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motto: 

 

Loajalita je základem cti. 

(Paul von Hindenburg
1
) 

Odspoda nahoru se mnoho řeční o loajalitě. Loajalita shora dolů je ještě potřebnější a 

mnohem méně probíraná. 

(George S. Patton
2
)  

Loajalita ve vztahu mezi dvěma lidmi se zakládá na důvěře a úctě. Lze ji pouze nabídnout, 

nikdy vymáhat. Jejím základem je dobrovolná, oddaná, nesobecká láska. 

(Leo Buscaglia
3
) 

                                                 
1
 Německý polní maršál, v letech 1925–1934 prezident Německa, žijící v letech 1847 – 1934. 

2
 Vojevůdce a generál armády Spojených států amerických, žijící v letech 1885 až 1945. 

3
 Americký vysokoškolský učitel a spisovatel, žijící v letech 1924 – 1998. 
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1. Předmluva 

Téma povinnosti loajality společníků kapitálových společností jsem si vybral z osobních 

důvodů. Obchodní právo je konstrukt značně racionální, který slouží k upravení podnikání 

a právních vztahů při něm vznikajících. Emoce a vztahy lidí v něm ale mohou hrát výsostně 

důležitou, nebo dokonce rozhodující roli. To jsem si uvědomil, když se na základě špatných 

vztahů rozpadla s.r.o. mého známého, a nebylo mnoho právních nástrojů, které by mohly 

naschvály mezi společníky korigovat. Právě povinnost loajality je jedním z těchto nástrojů, 

a umožňuje tak některé hrubé excesy ve vztazích společníků korigovat. Určitou roli v mých 

preferencích tohoto tématu měl také fakt, že určitá forma loajality je implicitní součástí 

většiny mezilidských vztahů. Tyto formy však, na rozdíl od povinnosti loajality společníků 

kapitálových společností, nejsou právem vynutitelné. Loajalita jako taková je především 

vztahem jedince k dalšímu jedinci, kolektivu nebo přesvědčení, a je mimo možnosti práva 

tento vztah samotný vynucovat nebo přikazovat (i když se o to některé totalitní režimy 

bezesporu snaží). Právo dovede korigovat pouze určité projevy tohoto vztahu navenek. 

Když jsem proto téma Povinnost loajality společníků kapitálových společností nalezl 

v nabídce, s myšlenkou na tyto zajímavé úvahy jsem si jej zapsal. 

Českou úpravu povinnosti loajality jsem se rozhodl srovnat s úpravou Nizozemskou. 

Důvodem volby této země je fakt, že jsem zde strávil svůj studijní pobyt, a to na Právnické 

fakultě Maastricht university. Můj půlroční studijní pobyt mi umožnil do Nizozemského 

soukromého práva nahlédnout a vždy se mi prokázalo, že se jedná o velmi komplexní a 

sofistikovaný právní systém. Tento dojem se mi při studiu materiálu na tuto diplomovou 

práci jen potvrzoval. Věřím, že může Nizozemská úprava tohoto institutu sloužit jako 

cenná inspirace pro odborné kruhy nebo další judikaturní vývoj.   
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2. Úvod 

Než přejdeme k povinnosti loajality společníků kapitálových společností, specifickému 

institutu obchodního práva, podíváme se na pojem loajality v širší perspektivě. 

Prozkoumáme jazykové a obsahové kořeny tohoto slova a podíváme se také na to, jakou 

roli loajalita hraje v jiných právních odvětvích. 

2.1. Jazykové a obsahové kořeny pojmu loajalita 

Jazykově má slovo loajalita původ ve francouzštině, a to ve slově  loyauté. Kořeny tohoto 

slova ovšem sahají až k latině, a to k latinskému legalitas, které znamená zákonnost.
4
 

Loajalita a zákon k sobě tedy už jen na základě jazykových kořenů mají poměrně blízko. 

Obsah pojmu loajalita, jak jej dnes chápeme, je feudálního původu a začal být používán 

v době středověku pro vztah mezi vládcem a jeho poddanými
5
 nebo dobré plnění lenních 

povinností. Panovník si loajalitu svých poddaných získával dary či privilegii.
6
 Loajalita 

jako vztah k panovníkovi byla ovšem charakteristická nejen pro středověké Evropské země, 

např. ve feudální Číně byla loajalita panovníkovi prvním z pěti velkých principů hlásaných 

Konfuciem.
7
 Loajalita, ať už k Bohu nebo ideologii, je také základem většiny forem víry, 

ať už křesťanství, budhismu nebo muslimského přesvědčení. 

