblasti podnikání ve společenské smlouvě. Každé ustanovení v článku 

společenské smlouvy obsahující předmět podnikání, ať už hlavní či vedlejší, platně 

propůjčuje společnosti právní způsobilost v této oblasti. Nepřiznat tuto vlastnost 

ustanovením stanovícím pouze vedlejší oblast podnikání je protizákonné …. Odpovědí 

je, že volba je v rukou zakladatelů společnosti.“
134

 

 V této citaci Sir Francis Palmer klade důraz na smluvní volnost při zakládání 

společnosti, ze které vyplývá skutečnost, ţe právě zakladatelé určují rozsah právní 

způsobilosti společnosti a na základě toho pokládá postup soudů, kterým je tato právní 

způsobilost sekundárně omezovávána, za protizákonný. Právě Sir Francis Palmer je 

povaţován za autora jedné z klauzulí, kterými se obchodní společnosti začaly proti 

takovému omezování právní způsobilosti bránit. Touto obranou byla klauzule zasazená 
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 PALMER, Sir Francis Beaufort: Palmer´s Company Precedents.1912, 11. vydání, s. 458-9 in 
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do posledního ustanovení, která prohlašovala kaţdou oblast podnikání zmíněnou ve 

společenské smlouvě jako skutečný/hlavní a nezávislý předmět podnikání.
135

 

 Dalšími řešeními, která byla podnikovými právníky pouţívána jako prostředky 

rozšíření právní způsobilosti obchodních společností v naději, ţe zabrání restriktivním 

soudním výkladům identifikujícím hlavní nebo skutečný předmět podnikání, byla 

například formulace článku obsahujícího předmět podnikání, ve kterém kaţdý odstavec 

začínal slovy: „skutečným předmětem podnikání je:…“, dále uţití velmi široké definice 

jasně identifikovatelného hlavního předmětu a také později další typ závěrečné 

klauzule, která ve společenské smlouvě udávala jako skutečný předmět podnikání 

kteroukoliv oblast podnikání, jeţ je podle správní rady společnosti výhodná pro rozvoj 

společnosti. Klauzule rozšiřující právní způsobilost obchodních společností se po 

soudním potvrzení jejich platnosti staly automatickou součástí zakladatelských smluv u 

téměř všech obchodních společností.
136

 

Tento vývoj přicházející krátce po samotném zakotvení doktríny Ultra Vires je 

některými autory viděn jako tak výrazný zásah do doktríny Ultra Vires, ţe jiţ téměř 

ztrácí praktický význam pro právo obchodních společností.
137

 Původní smysl doktríny - 

ochrana akcionářů a věřitelů společnosti před nedovolenými úkony s poskytnutým 

majetkem. Tento smysl byl doopravdy pouţitím klauzulí rozšiřujících právní 

způsobilost obchodních společností na téměř neomezenou v podstatě odstraněn. 

Negativní dopad této doktríny, tedy nebezpečí pro třetí osoby, ţe právní úkon 

společnosti zakládající závazkový právní vztah s těmito osobami, můţe být v případně 

nevýhodnosti napaden samotnou společností pro jeho neplatnost, ovšem přetrvával. 

Přesně určit právní způsobilost společností s těmito rozsáhlými předměty podnikání 

bylo totiţ téměř nemoţné. Vývoj doktríny Ultra Vires související s rozšířením právní 

způsobilosti obchodních společností pomocí těchto klauzulí je předmětem další části 

této kapitoly.  
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3.3.1 Klauzule rozšiřující právní způsobilost obchodních společností  

 

 Jak jiţ bylo naznačeno, vynalézavost právníků při snaze dopřát klientům při 

zakládání obchodních společností co největší prostor pro budoucí růst společnosti a tedy 

i moţnost změnit předmět podnikání, aniţ by museli zrušit společnost a zaloţit novou, 

přinesla několik metod, jak této větší flexibility na trhu dosáhnout. Nejpouţívanějšími 

dvěma z nich se staly tzv. klauzule „Cotman“ (Cotman clause) a klauzule „subjektivní 

výhodnosti“ (Subjective objects clause). 

 

3.3.1.1 Klauzule „Cotman“ (Cotman clause)  

 

Touto klauzulí, která byla obsaţena v posledním ustanovení článku 

vymezujícího předmět podnikání společnosti, se obchodní společnosti bránily 

restriktivnímu výkladu předmětu podnikání, který byl prosazován anglickou justicí. Za 

jejího autora je povaţován Sir Francis Palmer a její znění je, jak bylo pouţito v článku 

3 společenské smlouvy společnosti Essequibo Rubber and Tobacco Estates, Limited
138

, 

následující:  

 

„Každé ustanovení článku společenské smlouvy vymezující předmět podnikání 

společnosti je skutečným předmětem podnikání společnosti a není ve svém výkladu 

omezen žádným jiným ustanovením v tomto článku ani názvem společnosti a žádný 

z těchto předmětů podnikání nemá být považován za vedlejší předmět podnikání, který 

by byl vykládán v souvislosti s prvním ustanovením tohoto článku; společnost má plnou 

právní způsobilost ve všech oblastech podnikání, které jsou obsaženy v tomto článku, a 

ve všech oblastech světa, a to nehledě na skutečnost, že předpokládaná činnost nespadá 

do oblasti podnikání určené v prvním ustanovení tohoto článku.“
139

 

                                                 
138

 Jedná se o společnost, o jejíţ právní způsobilosti takto stanovené se jednalo v rozhodnutí Cotman v 

Brougham [1918] AC 514. 
139

 Cotman v Brougham [1918] AC 514, s. 517, v originálním znění: „The objects set forth in any sub-
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but the company shall have full power to exercise all or any of the powers conferred by any part of this 

clause in any part of the world, and notwithstanding that the business, undertaking, property or acts 
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Tato klauzule rozšiřující právní způsobilost obchodních společností byla 

zpočátku soudy prohlašována za neplatnou
140

, po přelomovém rozsudku Cotman v 

Brougham
141

 však byla Sněmovnou Lordů uznána její platnost a stala se, později 

společně s klauzulí subjektivní výhodnosti, automatickou součástí zakladatelských 

smluv téměř u všech obchodních společností.
142

 

 

3.3.1.1.1 Cotman v Brougham 
143

  

 

 Rozsudek Sněmovny lordů ze dne 6. května 1918, který byl rozhodován senátem 

ve sloţení Lord Finlay, Lord Atkinson, Lord Parker of Waddington a Lord Wrenbury, je 

významný právě pro uznání platnosti klauzule stanovící kaţdou oblast podnikání 

uvedenou v předmětu podnikání jako skutečnou a nezávislou oblast podnikání na 

ostatních vyjmenovaných oblastech podnikání, a který dal této klauzuli název. Poměrně 

překvapivě v tomto rozhodnutí nezaujal soud původně typický aktivistický přístup 

v této otázce, ale cítil se být vázán rozhodnutím správce obchodního rejstříku o zápisu 

společnosti do obchodního rejstříku. Jelikoţ zápisem do obchodního rejstříku správce 

potvrzuje, ţe při zaloţení společnosti byly dodrţeny všechny podmínky stanoveny 

zákonem, soud konstatoval, ţe i daná klauzule splnila zákonné podmínky a je tedy 

platná.
144

  

 Skutková podstata případu spočívala v situaci, ve které obchodní společnost 

Essequibo Rubber and Tobacco Estates, Limited (dále také „E. Company“), jejíţ 

společenská smlouva obsahovala právě klauzuli „Cotman“ ve znění, jak bylo uvedeno 

výše
145

, upsala 17 200 akcií společnosti Anglo-Cuban Oil, Bitumen, and Asphalt 

Company, Limited (dále také „A. Company“), za něţ zůstala E. Company dluţná A. 

Company částku ve výši 14 456 GBP. Poté E. Company převedla tyto akcie na 
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143

 [1918] AC 514, HL. 
144

GRIFFIN, S., op. cit., s. 10. 
145

 viz část, 3.3.1.1, s. 49. 



43 

 

společnost London and Mexican Exploitation Company, Limited (dále také „L. 

Company“), jeţ pohledávku vůči A. Company rovněţ neuhradila.  

 Kdyţ všechny tři společnosti vstoupily do likvidace, podal likvidátor E. 

Company Cotman ţalobu na vynětí E. Company ze seznamu akcionářů A. Company 

(zapisují se zde i bývalí akcionáři do jednoho roku od vystoupení ze společnosti) na 

základě neplatnosti právního úkonu, kterým byly akcie upsány, poněvadţ tento právní 

úkon byl Ultra Vires společnosti
146

. 

I přesto, ţe původním účelem článku vymezujícím předmět podnikání bylo 

zajištění co nejširší právní způsobilosti společnosti, Cotman zaloţil argumentaci na 

soudních rozhodnutích, které stanovily pro výklad předmětu podnikání restriktivní 

pravidlo, při němţ se obecné formulace při stanovení vedlejších oblastí podnikání 

vykládají pouze v souvislosti s hlavním předmětem podnikání
147

  a rozhodnutí Stephens 

v. Mysore Reefs (Kangundy) Mining Co.
148

 V tomto rozhodnutí byla na základě 

restriktivního výkladu ignorována klauzule „Cotman“ v souvislosti s určením rozsahu 

právní způsobilosti společnosti a zároveň bylo stanoveno, ţe hlavní předmět podnikání 

se má určit na základě prvního, případně druhého a třetího ustanovení článku 

vymezujícího předmět podnikání a názvu společnosti
149

. 

Likvidátor A. Company Brougham naopak argumentoval, ţe v souladu 

s posledním ustanovením byla oblast podnikání investování do akcií obchodních 

společností skutečným a nezávislým předmětem podnikání, a i pokud by podle 

restriktivního výkladu byla tato část článku neplatná pro stanovení rozsahu právní 

způsobilosti společnosti, je podle § 17 Zákona o obchodních společnostech z roku 1908, 

který stanoví nevyvratitelnou právní domněnku, ţe osvědčení o zápisu do obchodního 

rejstříku prokazuje splnění podmínek pro zaloţení společnosti stanovených zákonem, 

důkazem platnosti všech ustanovení tohoto článku.
150

 

Soud jednohlasně potvrdil platnost článku vymezujícího předmět podnikání na 

základě nevyvratitelné domněnky v §17 Zákona o obchodních společnostech z roku 

1908, která stanoví, ţe byla-li společnost zapsána správcem do obchodního rejstříku, 

byly splněny všechny podmínky pro zaloţení společnosti a tedy i byl platně vymezen 
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předmět podnikání, coţ je potvrzeno osvědčením o zápisu do obchodního rejstříku, 

který je pro soud závazný.
151

 Přesto vyjádřil pochybnost, zda měla být tato společnost 

zapsána a vyjádřil domněnku, ţe takto vymezený předmět podnikání by mohl být 

platným důvodem pro zamítnutí zápisu do obchodního rejstříku, poněvadţ podle jejich 

názoru takto formulovaný předmět podnikání obchází účel Zákona o obchodních 

společnostech z roku 1908.  

Kritika této obchodní praxe byla vyjádřena ve stati Lorda Wrenburyho: 

„Vyrostla zde zhoubná praxe požadování, aby článek ve společenské smlouvě vymezující 

předmět podnikání společnosti obsahoval ustanovení za ustanovením nespecifikující 

předmět podnikání, nýbrž vytvoření seznamu veškerých možných typů právních úkonů, 

které může společnost činit. Tato praxe není novinkou. Byla běžně užívána již v době, 

kdy jsem byl koncipientem v advokátní komoře. Po marné snaze jsem ji musel proti 

svému přesvědčení přijmout za svou. Nyní dospěla situace tak daleko, že v článku 

určujícím skutečný předmět podnikání není tento předmět vymezen, ale je pohřben pod 

masou slov sloužící k vymezení tak široké právní způsobilosti, že každý právní úkon 

bude nadán platností některým z rozsáhlých ustanovení. Tato společenská smlouva je 

v tomto ohledu nejhorší, se kterou jsem se kdy setkal.“
152

 Rovněţ byla všemi soudci 

poţadována novelizace zákona k zabránění obcházení zákona tímto způsobem.
153

 

Jelikoţ ale byl daný článek na základě prokázání splnění podmínek pro zaloţení 

společnosti osvědčením o zápise do obchodního rejstříku uznán platným, byl na jeho 

základě uznán i právní úkon, kterým E. Company upsala akcie společnosti A. Company 

a ţaloba byla zamítnuta.  
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 Význam tohoto rozhodnutí tedy spočívá v tom, ţe bylo soudy upuštěno od 

restriktivního výkladu předmětu podnikání společnosti v situaci, kdy předmět podnikání 

slouţil pro vymezení platnosti právních úkonů při transakcích s třetími osobami.
154

  

 

3.3.1.2 Klauzule subjektivní výhodnosti  

 

 Tato klauzule je dalším prostředkem zvýšení flexibility v otázce budoucího 

rozvoje společnosti, kdy konstrukce rozsahu právní subjektivity spočívá v tom, ţe 

pokud je tato klauzule obsaţena ve společenské smlouvě, je právní subjektivita 

společnosti dána v podstatě do rukou správní rady, která usnesením můţe určit oblast 

podnikání, která je výhodná pro rozvoj společnosti v souvislosti s některou ze 

stávajících oblastí podnikání, a tímto usnesením je právní způsobilost pro danou oblast 

podnikání rozšířena.
155

 

Typické znění této klauzule je následující: „Společnost se může zabývat 

jakoukoliv činností v kterékoliv oblasti podnikání, která je podle názoru správní rady 

způsobilá být pro společnost přínosná v souvislosti s nyní nebo později schváleným 

předmětem podnikání společnosti.“
156

  

Platnost této klauzule a tedy moţnost rozšíření právní způsobilosti byla soudně 

potvrzena v rozhodnutí Odvolacího soudu pro Anglii a Wales Bell Houses Ltd. v City 

Wall Properties Ltd.
157

 

 

3.3.1.2.1 Bell Houses Ltd. v City Wall Properties Ltd.
158

  

  

 Toto soudní rozhodnutí Odvolacího soudu pro Anglii a Wales, které je 

některými povaţováno za poslední bod soudní eroze doktríny Ultra Vires
159

, je 

rozhodnutím, ve kterém byla uznána platnost klauzule subjektivní výhodnosti.  Tímto 

rozhodnutím, které bylo rozhodováno senátem ve sloţení Sellers L.J., Danckwerts L.J. a 
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Salmon L.J., došlo podle Griffina k dalšímu uvolnění pravidel určení právní 

způsobilosti obchodních společností a jejímu rozšíření.
160

 

 Ţalující společnost v tomto sporu, Bell Houses Ltd., byla obchodní společností, 

jejímţ hlavním předmětem podnikání byla developerská činnost, spočívající v odkupu 

levných pozemků a výstavbě budov, které byly následně prodány, ale jejíţ článek 

společenské smlouvy vymezující předmět podnikání společnosti obsahoval v odstavci c) 

klauzuli subjektivní výhodnosti ve znění: „Společnost se může zabývat jakoukoliv 

činností v kterékoliv oblasti podnikání, která je podle názoru správní rady způsobilá být 

pro společnost přínosná v souvislosti se zde definovaným nebo obecným předmětem 

podnikání společnosti.“
161

 

Tato společnost spolupracovala s několika úvěrovými společnostmi, které 

společnosti Bell Houses poskytovaly úvěry na jednotlivé developerské projekty. Jedna 

z těchto společností oslovila Bell Houses s nabídkou úvěru ve výši 1.000.000,00 GBP, 

společnost však neměla momentálně pro tuto nabídku uplatnění. Předseda správní rady 

Bell Houses poté ovšem nabídl za komisi 20.000,00 GBP zprostředkování tohoto úvěru 

jiné společnosti, ţalované City Wall Properties Ltd. Po uzavření smlouvy v tomto znění 

došlo společností Bell Houses ke zprostředkování úvěru společnosti City Walls 

Properties, která však nezaplatila za toto zprostředkování smluvenou komisi.
162

 

Po podání ţaloby společností Bell Houses na zaplacení poţadované komise 

z dané smlouvy argumentovala City Wall Properties dotkrínou Ultra Vires, tedy ţe 

zprostředkování úvěru nebylo stanoveno jako předmět podnikání společnosti Bell 

Houses, a tudíţ je tato smlouva neplatná.
163

 

Soud v prvním stupni zamítnul ţalobu na náhradu škody na základě toho, ţe 

smlouva byla Ultra Vires společnosti a k formulaci klauzule subjektivní výhodnosti 

konstatoval, ţe samotný fakt, ţe správní rada má nějaký názor na určitou oblast 

podnikání, a to i pokud je tak stanoveno ve společenské smlouvě a tento názor se zdá 

fakticky podloţen, nemá vliv na rozšíření právní subjektivity společnosti.
164
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Odvolání společnosti Bell Houses k Odvolacímu soudu pro Anglii a Wales však 

bylo úspěšné, smlouva byla stanovena jako v rámci předmětu podnikání, a tudíţ platná. 

K tomuto rozhodnutí došel soud jednohlasně. Argumenty jsou vyjádřeny v odůvodnění  

Salmona L.J.
165

, který potvrdil platnost klauzule subjektivní výhodnosti stejným 

argumentem, který byl pouţit při uznáni platnosti klauzule „Cotman“. Tedy byla-li 

společnost zapsána správcem do obchodního rejstříku, byly splněny všechny podmínky 

pro zaloţení společnosti a tedy i byl platně vymezen předmět podnikání, a toto 

nevyvratitelně prokazuje osvědčení o zápisu do obchodního rejstříku
166

.  

Dále Danckwerts L.J. po vyčerpávající revizi předchozích soudních rozhodnutí 

na toto téma vyslovil názor: „Akcionáři upisují akcie na základě společenské smlouvy, a 

pokud ona společenská smlouva dává správní radě pravomoc vydat usnesení o 

výhodnosti určité oblasti podnikání pro společnost jako v tomto případě, proč by 

nemělo být toto usnesení závazné?  Sami akcionáři upsáním akcií společnosti s danými 

podmínkami souhlasili.“
167

 Dále ještě stanovil, ţe ono usnesení musí být učiněno 

v dobré víře.
168

 

Soud tedy vyslovil platnost této smlouvy a uloţil společnosti City Wall 

Properties zaplatit částku 20.000,00 GBP jako komisi za zprostředkování úvěru.  

Význam rozsudku tedy spočívá ve vytvoření precedentu platnosti této klauzule 

jako součásti formulace předmětu podnikání společnosti. Jelikoţ předmět podnikání 

společnosti je výchozím institutem pro určení hranic právní způsobilosti obchodních 

společností, je důsledkem tohoto rozhodnutí i změna doktríny Ultra Vires, kdy 

k rozšíření právní způsobilosti společnosti dojde samotným rozhodnutím orgánu 

společnosti, obsahuje-li společenská smlouva společnosti tuto klauzuli
169

. Omar nazývá 

toto rozhodnutí poslední smrtící ranou doktríny Ultra Vires, kdy se omezení právní 
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způsobilosti v tomto právním stavu stalo pro společnosti uţ pouhou nepříjemností, za to 

ale stále bylo pastí pro nepoučené protistrany.
170

  

  

3.4 Novelizace doktríny Ultra Vires v 2. polovině 20. století 

 

 Neutěšený stav doktríny Ultra Vires na přelomu 1. a 2. poloviny 20. století, 

v němţ zejména neexistovala právní jistota třetích stran a moţnost změny předmětu 

podnikání pro obchodní společnosti byla nejistá, společně s dalšími nevyhovujícími 

instituty práva obchodních společností vyústil ve snahu vyřešit tyto problémy cestou 

přijetí nového zákona. K prvnímu impulsu ze strany zákonodárců od roku 1908, ve 

kterém byl přijat Zákon o obchodních společnostech z roku 1908, došlo zřízením 

Cohenovy komise Ministerstvem obchodu Spojeného království v roce 1943. Zpráva 

této komise doporučila odstranění vnějších projevů doktríny Ultra Vires, tedy zavedení 

neomezené právní způsobilosti obchodních společností. Následující zákon však toto 

doporučení nepřijal a přinesl jen dílčí změny v úpravě doktríny Ultra Vires. Tlak 

odborné veřejnosti byl vyslyšen aţ provedením evropského zákonodárství při vstupu 

Spojeného království do Evropských společenství. Komunitární právo z důvodu 

ochrany právní jistoty třetích osob poţadovalo, kvůli nedokonalému provedení však 

došlo k zavedení neomezené právní způsobilosti obchodních společností pouze 

částečně. Zákon o obchodních společnostech z roku 1985 napravení v tomto směru 

nepřinesl. Toto období od přelomu 1. a 2. druhé poloviny 20. století do počátku 90. let 

je tak charakterizováno snahou o zavedení neomezené právní způsobilosti obchodních 

společností, které by znamenalo zánik doktríny Ultra Vires v uţším smyslu. Na základě 

legislativních chyb však k zániku doktríny v tomto období nedošlo. 