Loajalita znamená v běžném jazyce věrnost, ochotu jednotlivce či skupiny osob dodržovat 

závazky vůči osobě nadřízené, vůči organizaci, instituci nebo přesvědčení.
8
 Loajalita je 

                                                 
4
 KLEINIG, John., Loyalty.  

5
 MALÝ, Karel a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945, s. 24. 

6
 MALÝ, Karel a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945, s. 39. 

7
 KURFÜRST, Zdeněk. Zhong: pouto, které spojuje.   

8
 Loajalita [online]. 
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obecně chápána jako ctnost.
9
 Loajalita je především vnitřním vztahem jedince, a to vůči 

jinému jedinci, kolektivu, organizaci, myšlence, ideologii nebo politice. Vztahy loajality 

jsou tak stěží myslitelné mezi právnickými osobami, ale jen mezi jejími představiteli. 

Stejně jako jakýkoliv jiný vnitřní vztah je loajalita nerozpoznatelná a právem 

neregulovatelná. Právní řád dokáže pouze pracovat s projevy loajality či neloajality a 

stanovovat jejich limity, respektive následky.   

2.2. Loajalita v dalších právních odvětvích 

Obsah pojmu loajalita (slovník synonym nabízí jako alternativu k výrazu loajalita také 

pojmy věrnost nebo oddanost
10

) ovšem není výhradně právní. Loajalita by se dala mimo 

jiné definovat také jako věrnost závazkům a povinnostem a jako taková má svoje místo ve 

většině vztahů, které v lidské společnosti vznikají. Má zásadní roli ve všech organizacích, 

které lidská společnost vytváří. Loajalita vojáků je zásadním aspektem armád a schopnost 

armádních velitelů získat oddanost svých podřízených může rozhodovat vojenské 

konflikty.
11

 Nedostatek loajality vrcholových politiků mezi sebou rozkládá politické strany 

a prohrává volby.
12

  Loajalita je také důležitým předpokladem pro fungování horizontálních 

i vertikálních pracovních vztahů, ale také vztahů rodinných, partnerských nebo přátelských.  

Loajalita je zásadním aspektem také intimních mezilidských vztahů. Slib věrnosti je 

součástí uzavření manželství,
13

 ale loajalitu méně explicitně předpokládají také další formy 

                                                 
9
 ROYCE, Josiah,  The philosophy of loyalty, s. 13. 

10
 PALA, Karel a VŠIANSKÝ, Jan, Slovník českých synonym, s. 97. 

11
 DEAN, Peter J.,  Napoleon as a Military Commander: the Limitations of Genius.  

12
 ŠÍDLO, Jindřich,  V Praze to začalo, v Praze to končí.   

13
 Např. slib pro Římskokatolickou církev zní následovně: „…odevzdávám se tobě a přijímám tě za 

manžela/manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu 

všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh.“ Slib při civilním obřadu bývá většinou 

střízlivější a zmiňuje oporu v dobrém a zlém. 
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mezilidských vztahů, jako např. partnerství, přátelství nebo milenecké vztahy. Na rozdíl od 

povinnosti loajality, která je tématem této diplomové práce, však nejsou projevy loajality 

nebo její absence v rámci mezilidských vztahů právně vymahatelné nebo postižitelné.    

Při zúžení pojmu loajalita pouze na oblast práva si můžeme všimnout, že principy loajality 

nebo principy loajalitě blízké jsou v nejrůznější formě v českém právním řádu rozšířeny 

napříč právními obory. Ale zdaleka nejen v českém národním právním řádu. Princip 

loajality je také upraven např. v čl. 4 odst. 3 SEU
14

, který zakládá povinnost, primárně 

chápanou jako závazek loajality členského státu vůči Evropské Unii.  