3.4.1 Zpráva Cohenovy komise
171

 

 

 Zpráva Cohenovy komise o stavu práva obchodních společností a doporučení 

k příleţitosti přijetí nového Zákona o obchodních společnostech z roku 1945 (dále jen 

„Zpráva Cohenovy komise“) je výsledkem Cohenovy komise zřízené Ministerstvem 

obchodu Spojeného království v roce 1943. Úkolem komise byla kritická analýza 
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současného stavu práva obchodních společností a doporučení změn v konkrétních 

obrysech pro jednotlivá ustanovení.  

 Bod 12 Zprávy Cohenovy komise, který se zabývá doktrínou Ultra Vires, 

obsahuje kritiku současného stavu. Hlavním předmětem této kritiky byla skutečnost, ţe 

zákonný postup změny předmětu podnikání podléhající soudnímu schválení - jediná 

moţnost změny rozsahu právní způsobilosti, obsaţený jak v Zákoně o obchodních 

společnostech z roku 1908 i z roku 1929, nesplnil svůj účel a nepodařilo se mu zabránit 

praxi formulace předmětu podnikání jako vyčerpávajícího seznamu všech moţných 

oblastí podnikání. „Důsledkem je pouze klamná ochrana akcionářů, ale také skryté 

nebezpečí pro třetí osoby obchodující se společností.―
172

 

 Komise zhodnotila současný stav doktríny, v jakém je společnostmi aplikován, 

jako nevyhovující a neobsahující ţádný pozitivní účel, pro který by měla být zachována. 

Komise navrhla zrušení doktríny Ultra Vires ve vztahu ke třetím osobám a doporučila 

v tomto směru zavedení neomezené právní způsobilosti obchodních společností. 

Předmět podnikání ve společenské smlouvě měl podle doporučení slouţit pouze jako 

vnitřní omezení jednatelského oprávnění ve vztahu mezi akcionáři a statutárními orgány 

společnosti.  Takto slouţící předmět podnikání by napříště měl být změněn jiţ pouhým 

kvalifikovaným usnesením správní rady, tedy bez soudního schválení
173

. Provedením 

tohoto doporučení by doktrína Ultra Vires byla napříště jiţ pouhým vnitřním 

mechanismem kontroly statutárních orgánů a na právní způsobilost by jiţ neměla 

vliv.
174

 

 

3.3.2 Zákon o obchodních společnostech z roku 1948
175

 

 

 Doporučení navrhované ve Zprávě Cohenovy komise nebylo provedeno do té 

míry, ve které poţadovalo zrušení doktríny Ultra Vires v otázce právní způsobilosti, 

tedy ve vztahu ke třetím osobám. Důvodem neprovedení této reformy bylo rozhodnutí 

tehdejší vlády, která nepodpořila tuto změnu, protoţe trvala na zachování zásady 
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publicity (constructive notice rule), která zakládala nevyvratitelnou domněnku znalosti 

společenské smlouvy společnosti kaţdého, kdo vstupoval se společností do právních 

vztahů.
176

 

 Provedena však byla ta část doporučení, ve které bylo navrhováno zrušení 

soudního schválení změny předmětu podnikání. Změna předmětu podnikání byla nově 

upravena v § 5 Zákona o obchodních společnostech z roku 1948
177

. Pro usnesení o 

změně předmětu podnikání zůstala povinná kvalifikovaná většina, soudní schválení 

změny předmětu podnikání však bylo zrušeno. Namísto tohoto schválení však § 5 

dává drţitelům alespoň 15% podílu (akcií) právo na podání ţaloby na zrušení změny 

předmětu podnikání. Tato ţaloba musí být podána ve lhůtě 21 dní od vydání usnesení 

měnící předmět podnikání společnosti.  

 Účinnosti nabyde usnesení marným uplynutím lhůty pro podání ţaloby, do 15 

dní od marného uplynutí této lhůty musí být správci rejstříku společností doručena 

společenská smlouva ve změněném znění.
178

 

 Dále byl rozšířen okruh důvodů, pro které mohl být předmět podnikání změněn. 

Nyní se tedy kromě efektivnějšího nebo ekonomičtějšího provozu podniku, dosaţení 

předmětu podnikání novými nebo zlepšenými postupy, zvětšení nebo změny místa 

podnikání, rozšíření předmětu podnikání o další oblast podnikání, která je výhodná pro 

společnost v souvislosti s jejím současným předmětem podnikání a opuštění nebo 

zrušení určité oblasti podnikání, staly zákonným důvodem změny také prodej části 

podniku a fůze společností.
179
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3.4.3 Zpráva Jenkinsovy komise
180

 

 

 Jenkinsova komise byla zřízena Ministerstvem obchodu k další revizi práva 

obchodních společností v roce 1959. Ve své Zprávě z roku 1962 se v otázce doktríny 

Ultra Vires vymezila vůči doporučením Cohenovy komise a ztotoţnila se s důvody 

Ministerstva obchodu, které se navrhované zrušení doktríny Ultra Vires rozhodlo 

v Zákoně o obchodních společnostech z roku 1948 neprovést. Hlavním důvodem, proč 

Jenkinsova komise nepodpořila návrh zrušit doktrínu Ultra Vires ve vztahu ke třetím 

osobám, byl fakt, ţe Cohenova komise navrhla po zrušení doktríny formulaci předmětu 

podnikání ve společenské smlouvě ponechat jako hranici určující rozsah vnějšího 

jednatelského oprávnění statutárních orgánů společnosti.
181

  

Podle názoru Jenkinsovy komise toto řešení nepřináší zlepšení postavení třetích 

osob při namítnutí neplatnosti právního úkonu, poněvadţ při zásadě publicity, tedy 

povinnosti osob jednajících se společností znát její veřejné dokumenty, by po provedení 

navrhovaných změn sice nebyla presumována znalost stran o rozsahu právní 

způsobilosti, ale případné omezení statutárního orgánu jednat v dané věci by dále 

presumováno bylo. Neplatnost by tedy nebyla prohlášena na základě nedostatku právní 

způsobilosti společnosti, ale na základě překročení jednatelského oprávnění statutárního 

orgánu společnosti.
182

  

Doporučení Jenkinsovy komise tedy podpořilo zachování doktríny Ultra Vires 

v současném stavu, kdy formulace předmětu podnikání zároveň určuje rozsah právní 

způsobilosti společnosti. Navrhla však vyřešit otázku platnosti právních úkonů 

obchodních společností se třetími osobami zrušením zásady publicity a zavedením 

základního pravidla, ţe právní úkony činěné vůči osobám jednajícím v dobré víře 

nemají být prohlašovány za neplatné na základě omezení způsobilosti ve 

společenské smlouvě.
183

 

Konkrétně by toto pravidlo znamenalo, ţe pokud účastník právního vztahu 

vstupuje s jiným účastníkem – společností do právního vztahu, smí důvodně 

předpokládat, ţe daná společnost má právní způsobilost do tohoto právního vztahu 

vstoupit. Tato ochrana dobré víry se vztahuje i na osoby, které společenskou smlouvu 

                                                 
180

 v originále The Report of the Company Law Committee (1962) Cmnd 1749. 
181

 The Report of the Company Law Committee (1962) Cmnd 1749, op. cit., s. 12. 
182

 Ibid., s. 12. 
183

 Ibid., s. 12. 



52 

 

společnosti znají, ale přesto jsou v dobré víře, ţe společnost právní způsobilost v dané 

situaci má.
184

 Takto zvýšená a poměrně netypická ochrana u osob, které znají 

společenskou smlouvu, a přesto nedokázaly správně analyzovat právní způsobilost 

společnosti, byla zřejmě navrhována právě kvůli tzv. „syndromu vyčerpávajícího 

seznamu“, kdy předmět podnikání byl navrhován takovým způsobem, aby právní 

způsobilost byla ve své podstatě neomezená a velice komplikovaná, a nebylo tedy 

v silách často ani právníků odhalit skutečnou právní způsobilost společnosti.  

K provedení tohoto doporučení však opět nedošlo a dalším impulsem změny 

doktríny Ultra Vires se stalo aţ provedení evropské legislativy související se vstupem 

Spojeného království do Evropských společenství.  

3.4.4 Zákon o vstupu do Evropského společenství z roku 1972
185

 

 

 K zavedení nezávisloti platnosti právních úkonů společnosti na nedostatku 

právní způsobilosti společnosti došlo v souvislosti se vstupem Spojeného království do 

Evropských společenství. Se vstupem nutně přišla i povinnost provést komunitární 

právo do práva vnitrostátního. Tato harmonizace proběhla Zákonem o vstupu do 

Evropského společenství z roku 1972.  

Co se týká provedení komunitárního práva obchodních společností, do roku 

1968 byla evropská úprava spíše menšího významu, čítající především článek 44 odst. 

2, písm. g Smlouvy o zaloţení Evropského hospodářského společenství z roku 1957 a 

devět technických směrnic upravujících vnitřní vztahy v obchodních společnostech.
186

 

V roce 1968 však byla přijata První směrnice Rady ze dne 9. března 1968, o koordinaci 

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

v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého odstavce Smlouvy, za 

účelem dosaţení rovnocennosti těchto opatření (68/151/EHS, dále také jen „Směrnice“).  

Ustanovení této Směrnice dopadající na doktrínu Ultra Vires je obsaţen v článku 

9, jeţ stanoví: 

 

 „(1) Společnost je vázána úkony svých orgánů vůči třetím osobám, i když tyto 

úkony nespadají do předmětu podnikání této společnosti, ledaže tyto úkony překračují 
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pravomoci, které jim právní předpis svěřuje nebo umožňuje těmto orgánům svěřit. 

Členské státy však mohou stanovit, že společnost není vázána, jestliže tyto úkony 

překračují rámec předmětu podnikání, pokud prokáže, že třetí osoba věděla, že úkon 

tento předmět překračuje, nebo o tom nemohla vzhledem k okolnostem nevědět, přičemž 

pouhé zveřejnění stanov nepostačuje k poskytnutí tohoto důkazu. 

(2) Omezení pravomocí orgánů společnosti, která vyplývají ze stanov nebo z 

rozhodnutí příslušných orgánů, se nikdy nelze dovolávat vůči třetím osobám, i když byla 

zveřejněna.  

(3) Jestliže vnitrostátní právní předpisy stanoví, že oprávnění zastupovat 

společnost může být odchylně od obecné právní úpravy v této oblasti svěřeno stanovami 

jediné osobě nebo několika osobám jednajícím společně, mohou tyto právní předpisy 

stanovit možnost dovolat se tohoto ustanovení stanov vůči třetím osobám za podmínky, 

že se týká obecné pravomoci zastupování; možnost dovolání se tohoto ustanovení stanov 

vůči třetím osobám je upravena v článku 3.― 

 

Tento článek Směrnice byl do práva Spojeného království proveden v § 9 odst. 1 

Zákona o vstupu do Evropského společenství z roku 1972, ve znění: 

 

„Ve prospěch osoby jednající se společností v dobré víře, všechny transakce 

společnosti učiněné členy správní rady budou považovány za transakce učiněné 

v rámci právní způsobilosti společnosti a v rámci jednatelského oprávnění členů 

správní rady, osoba jednající se společností není povinna zjišťovat, zda právní 

způsobilost společnosti je dána, dobrá víra jednající osoby je presumována do 

prokázání jejího opaku.“
187

 

 

Tato na první pohled stručná úprava byla záporně hodnocena pro její 

několikavrstvou nesprávnost
188

. První chybou provedení byl nesoulad v osobách, při 

jejichţ zavazování společnosti se uplatní toto pravidlo presumované platnosti právních 
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úkonů společnosti. Ač se ve směrnici hovoří o „orgánech“, kdy se pod tímto termínem 

rozumí všechny osoby, které mohou společnost zavázat, včetně jejich zaměstnanců a 

osob jednajících na základě smluvního zastoupení, v provedeném znění článku 9 

Zákona o vstupu do Evropského společenství z roku 1972 bylo uţito termínu „člen 

správní rady“, které je na první pohled uţším termínem
189

. Zvláště u velkých 

společností je velmi malá pravděpodobnost, ţe právní úkon společnosti bude učiněn 

členem správní rady.  

Druhý problém této transpozice spočívá v termínech „jednající se společností“ a 

„transakce“, které umoţňují nejspíše ochranu před neplatností právních úkonů 

společnosti jen osobám, které vstupují se společností do právních vztahů, kdeţto 

Směrnice mluví o všech aktech společnosti, chrání se tedy jakékoliv třetí osoby, které 

by mohly být neplatností právních aktů společnosti poškozeny. Je zde opět jasná uţší 

zákonná ochrana, neţ ta, která je poskytována směrnicí
190

.  

Toto nebyly jediné problémy provedení Směrnice v § 9 odst. 1 Zákona o vstupu 

do Evropského společenství z roku 1972, jejich společným důsledkem je však nesoulad 

s komunitárním právem. Přestoţe bylo provedení Směrnice výrazným zásahem do práva 

obchodních společností Spojeného království, na základě výše zmíněných chyb v § 9 

odst. 1 Zákona o vstupu do Evropského společenství z roku 1972 nedošlo 

k zamýšlenému opuštění doktríny Ultra Vires v otázce právní subjektivity – tedy ve 

vztahu ke třetím osobám, ale pouze k částečnému opuštění a doktrína Ultra Vires dále 

platila pro situace, které nebylo moţno subsumovat pod úzce vymezený § 9 Zákona o 

vstupu do Evropského společenství.
191

 

 

3.4.5 Zákon o obchodních společnostech z roku 1985
192

 

 

 Zákon o obchodních společnostech z roku 1985 převzal do § 35 beze změny § 9 

odst. 1 Zákona o vstupu do Evropského společenství z roku 1972. V otázce doktríny 

Ultra Vires nedošlo tedy k ţádnému posunu.
193
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3.5  Shrnutí 

 

 Ve 20. století se vývoj doktríny Ultra Vires nesl v duchu postupného útlumu 

jejího významu aţ téměř k jejímu zániku. Pokud by byla správně provedena Směrnice, 

mohlo se dokonce jiţ v roce 1972 o zániku doktríny Ultra Vires v uţším smyslu, tedy o 

zániku omezení právní způsobilosti obchodní společnosti jejím předmětem podnikání ve 

vztahu ke třetím osobám, hovořit.  

Na počátku 20. století z důvodu neupuštění od uţívání vyčerpávajících předmětů 

podnikání, byl původní účel doktríny, tedy ochrana investic akcionářů, kteří měli při 

zaloţení společnosti svůj majetek ochránit určením specifikované oblasti podnikání 

před spekulacemi managementu společnosti, jiţ téměř obsolentní. Doktrína se tak stala 

pouhou „pastí pro neobezřetné třetí strany.“
194

 Převáţení negativních aspektů doktríny 

nad těmi pozitivními bylo podkladem pro započetí její abolice.  K prvnímu uvolnění 

v doktríně Ultra Vires došlo přijetím Zákona o obchodních společnostech z roku 1908, 

kdy bylo poprvé umoţněno změnit z taxativně vyjmenovaných důvodů předmět 

podnikání společnosti.  

Dále byla soudně potvrzena platnost klauzulí, které byly pouţívány na obranu 

před restriktivním soudním výkladem pomocí zúţení předmětu podnikání. K potvrzení 

klauzule „Cotman“ prohlašující kaţdou oblast podnikání za nezávislý předmět 

podnikání došlo rozsudkem Cotman v Brougham
195

 z roku 1918. Klauzule subjektivní 

výhodnosti, která svěřila pravomoc propůjčit společnosti právní způsobilost správní 

radě, byla potvrzena o poznání později, a to rozsudkem z roku 1966 Bell Houses Ltd. v 

City Wall Properties Ltd.
196

 

Druhá polovina dvacátého století se ale nesla především ve znamení zákonných 

modifikací doktríny Ultra Vires. Série zákonů novelizujících omezení právní 

způsobilosti obchodních společností, zejména usilující o eliminaci negativního dopadu 

na právní jistotu třetích osob vstupujících do právních vztahů s obchodními 

společnostmi, započala přijetím Zákona o obchodních společnostech z roku 1948. 

Tímto zákonem bylo zrušeno povinné soudní schválení změny předmětu podnikání. 
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Výrazným zásahem však byla aţ novelizace související s provedením komunitárního 

zákonodárství poţadující zavedení ochrany třetích stran v těchto situacích. Na základě 

této povinnosti Zákon o vstupu do Evropského společenství z roku 1972 ač nedokonale, 

poprvé poskytl ochranu třetím osobám jednajícím s obchodními společnostmi před 

namítnutím neplatnosti právních úkonů na základě doktríny Ultra Vires.  Změny na 

samém konci tisíciletí, které jsou předmětem další části této práce, poté dosáhly takové 

intenzity oslabení doktríny, ţe můţeme hovořit o jejím zániku. 
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4. ZÁNIK DOKTRÍNY ULTRA VIRES 
 

Vývoj doktríny Ultra Vires směřoval k jejímu zániku uţ od počátku 20. století. 

Nejprve zdola – snahou podnikových právníků a zakladatelů obchodních společností 

obejít povinnost omezit právní způsobilost obchodních společností stanovením 

předmětu podnikání vymezením předmětu podnikání tak široce, ţe rozsah právní 

způsobilosti společnosti byl téměř neomezený.
197

 K oficiální proklamaci poţadavku 

zrušení doktríny ve vládním dokumentu došlo zveřejněním Zprávy Cohenovy komise 

v roce 1943. V bodě 12 této zprávy bylo poţadováno zrušení doktríny Ultra Vires ve 

vztahu ke třetím osobám zavedením neomezené způsobilosti obchodních společností.
198

 

 Tento poţadavek byl však naplněn aţ na přelomu 20. a 21. století přijetím 

Zákonů o obchodních společnostech z roku 1989 a 2006. První ze jmenovaných zákonů, 

který novelizoval Zákon o obchodních společnostech z roku 1985, „pouze“ odstranil 

zásadu publicity, důsledkem čehoţ obchodní společnosti ani jiné osoby jiţ nemohly 

napadnout platnost právního úkonu na základě na základě omezení právní způsobilosti 

ve společenské smlouvě. Také byla tímto zákonem zakotvena moţnost stanovit předmět 

podnikání jako podnikání obecné obchodní společnosti. Moţnost zaloţit obchodní 

společnost s neomezenou právní způsobilostí však byla zakotvena aţ Zákonem o 

obchodních společnostech z roku 2006 a doktrína Ultra Vires v uţším smyslu tak byla 

zrušena. 

 

4.1 Prenticeova zpráva
199

 

 

 V roce 1985 pověřilo Ministerstvo obchodu na základě stále neuspokojivého 

stavu práva obchodních společností prof. Dana Prentice z Pembroke College v Oxfordu 

k vypracování výhledové zprávy o dopadu, který by mělo na právo obchodních 
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společností ve Spojeném království zrušení doktríny Ultra Vires. Prenticeova zpráva 

obsahovala rozsáhlou analýzu vzniku, vývoje a přínosu doktríny Ultra Vires. Jeho 

závěrečné doporučení umožnit obchodním společnostem možnost volby neomezené 

právní způsobilosti
200

 je některými autory povaţováno za doporučení ke zrušení 

doktríny Ultra Vires
201

, Penningtonem pouze za její další zúţení a modifikaci.
202

 

 Volba měla spočívat v tom, ţe by jiţ existující společnosti mohly 

kvalifikovaným usnesením správní rady optovat pro neomezenou právní způsobilost, 

tudíţ by jejich společenská smlouva přestala obsahovat článek o předmětu podnikání. 