Na národní úrovni je loajalita, i když kolikrát ne zcela explicitně, upravena ve více 

odvětvích. V právu veřejném bychom přímou úpravu loajality hledali těžko.
15

 Ústavní soud 

argumentuje loajalitou ve svém nálezu 55/1995 Sb., ve kterém potvrzuje platnost Dekretu 

presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. Oblast 

práva soukromého je však přeci jen v tomto ohledu o něco bohatší. Dle Černé
16

 je princip 

loajality dokonce základem veškerých soukromoprávních vztahů. Mimo obchodněprávních 

vztahů, o kterých bude v této práci pojednáno podrobněji, je loajalita důležitým a zásadním 

principem také v oblasti dalších soukromoprávních oblastí, jako např. práva pracovního 

nebo rodinného. 

V pracovním právu je loajalita zaměstnance vůči zaměstnavateli často uváděna jako jedna 

z jeho hlavních povinností, za jehož porušení hrozí i okamžité zrušení pracovního 

poměru.
17

 Tato povinnost však není uvedena ve výčtu zásad v § 1a, připojeném velkou 

                                                 
14

 Dle zásady loajální spolupráce se Unie a členské státy navzájem respektují a pomáhají si při plnění úkolů 

vyplývajících ze Smluv. 

15
 Ačkoliv nelze přehlédnout, že věrnost dávným tradicím české státnosti je uvedena na čelním místě 

preambule české Ústavy. 

16
 ČERNÁ, Stanislava, Obchodní právo,. s. 185 

17
 PETRŽELA, Karel, Zaměstnavatel a zaměstnanec: Kam až sahá vztah loajality a důvěry? s. 62 
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novelou 365/2011 Sb., ale v prvním § hlavy II, kde jsou upraveny povinnosti zaměstnanců. 

§ 301 písmeno d, kde je loajalita zaměstnance vůči zaměstnavateli upravena, uvádí 

povinnost: „…nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnance.“ Zde se jedná o 

vertikální formu loajality (zaměstnance vůči zaměstnavateli). Co toto ustanovení pro 

zaměstnance v praxi znamená?   

V rozhodnutí NS 21 Cdo 1405/2012 je zmíněné ustanovení aplikováno a neloajální jednání 

zaměstnance je zde soudem popsáno jako „…(zaměstnavatel) zneužije kontaktů, které 

získal u zaměstnavatele, a v rozporu s jeho oprávněnými zájmy uzavře obchod ve svůj 

prospěch, nikoli ve prospěch zaměstnavatele.“ Toto jednání soud chápe jako porušení 

povinnosti loajality zaměstnance, jak stanoveno § 301 písmeno d).
18

 

K předmětnému ustanovení odkazuje také rozhodnutí NS 21 Cdo 1771/2011
19

, zabývající 

se prohlížením internetových stránek nesouvisejícím s pracovní činností zaměstnance. I 

takové jednání může být chápáno jako projev neloajality vůči zaměstnavateli. 

Obdobným způsobem je založena povinnost loajality v zákonu č. 218/2002 Sb. o službě 

státních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), který nabude k 1. lednu 2015 

po více než deseti letech odkládání účinnosti. Zákon stanoví v § 61 odst. 1 písmeno a)
20

 

povinnost věrnosti České republice ze strany státních zaměstnanců. Fakt, že je tato 

                                                 
18

 (Zaměstnanci jsou povinni) …řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a 

ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s 

oprávněnými zájmy zaměstnavatele. 

19
 V tomto rozhodnutí ze dne 16. srpna 2012 bylo napadnuto okamžité zrušení pracovního poměru na základě 

toho, že zaměstnanec strávil celkem 103 hodin pracovní doby prohlížením internetových stránek bez 

souvislosti s pracovní činností.  

20
 (Státní zaměstnanci jsou povinni) zachovávat při výkonu služby věrnost České republice; věrností se 

rozumí dodržování Ústavy České republiky, jejího právního řádu při uznání práv a svobod a při dodržování 

zájmů České republiky 
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povinnost uvedena ve výčtu hned jako první napovídá, že je loajalita pro státní úředníky 

zásadní povinností. 