Nově zakládané společnosti by při svém vzniku mohly zvolit, zda článek o předmětu 

podnikání včlení do společenské smlouvy či nikoliv
203

. Na společnosti, které by si 

zvolili určit předmět podnikání, by podle doporučení bylo aplikováno pravidlo zrušení 

nepříznivých následků Ultra Vires pro třetí osoby tak, jak bylo obsaţeno v článku 9 

Směrnice (68/151/EHS), tedy platnost právních úkonů společnosti, a to i úkonů 

nespadajících do předmětu podnikání dané společnosti, nemůţe být zpochybněna vůči 

třetím osobám, ledaţe tyto úkony překračují pravomoci, které jim právní předpis svěřuje 

nebo umoţňuje těmto orgánům svěřit. 
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Hlavním důvodem, pro který se Prentice rozhodl doporučit zavedení neomezené 

právní způsobilosti obchodních společností, byl právní stav v době vydání doporučení. 

Podle jeho názoru, ve kterém se s ním shoduje Pennington, fakticky jiţ společnosti 

s neomezenou právní způsobilosti existují, pouze při nemoţnosti formální deklarace 

tohoto stavu obcházejí zákon vytvořením vyčerpávajícího seznamu různých oblastí 

podnikání, který jim neomezenou právní způsobilost poskytuje.
204

 

Provedení tohoto doporučení by v Prenticem vypracovaném komparativním 

srovnání s ostatními státy s právním systémem common law bylo krokem směrem 

k aktuálním trendům práva obchodních společností. Zákon o obchodních společnostech 

z roku 1989, ovšem úplné provedení tohoto doporučení nepřinesl a stal se opět 

předmětem kritiky ze strany akademiků.
205

 

 

4.2 Zákon o obchodních společnostech z roku 1989
206

 

 

 Tento zákon, který novelizuje několik zákonů obsahujících právo obchodních 

společností, přinesl rozsáhlé změny i do Zákona o obchodních společnostech z roku 

1985. Zákon o obchodních společnostech z roku 1985 upravoval právní způsobilost 

obchodních společností a ostatní aspekty doktríny Ultra Vires dosti neuspokojivě, 

zejména nedostatečným provedením článku 9 První směrnice Rady ze dne 9. března 

1968, o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a 

třetích osob vyţadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého 

pododstavce Smlouvy, za účelem dosaţení rovnocennosti těchto opatření (68/151/EHS). 

 Zákon o obchodních společnostech z roku 1989 neprovedl sice Prenticeovo 

doporučení ve smyslu umoţnění odstranění článku společenské smlouvy obsahujícího 

předmět podnikání společnosti, ale přinesl možnost určit předmět podnikání jako 

obchodní společnosti zabývající se obecným podnikáním neboli obecné obchodní 

společnosti. Rozsah právní způsobilosti takovéto společnosti byl tedy nadále rozšířen 

na veškeré právní úkony korporace související s podnikáním. Dalším přínosem bylo 

rozšíření ochrany třetích osob před neplatností právních úkonů obchodních společností 

na úroveň ochrany poskytované v První směrnici rady ze dne 9. března 1968, o 

                                                 
204
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koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob 

vyţadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce 

Smlouvy, za účelem dosaţení rovnocennosti těchto opatření (68/151/EHS)
207

. 

 § 110 Zákona o obchodních společnostech z roku 1989 novelizoval Zákon o 

obchodních společnostech z roku 1985 vloţením § 3a ve znění: 

 

 „ Stanoví-li společenská smlouva jako předmět podnikání společnosti všeobecné 

podnikání obecné obchodní společnost: 

(a) předmětem podnikání společnosti je podnikání v jakékoliv oblasti podnikání, 

a 

(b) společnost může činit veškeré další úkony s tímto podnikáním související 

nebo ho usnadňující.―
208

 

 

Stejným paragrafem byl dále novelizován § 4 Zákona o obchodních 

společnostech z roku 1985. Původní ustanovení umoţňující změnu článku společenské 

smlouvy obsahujícího předmět podnikání společnosti jen na základě taxativního výčtu 

důvodů bylo nahrazeno ustanovením obecně umoţňujícím změnu tohoto článku. 

Poţadavek kvalifikovaného usnesení správní rady zůstal zachován. Tato novelizace 

umoţnila obchodním společnostem odstranit ze svých společenských smluv zdlouhavé 

články obsahující předmět podnikání, které obsahovaly seznamy všech představitelných 

oblastí podnikání a nahradit je tímto jednoduchým několikaslovným předmětem 

podnikání.
209

 

Ohledně ochrany třetích osob před nepříznivými následky doktríny Ultra Vires 

bylo stručné ustanovení § 35 Zákona o obchodních společnostech z roku 1985 

nahrazeno novou úpravou obsaţenou ve 3 paragrafech – § 35, 35a a 35b 

novelizovaného znění Zákona o obchodních společnostech z roku 1985. Podstata této 
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změny byla vtělena do § 35 odst. 1 Zákona o obchodních společnostech z roku 1985, 

v novém znění:  

 

  „Platnost právního úkonu společnosti není dotčena nedostatkem právní 

způsobilosti na základě omezení ve společenské smlouvě“
210

  

  

 Další odstavce tohoto paragrafu a dva paragrafy následující výslovně upravovaly 

pravidlo, ţe třetí osoby jednající se společností nejsou povinny zjišťovat právní 

způsobilost společnosti k danému právnímu úkonu (tím došlo ke zrušení zásady 

publicity) a dále jsou zde podrobně upraveny otázky související zejména s ochranou 

akcionářů, která byla posílena k vyrovnání oslabení způsobeném zákazem ţalovat 

neplatnost právního úkonu na základě nedostatku právní způsobilosti společnosti. Tyto 

aspekty doktríny Ultra Vires, které působí ve vnitřních vztazích společnosti a nemají 

vliv na její právní způsobilost, jsou součástí doktríny Ultra Vires v širším smyslu
211

. 
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 v originálním znění: „The validity of an act done by a company shall not be called into question on the 

ground of lack of capacity by reason of anything in the company's memorandum.― 
211

 Novelizované § 35, 35a a 35b Zákona o obchodních společnostech z roku 1985v originálním znění: 

35A company’s capacity not limited by its memorandum 
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(3)The references above to limitations on the directors' powers under the company’s constitution include 
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Prvním z nich je právo akcionáře podat ţalobu na zabránění společnosti učinit 

právní úkon, pro který nemá společnost právní způsobilost. Tato ţaloba je ovšem pouze 

předstiţnou ochranou akcionářů, nemůţe na jejím základě být prohlášený za neplatný 

jiţ učiněný právní úkon.
212

 

 Druhý způsob ochrany vyplývá z faktu, ţe vnější jednatelské oprávnění 

statutárních orgánů společnosti je také ohraničeno předmětem podnikání společnosti, 

jelikoţ se na ně aplikuje obecná úprava zastoupení
213

. Statutární orgán jako osoba 

jednající jménem společnosti nemůţe mít širší právní způsobilost neţ má samotná 

společnost
214

 a jelikoţ členové správní rady mají vůči společnosti jako členové hlavního 

řídícího a kontrolního orgánu
215

 svěřenecké právní povinnosti, které se dělí na dvě 

základní povinnosti, a to povinnost péče a povinnost loajality
216

, je překročení vnějšího 

jednatelského oprávnění porušením povinnosti péče, které zakládá právo společnosti 

nebo akcionáře formou derivativní ţaloby poţadovat náhradu škody. Tato odpovědnost 

za případně způsobenou škodu je motivací pro členy správní rady nepřekračovat jejich 

vnější jednatelské oprávnění.
217

 

 Zde je jasně vidět, ţe doktrína Ultra Vires po této novelizaci přestala působit ve 

vnějších vztazích společnosti a dále působí pouze v jejích vnitřních vztazích mezi 

jednotlivými orgány a jejich zájmy.
218

 K tomuto zániku působení doktríny ve vnějších 

vztazích společnosti nedošlo akademiky předvídaným ani zprávami zadanými 

                                                                                                                                               
(4)Subsection (1) does not affect any right of a member of the company to bring proceedings to restrain 

the doing of an act which is beyond the powers of the directors; but no such proceedings shall lie in 

respect of an act to be done in fulfilment of a legal obligation arising from a previous act of the company. 
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(6)The operation of this section is restricted by section 30B(1) of the [1960 c. 58.] Charities Act 1960 and 

section 112(3) of the Companies Act 1989 in relation to companies which are charities; and section 322A 

below (invalidity of certain transactions to which directors or their associates are parties) has effect 

notwithstanding this section. 

35B No duty to enquire as to capacity of company or authority of directors 
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Ministerstvem obchodu doporučovaným zavedením neomezené právní způsobilosti 

obchodních společností. Ale poměrně sloţitou právní konstrukcí, ve které právní 

způsobilost obchodních společností zůstává omezena, a to buď úzce předmětem 

podnikání nebo předmětem podnikání širokým - obecné obchodní společnosti. 

Nedostatek právní způsobilosti však nemá ţádné právní důsledky na platnost právních 

úkonů vůči třetím osobám.
219

  

 Tato nová úprava právní způsobilosti má však omezenou osobní působnost, 

neboť se neaplikuje na všechny obchodní společnosti. Obchodní společnosti, které jsou 

z tohoto reţimu vyjmuty, jsou dobročinné obchodní společnosti (charities).
220

 Tato 

výjimka je dána jejich povahou, kdy majetek takových společností vyţaduje větší 

stupeň ochrany.
221

 

 

4.3 Revizní skupina práva obchodních společností
222

 

 

 V březnu roku 1998 oznámila ministryně obchodu Spojeného království 

sestavení nové skupiny, jejímţ úkolem bylo vytvořit kritickou analýzu stavu práva 

obchodních společností za účelem rektifikace tohoto odvětví práva. Tato skupina za 4 

roky práce vydala několik konzultačních zpráv, na něţ reagovala Bílou knihou
223

 

Komise průmyslu a obchodu poslanecké sněmovny Spojeného království a vzniklo tak 

mnoţství podkladů pro rekodifikaci, která byla provedena přijetím Zákona o 

obchodních společnostech z roku 2006.  

 Doporučení Revizní skupiny týkající se doktríny Ultra Vires jsou obsaţena 

v bodech 5.3 a 5.4 dokumentu nazvaném Moderní právo obchodních společností pro 

konkurenceschopnou ekonomiku – strategický rámec.
224

 Podle očekávání skupina 

doporučila, aby obchodní společnosti nemusely do svého základního dokumentu 

zařadit článek vymezující předmět podnikání a získaly tak neomezenou právní 

způsobilost. Důvodem pro toto doporučení byl fakt, ţe úprava v novelizovaném Zákoně 
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o obchodních společnostech umoţňující společnostem zaměnit dlouhé články 

vymezující předmět podnikání za předmět podnikání vymezený jako podnikání obecné 

obchodní společnosti, nenaplnila očekávání a tato moţnost nebyla společnostmi 

vyuţívána. Revizní komise udává jako důvod tohoto počínání strach členů správních 

rad, ţe by tento předmět podnikání nemusel pokrýt veškeré úkony jejich společností 

jako například participace v rozvoji místní komunity a další.
225

 Další, tentokrát nově 

navrhovanou změnou, je zjednodušení systému základních dokumentů obchodních 

společností. Revizní skupina doporučila zavedení pouze jednoho základního dokumentu 

upravujícího vnitřní vztahy společnosti, a to stanov, kdy původní obsah společenské 

smlouvy by byl nadále obsaţen ve stanovách nebo by byl prostřednictvím návrhu na 

zápis společnosti do rejstříku společností uţ dále evidován jen v tomto rejstříku. 

Společnosti, které by si zvolili omezit svojí právní způsobilost předmětem podnikání, by 

od účinnosti rekodifikace daný článek umísťovaly do stanov.
226

 Třetím nejvýraznějším 

doporučením v oblasti Ultra Vires byl návrh na opuštění práva minoritních akcionářů 

podat ţalobu na zrušení změny předmětu podnikání.
227

 

 

4.4 Zákon o obchodních společnostech z roku 2006
228

 

 

 Tímto zákonem, který byl v době svého přijetí nejdelším zákonem, který kdy 

parlament Spojeného království přijal, byla vyslechnuta doporučení odborné veřejnosti 

a bylo uzákoněno právo obchodních společností optovat pro neomezenou právní 

způsobilost. Zákon o obchodních společnostech z roku 2006 nabyl účinnosti v celém 

svém rozsahu 1. 1. 2009 a v této části práce je tak popsána aktuální úprava práva 

obchodních společenství Spojeného království v oblasti doktríny Ultra Vires. Nejdříve 

se zaměříme na vnější stránku doktríny Ultra Vires, tedy na vztah mezi předmětem 

podnikání společnosti a její právní způsobilostí a vliv právní způsobilosti společnosti na 

platnost právních úkonů učiněných společností, jak byla změněna tímto zákonem. Dále 
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bude stručně probrána internalizovaná doktrína Ultra Vires, tedy aspekty doktríny 

ovlivňující vnitřní mechanismy ve společnosti.  

 Předmět podnikání, který byl do nabytí účinnosti tohoto zákona povinnou 

součástí společenské smlouvy, je nyní upraven v § 31 Zákona o obchodních 

společnostech z roku 2006 ve znění: 

 

(1) „Není – li předmět podnikání společnosti výslovně omezen, je neomezený.“
229

  

Ze základního pojmového vztahu mezi předmětem podnikání společnosti a 

právní způsobilosti tedy vyplývá, ţe není-li právní způsobilost společnosti výslovně 

omezena, je neomezená.
230

 Pokud společnost zvolí omezit svoji právní způsobilost, na 

platnost jejích právních úkonů se pouţije § 39 odst. 1 Zákona o obchodních 

společnostech z roku 2006 ve znění: 

 

„(1) Platnost právního úkonu společnosti není dotčena nedostatkem právní 

způsobilosti na základě omezení ve stanovách nebo kvalifikovaných usnesení správní 

rady.“
231

  

 

 Z tohoto ustanovení vyplývá i skutečnost, ţe bylo provedeno doporučení Revizní 

komise a stanovy jsou novým základním dokumentem obchodních společností. 

Společenská smlouva nyní obsahuje pouze projev vůle zakladatelů společnost zaloţit a 

stát se jejím akcionářem
232

. Přeje-li si tedy společnost omezit svoji právní způsobilost, 

učiní tak nově ve stanovách společnosti nebo kvalifikovaném usnesení správní rady, 

nikoliv ve společenské smlouvě.  

 Tyto změny ve vnější stránce doktríny Ultra Vires jsou sice vnímány odbornou 

veřejností pouze jako prohloubení změn jiţ učiněných novelou Zákona obchodních 

společností z roku 1985 v roce 1989
233

 (kdy došlo k jejímu zrušení), ale vzhledem 

k tomu, ţe to je poprvé v historii práva obchodních společností ve Spojeném království, 

                                                 
229

 v originálním znění: „(1) Unless a company’s articles specifically restrict the objects of the company, 

its objects are unrestricted.“ 
230

 Srovnej s TALBOT, L., (1), op. cit., s. 325 
231

 v originálním znění: „(1) The validity of an act done by a company shall not be called into question on 

the ground of lack of capacity by reason of anything in the company’s constitution.“ 
232

 § 8 Zákona o obchodních společnostech z roku 2006. 
233

 Srovnej s TALBOT, L., (1), op. cit., s. 325. 
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kdy registrované obchodní společnosti a obchodní společnosti zaloţené zvláštním 

zákonem mohou formálně optovat pro neomezenou právní způsobilost, jde o revoluční 

změnu. 

 Výjimka, která byla v Zákoně o obchodních společnostech z roku 1985 

stanovena pro dobročinné obchodní společnosti, byla pouţita i v tomto zákoně a 

platnost právních úkonů dobročinné obchodní společnosti můţe být dále zpochybněna 

na základě nedostatku právní způsobilosti tohoto typu obchodní společnosti.
234

 

Dále došlo k jistým změnám v internalizované části doktríny Ultra Vires, které 

jsou výrazně méně systémové neţ dlouho očekávaná neomezená právní způsobilost. 

K porozumění jejich nekoncepčnosti musíme nastínit vůbec základní pojetí tohoto 

zákona. S blíţící se rekodifikací práva obchodních společností se rozhořela politická 

debata o smyslu obchodní společnosti v moderním státě. Hlavní dva protichůdné názory 

byly reprezentovány v rámci politické levice a pravice. Levice akcentovala obecnou 

prospěšnost obchodní společnosti, kdy obchodní společnost slouţí nejen akcionářům, 

kteří jsou v tomto modelu pouze jednou ze zájmových skupin, ale i dalším skupinám 

jako jsou věřitelé, zaměstnanci, zákazníci a také místní komunita.
235

 Vznik tohoto 

přístupu je spojen s rozdrobenou vlastnickou strukturou společností, která má za 

následek pasivitu akcionářů společnosti a přenesení veškerých řídících a kontrolních 

funkcí na management společnosti. Vzhledem k tomu, ţe se v tomto modelu stal 

akcionář pouhým recipientem, ztratil právo na veškeré zisky společnosti, protoţe sám se 

na jejich tvorbě nepodílí. Provedení této koncepce znamená především významné 

omezení práv akcionářů na vedení společnosti.
236

 

Oproti tomu pravicí prezentovaná koncepce dává do popředí absolutní právo 

akcionáře na veškeré zisky společnosti, kdyţ je zaloţena na tzv. kontraktariánském 

modelu, který obchodní společnost povaţuje za pouhý svazek smluv, na základě kterého 

jednají členové správní rady jako přímí zástupci akcionářů.
237

 V této koncepci je tedy 

středem zájmu společnosti akcionář a novelizace podle tohoto pojetí by znamenala co 

největší navrácení rozhodovacích pravomocí valné hromadě a moţných akcionářských 

zásahů do vedení společnosti.
238

 

                                                 
234

 § 42 Zákona o obchodních společnostech z roku 2006. 
235

 Jedná se o tzv. Stakeholder theory. 
236

 TALBOT, L., (1), op. cit., s. 326. 
237

 Jedná se o tzv. Shareholder theory. 
238

 TALBOT, L., (1), op. cit., s. 326. 
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Koncepce, která byla nakonec zvolena při tvorbě zákona, je jakýmsi 

neoliberálním kompromisem mezi těmito dvěma krajními cestami. Jedná se o tzv. teorii 

osvíceného akcionáře
239

, která zdůrazňuje zejména společné zájmy akcionářů a 

společnosti (v širším smyslu). Podle této teorie dobře informovaný, vzdělaný akcionář 

vybavený adekvátními právními prostředky rozhoduje v souladu s potřebami 

společnosti jako celku.
240

 Důsledek této koncepce v zákonné podobě znamenal obecné 

posílení akcionářských práv, které ale právě nebylo provedeno v internalizované části 

doktríny Ultra Vires. Zde naopak byla poměrně překvapivě akcionářská práva 

oslabena.
241

  

Ve srovnání se Zákonem o obchodních společnostech z roku 1985 

v novelizovaném znění, které dávalo akcionáři právo právo na předstiţnou ochranu ve 

formě nároku na podání ţaloby na zabránění společnosti učinit právní úkon, jeţ není 

v rozsahu právní způsobilosti společnosti, toto právo uţ nový zákon neobsahuje. Zúţená 

ochrana tohoto typu je nyní poskytována v § 40 Zákona o obchodních společnostech z 

roku 2006, který upravuje platnost právních úkonů společnosti v souvislosti s rozsahem 

vnějšího jednatelského oprávnění statutárních orgánů. Jedná se zde o pravidlo totoţné 

s pravidlem upravujícím platnost právních úkonů v souvislosti s rozsahem právní 

způsobilosti společnosti - omezením vnějšího jednatelského oprávnění ve stanovách 

nebo kvalifikovaném usnesení správní rady není platnost právních úkonů společnosti 

dotčena. Zde je ovšem na rozdíl od ustanovení o právní způsobilosti společnosti dáno 

právo akcionáře podat ţalobu na zabránění uskutečnění právního úkonu člena správní 

rady – statutárního orgánu, který je vně rozsahu jednatelského oprávnění. Jelikoţ toto 

jednatelské oprávnění je, jak bylo výše řečeno, omezeno i případným předmětem 

podnikání, můţe na první pohled jít o pouhý přesun původního pravidla do jiného 

ustanovení. Jedná se ovšem o značně uţší oprávnění, neboť dříve se toto právo 

vztahovalo na veškeré právní úkony vně právní způsobilost společnosti, ať uţ ji 

zavazoval kdokoliv, kdo byl k tomu na základě zákona oprávněn. V tomto ustanovení je 

moţnost zastavit realizaci právního úkonu dána, pouze jedná-li se o úkon člena správní 

rady společnosti.  
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 v originále Enlightened shareholder value. 
240

 Ibid., s. 327. 
241

 Ibid., s. 325. 
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Odpovědnost člena správní rady za porušení svěřeneckých povinností zůstala 

zachována. Došlo však k uzákonění a větší diferenciaci těchto povinností, která byla 

dříve upravena pouze v common law. Nově se tak odpovědnost za škodu způsobenou 

vybočením z jednatelského oprávnění nárokuje na základě § 171 Zákona o obchodních 

společnostech z roku 2006, která upravuje povinnost člena správní rady jednat 

v souladu se stanovami kvalifikovanými usneseními společnosti.  

 

4.5  Shrnutí 

 

 Zákon o obchodních společnostech z roku 1989 novelizující zákon z roku 1985 

odstranil zbytkovou aplikaci doktríny Ultra Vires v uţším smyslu. Vezmeme-li v úvahu, 

ţe doktrína Ultra Vires v uţším smyslu se skládá ze dvou základních sloţek - 1) 

omezení právní způsobilosti obchodních společností vymezením předmětu podnikání ve 

společenské smlouvě a 2) závislost platnosti právních úkonů společnosti na skutečnosti, 

zda byly učiněny v rámci takto vymezené právní způsobilosti - je třeba si uvědomit, ţe 

zrušení i jen jedné z těchto dvou sloţek má za následek její zánik. A tedy přestoţe 

omezení právní způsobilosti obchodních společností zrušeno nebylo, § 35 odst. 1 

Zákona o obchodních společnostech z roku 1985 odstranil vázanost platnosti právního 

úkonu společnosti na její právní způsobilost, a tím došlo ke zrušení veškerých právních 

následků omezení právní způsobilosti společnosti ve vztahu ke třetím osobám. Tato 

novela byla uzákoněna k ochraně právní jistoty třetích osob a došlo tak k plnému 

provedení První směrnice Rady ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných 

opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyţadována v členských 

státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem 

dosaţení rovnocennosti těchto opatření (68/151/EHS). Výjimkou z této právní úpravy 

jsou dobročinné obchodní společnosti, na něţ se dále vztahuje doktrína Ultra Vires 

v původním znění. 

 Po odstranění tohoto institutu, který původně slouţil k ochraně akcionářů před 

neoprávněnými kroky správní rady, se dostaly do popředí vnitřní aspekty doktríny Ultra 

Vires, které jsou nyní jedinými obrannými mechanismy proti jednání správní rady 

mimo vymezený předmět podnikání. Těmi jsou akcionářská ţaloba na zabránění 

plánovanému právnímu úkonu, který je mimo rámec právní způsobilosti obchodní 
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společnosti a ţaloba na náhradu škody proti členovi správní rady, který takovým 

úkonem škodu způsobil.  

 Zákon o obchodních společnostech z roku 2006 přinesl prohloubení těchto změn 

uzákoněním moţnosti zvolit neomezenou právní způsobilost při vzniku nebo trvání 

společnosti. Nedochází zde tedy k plošnému zavedení neomezené způsobilosti pro 

obchodní společnosti, nýbrţ k moţnosti opce. Pravidlo, ţe platnost právního úkonu 

společnosti není dotčena nedostatkem právní způsobilosti na základě omezení ve 

stanovách nebo kvalifikovaných usnesení správní rady, zůstalo nezměněno.  

V obchodních společnostech, jejichţ právní subjektivita zůstala neomezena, dále 

předmět podnikání působí na vnitřní vztahy ve společnosti. Tyto vnitřní aspekty 

doktríny kromě zúţení ţaloby na zabránění plánovaného právního úkonu mimo rozsah 

právní způsobilosti společnosti pouze na budoucí úkony členů správní rady a ne uţ 

kohokoliv, kdo můţe obchodní společnost zavazovat, zůstaly nezměněny. 

 Současný stav práva obchodních společností Spojeného království v oblasti 

právní způsobilosti je následující. Registrované obchodní společnosti a obchodní 

společnosti zaloţené zvláštním zákonem, které jsou podrobeny úpravě obecných zákonů 

o obchodních společnostech, mohou mít způsobilost neomezenou, a pokud se 

rozhodnou svoji právní způsobilost omezit, nemá toto omezení na platnost právních 

úkonů společnosti vliv. Doktrína Ultra Vires se tedy v omezeném rozsahu dále aplikuje 

pouze na společnosti, jejichţ právní způsobilost zůstala omezena – a to kromě 

samotného omezení právní způsobilosti, které nemá dopad na vnější vztahy společnosti, 

ve vnitřních vztazích společnosti. Výjimkou z tohoto pravidla jsou dobročinné obchodní 

společnosti. Platnost právních úkonů dobročinných obchodních společností učiněných 

mimo rámec právní způsobilosti můţe být dále napaden pro jejich neplatnost a za 

neplatné prohlášeny. 
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ZÁVĚR  
 

 Doktrína Ultra Vires je institut práva obchodních společností Spojeného 

království. Je to soubor pravidel, který omezuje právní způsobilost obchodních 

společností. Omezení právní způsobilosti je ohraničeno rozsahem předmětu podnikání, 

jak byl vymezen ve společenské smlouvě nebo zakládacím zákoně dané společnosti. 

Právní úkony učiněné mimo takto vymezenou právní způsobilost jsou neplatné.
242

 Tato 

základní definice ale zahrnuje pouze doktrínu Ultra Vires v uţším smyslu. 

Doktrína Ultra Vires v širším smyslu zahrnuje dále omezení vnějšího 

jednatelského oprávnění statutárních orgánů společnosti a společnické ţaloby na 

zabránění plánovanému právnímu úkonu mimo právní způsobilost společnosti a na 

náhradu škody způsobenou statutárním orgánem překročením vnějšího jednatelského 

oprávnění. Všechny tyto sloţky doktríny, vnější i vnitřní, závisejí na vymezení 

předmětu podnikání společnosti ve společenské smlouvě. Předmět podnikání určuje 

rozsah právní způsobilosti, tím i rozsah vnějšího jednatelského oprávnění společnosti a 

také obě ţaloby, které jsou odvozeny od rozsahu těchto dvou sloţek. Chceme-li tedy 

definovat doktrínu Ultra Vires v širším smyslu, můţeme ji označit za soubor pravidel 

upravujících vliv vymezení předmětu podnikání společnosti na její právní postavení a 

vnitřní vztahy.
243

  

 Vzhledem k tomu, ţe při vymezení doktríny jiţ byl v základní podobě 

identifikován subjekt, na který se tato doktrína vztahuje - obchodní společnost - je třeba 

přesně určit, na které jeho typy. V právu obchodních společností se jiţ od 1. pol. 19. 

století vyskytují tři základní typy obchodních společností, které jsou základními typy 

obchodních společností dodnes. Jsou jimi obchodní společnosti zaloţené královskou 

chartou, obchodní společnosti zaloţené zvláštním zákonem a zdaleka nejpouţívanější 

registrované obchodní společnosti.
244

 Před vznikem doktríny byla právní způsobilost 

obchodních společností zaloţených královskou chartou neomezená a právní způsobilost 

druhých dvou typů společnosti nejasná. Nejprve byla rozsudkem Colman, on behalf, & 

c. v The Eastern Counties Railway Company z roku 1846
245

 omezena právní 
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 PALMER, F., op. cit., část 2.607-2.611. 
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způsobilost obchodních společností zaloţených zákonem vymezením předmětu 

podnikání v zakládacím zákoně a o 30 let později následovalo rozsudkem Ashbury 

Carriage Company v Riche z roku 1875 omezení právní způsobilosti registrovaných 

obchodních společností, tentokrát vymezením předmětu podnikání ve společenské 

smlouvě. K omezení právní způsobilosti obchodních společností zaloţených královskou 

chartou nikdy nedošlo, naopak byla jejich neomezená právní způsobilost potvrzena v 

rozsudku Hazell v Hammersmith and Fulham London Borough Council z roku 1992.
246

 

 Vezmeme-li v úvahu otázku, proč vůbec k omezení právní způsobilosti 

registrovaných obchodních společností a obchodních společností zaloţených zvláštním 

zákonem došlo, dojdeme k odpovědi, ţe hlavní důvody pro zavedení omezené právní 

způsobilosti těchto dvou typů obchodních společností se lišily. Důvodem pro zavedení 

omezení právní způsobilosti obchodních společností zaloţených zvláštním zákonem 

byla zejména jejich quasi-veřejná povaha a velikost spojená se společnostmi 

zabývajícími se stavbou infrastruktury. Omezení jejich právní subjektivity tak zmenšilo 

riziko úplné ztráty konkurenceschopnosti ţivnostníků střední britské třídy.
247

 

 Naproti tomu zavedení omezení právní způsobilosti u registrovaných 

obchodních společností nejspíše souviselo se Zákonem o omezeném ručení z roku 1855. 

Představení institutu omezeného ručení do registrovaných obchodních společností 

znamenalo změnu dynamiky vnitřních vztahů uvnitř společnosti. Společníci jiţ 

nemuseli tak pečlivě dohlíţet na chod společnosti a došlo tak k oddělění vlastnických a 

řídících struktur. Právě na základě této skutečnosti došlo k zavedení doktríny Ultra 

Vires i na registrovanou obchodní společnost. Její funkcí byla zvýšená ochrana 

společníků společnosti, kteří jiţ neměli na přímé řízení společnosti vliv. Toto pravidlo, 

které umoţňuje společnosti jednat pouze v oblastech, které byly stanoveny ve 

společenské smlouvě, vyrovnává oslabení vlivu společníků na řízení společnosti, neboť 

právě oni ve společenské smlouvě rozsah jejího jednání předem určili.
248

 

 Základní podoba doktríny Ultra Vires zavedená soudní normotvorbou spolu se 

zákony o obchodních společnostech, které nedovolovaly v průběhu existence 

společnosti změnu společenské smlouvy, měly za následek trvalou neměnnost rozsahu 

právní způsobilosti společnosti. 
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 Zakladatelé obchodních společností touţící po vytvoření co nejširší právní 

způsobilosti z důvodu podnikatelské potřeby vlastnit takovou formu obchodní 

společnosti, která bude moci co nejrychleji reagovat na změny a inovace na trhu, se 

rychle adaptovali. Jejich právníci vytvořili takové společenské smlouvy, v nichţ byl 

předmět podnikání vymezen takovým způsobem, ţe obsahoval veškeré myslitelné 

oblasti podnikání, a tím obchodní společnosti získaly ve své podstatě neomezenou 

právní způsobilost.
249

 Na tuto praxi reagovaly soudy restriktivním výkladem, kterým 

v kaţdém jednotlivém případě identifikovaly pouze jednu či několik hlavních oblastí 

podnikání. Daná společnost poté měla právní způsobilost pouze v takto vymezené 

hlavní oblasti (oblastech) a tzv. vedlejší oblasti podnikání mohly nadat společnost 

právní způsobilostí pouze tehdy, pakliţe byly učiněny i v souvislosti s hlavní oblastí 

podnikání.
250

 Doktrína Ultra Vires se v její původní podobě tedy ještě po krátkou dobu 

zachovala. 

 Tento neekonomický model byl však dlouhodobě neudrţitelný. K ekonomické 

stránce se na počátku 20. století přidal poţadavek ochrany třetích stran jednajících 

s obchodními společnostmi v dobré víře v to, ţe k danému právnímu úkonu měly právní 

způsobilost. První modifikaci doktríny Ultra Vires přinesl Zákon o obchodních 

společnostech z roku 1908, který povolil změnu předmětu podnikání z taxativně 

určených důvodů a podléhající soudnímu schválení. Zákon z roku 1948 dokonce 

odstranil soudní schválení.  

Dále byly v první polovině 20. století uznány obranné klauzule, které byly 

obsaţeny v závěru článku vymezujícím předmět podnikání a slouţily k zamezení 

restriktivní interpretace právní způsobilosti společností. Jejich schválení mělo za 

následek opětovné rozšíření právní způsobilosti obchodních společností na téměř 

neomezenou.
251

 Na četná doporučení komisí pověřených Ministerstvem obchodu 

volající po formálním uznání neomezené právní způsobilosti však nedošlo a hlavním 

problémem doktríny Ultra Vires zůstalo nebezpečí hrozící třetím stranám v podobě 

namítnutí neplatnosti právního úkonu na základě nedostatku právní způsobilosti 

společnosti.  Odstranění tohoto nebezpečí přikazovala evropská legislativa, ale špatným 
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provedením Zákonem o vstupu do Evropského společenství z roku 1972 bylo pravidlo, 

na základě kterého jsou obchodní společnosti vázány i svými právními úkony 

nespadajícími do předmětu podnikání této společnosti vůči třetím osobám provedeno 

jen částečně.  

Plné provedení tohoto pravidla přinesl aţ Zákon o obchodních společnostech 

z roku 1989 novelizující Zákon o obchodních společnostech z roku 1985. Vezmeme-li 

v úvahu, ţe doktrína Ultra Vires v uţším smyslu se skládá ze dvou základních sloţek, 

omezení právní způsobilosti obchodních společností a závislosti platnosti právních 

úkonů společnosti na skutečnosti, zda byly učiněny v rámci takto vymezené právní 

způsobilosti, není s podivem, ţe toto odstranění vlivu doktríny na vnější právní vztahy 

společnosti je některými autory povaţováno za její zánik. Právní způsobilost 

obchodních společností je však dále omezena a vnitřní sloţky doktríny se také dále 

aplikují.  

Platná právní úprava obchodních společností je obsaţena v Zákoně o 

obchodních společnostech z roku 2006. Ten přinesl revoluční změnu, kterou je poprvé 

od 2. poloviny 19. století moţnost nezahrnout do základních dokumentů společnosti 

článek vymezující předmět podnikání, a tedy zavedení registrovaných obchodních 

společností a obchodních společností zaloţených zvláštním zákonem s neomezenou 

právní způsobilostí do právního systému Spojeného království. Na tyto společnosti se 

doktrína Ultra Vires jiţ dále neaplikuje. Na obchodní společnosti, jejichţ právní 

způsobilost však zůstala omezena, se dále doktrína uplatňuje v novelizované podobě, ve 

které omezení způsobilosti nemá vliv na platnost právních úkonů společností. Vnitřní 

sloţky doktríny jsou také zachovány. Dále nesmíme zapomenout na právní úpravu 

dobročinných obchodních společností, jejichţ právní způsobilost je nadále povinně 

omezena vymezením předmětu podnikání a i právní úkony takových společností mohou 

být nadále prohlášeny za neplatné v případě vybočení z právní způsobilosti. 

Zánik doktríny Ultra Vires skloňovaný téměř všemi autory zabývajícími se touto 

právní tématikou
252

, tak nastal pouze částečný. Na obchodní společnosti, jejichţ právní 

způsobilost zůstala omezena, se dále doktrína Ultra Vires v novelizované podobě 

aplikuje a na dobročinné obchodní společnosti se dokonce aplikuje v původní, 

nezměněné podobě. 
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ABSTRAKT 
 

Cílem této diplomové práce je představení a objasnění doktríny Ultra Vires, jak 

byla aplikována v právu obchodních společností Spojeného království od poloviny 19. 

století do roku 2009, a zhodnocení aktuálního právního stavu v této oblasti po jejím 

zrušení. Doktrína Ultra Vires je soubor pravidel, který určuje rozsah způsobilosti 

obchodních společností. Právní způsobilost obchodních společností byla za její aplikace 

ve Spojeném království omezena. Rozsah tohoto omezení byl závislý na formulaci 

předmětu podnikání společnosti stanovený ve společenské smlouvě společnosti. 

Obchodní společnost tak mohla činit pouze právní úkony, které slouţily k naplnění 

jejího účelu vyjádřeného právě pomocí předmětu podnikání. Ostatní právní úkony byly 

na základě nedostatku právní způsobilosti společnosti neplatné. 

Vzhledem k tomu, ţe v českém právním řádu je právní způsobilost obchodních 

společností neomezena a této odlišně zvolené úpravě není věnován ţádný odborný text 

v českém jazyce, pokouší se tato práce takový text poskytnout.  

Práce je rozdělena do šesti kapitol, a to: Úvod; Úvod do doktríny Ultra Vires; 

Vznik doktríny Ultra Vires; Vývoj doktríny Ultra Vires; Zánik doktríny Ultra Vires a Závěr. 

Úvod je věnován základnímu objasnění pojmu doktríny Ultra Vires, vytyčení 

základních otázek práce a představení základní struktury práce. Druhá kapitola se 

zabývá základními sloţkami doktríny Ultra Vires a její systemizací, dále je věnována 

stručnému historickému exkurzu do práva obchodních společností v době vzniku 

doktríny Ultra Vires. Následující kapitola popisuje soudní rozsudky z druhé poloviny 

19. století, které daly samotné doktríně vzniknout a reakci zakladatelů obchodních 

společností na tento nový institut. Kapitola Vývoj doktríny Ultra Vires se zaobírá 

postupným ústupem doktríny, jak byla v 2. polovině 19. století definována a její opuštění na 

přelomu tisíciletí popisuje kapitola Zánik doktríny Ultra Vires. Závěrečná kapitola shrnuje 

získané poznatky a odpovídá na otázky vytyčené v Úvodu. 
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ABSTRACT  
 

The aim of this thesis is to provide an explanation and introduction of a specific 

legal doctrine; Ultra Vires. In addition, this paper will illustrate how the methodology 

was applied under the United Kingdom company law from the mid-19th century to 

2009. Furthermore, this paper will offer a brief analysis of British law after the abolition 

of the Ultra Vires doctrine. 

Ultra Vires is a set of rules that limits the legal capacity of companies. As a 

result, the company´s legal capacity was limited while the doctrine was applied. The 

scope and capacity of a company was defined by the objects clause contained in the 

memorandum of association. From this, it was deduced that an act done by the company 

outside its objects clause (an ultra vires act) was null and void.  

Considering that the legal capacity of companies in the Czech legal system is 

unlimited and that there are no research papers dedicated to companies with limited 

capacity in the Czech language, the aim of this thesis is to provide it. 

The thesis is divided into six chapters: Introduction; Introduction to the Doctrine 

of Ultra Vires; Formation of the Doctrine of Ultra Vires; Development of the Doctrine 

of Ultra Vires; Abolition of the Doctrine of Ultra Vires and a Conclusion.  

The Introduction is dedicated to the explanation of the legal terminology and 

dogma attached to Ultra Vires.  In addition, the introduction will provide an opening 

statement, research questions and the structure of the thesis.  The second chapter 

addresses the definition of the doctrine and its systematisation. This is followed by a 

short introduction to company law during the development stages of the doctrine. The 

next chapter identifies the cases that gave birth to the doctrine and how it was received.  

The chapter Development of the Doctrine of Ultra Vires describes the decline of the 

doctrine during the 20th century, while, its demise is described in the chapter Abolition 

of the Doctrine of Ultra Vires. Finally, the Conclusion summarises the thesis and 

provides the answers to the research questions. 
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