Loajalita je důležitým principem také v rodinném právu, ačkoliv právní úprava pojem 

loajality výslovně neužívá. Loajalita jako jeden ze základních prvků vztahu mezi manželi a 

v rámci rodiny také vůči dětem. Tato povinnost je upravena v § 687 a § 689 OZ, kde je 

doslova tato povinnost stanovena jako: „Manželé si jsou navzájem povinni úctou, jsou 

povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se,“ 

respektive: „Manžel je povinen při volbě svých pracovních, studijních a podobných činností 

brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela.“ Loajalita je v tomto kontextu chápána jako 

jeden z prostředků a principů dosahování společného cíle manželství, kterým je dle § 655 

„založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.“ Naplnění cíle 

manželství by v případě nerespektování zájmů druhého manžela nebo absence společné 

vize či zájmů bylo obtížné, spíše však úplně nemožné. Z případné neloajality by tak 

v tomto případě neprofitoval nikdo z manželů, ani dítě z tohoto manželství vzešlé. Za určité 

rozvedení těchto povinností vůči dětem lze potom považovat ustanovení zvláštní části 

trestního zákoníku v § 195,
21

 respektive § 196,
22

 ve kterých jsou stanoveny trestněprávní 

následky hrubého porušení těchto povinností. 

Dalším příkladem právního odvětví, ve kterém je povinnost loajality důležitá, je právo 

nekalé soutěže. Porušení nekalosoutěžních norem může mít soukromoprávní, ale také 

trestněprávní následky. Příkladem, kdy může nekalosoutěžní jednání představovat porušení 

povinnosti loajality je usnesení NS ze dne 12. září 2007, sp. zn. 5 Tdo 916/2007, kde byla 

společnost poškozena vlastním zaměstnancem, který byl pracovní smlouvou zavázán 

k loajalitě. Nekalosoutěžní jednání v tomto případě spočívalo především ve vyzrazení 

                                                 
21

 „Kdo opustí dítě nebo jinou osobu, o kterou má povinnost pečovat…“ 

22
 „Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného…“ Ačkoliv je 

to v tomto kontextu trochu smutné, trestný čin zanedbání povinné výživy je statisticky nejčastěji páchaným 

trestným činem v České republice.  
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citlivých údajů, které byly způsobilé společnost konkurenčně poškodit, a v převzetí 

obchodních transakcí, které by jinak mohla realizovat společnost. Soud v této věci uzavřel, 

že pachatel svým nekalosoutěžním jednáním společnost poškodil, a přestože pachatel a 

společnost nejsou v přímém konkurenčním postavení, uzavřel celý případ následně: 

„Dojde-li k jednání, jež sice nenaplňuje znaky některé ze zvlášť upravených skutkových 

podstat nekalé soutěže ve smyslu § 45
23

 až § 52 obchodního zákoníku, půjde přesto o 

nekalou soutěž, jestliže toto jednání ponese znaky obecné skutkové podstaty nekalé soutěže 

vymezené v jeho tzv. generální klauzuli podle § 44 odst. 1 obchodního zákoníku.“ Za 

určitých okolností tedy může porušení povinnosti loajality nabývat také intenzity 

nekalosoutěžního jednání. 

2.3. Cíle práce 

Loajalita v obchodněprávních vztazích má s loajalitou v rodinném i pracovním právu 

několik styčných rysů. Je především také nástrojem usnadňujícím společný cíl a základním 

principem, který nám pomáhá chápat, interpretovat a aplikovat další ustanovení zakládající 

další dílčí práva a povinnosti. V následujících kapitolách se na pojetí loajality 

v obchodněprávních vztazích – a to především povinnost loajality společníků kapitálových 

společností – podíváme blíže. Vysvětlíme si také prameny, ze kterých povinnost loajality 

čerpá. Cílem práce je popsat a zhodnotit institut povinnosti loajality v českém prostředí. 

Tento institut bude zhodnocen v celém svém vývoji, od prvních zmínek v odborné 

literatuře v českém prostředí, dále v soudních rozhodnutích až po definitivní explicitní 

kodifikace této povinnosti po roce 2014. Popsán bude tento institut také v právním řádu 

Nizozemí. V závěru práce budou oba odlišné koncepty povinnosti loajality porovnány a 

nad českou úpravou se zamyslíme také v rámci úvah de lege ferenda. 

                                                 
23

 Poznámka: právo nekalé soutěže v obdobném znění přejímá i současný občanský zákoník. 
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2.4. Závěr 

Pojem loajalita má v kontextu této práce pozoruhodné jazykové a historické konotace. 

Lingvistické kořeny výrazu pocházejí z latinského legalitas, tedy výrazu označujícím 

zákonnost. Obsah pojmu má potom kořeny v povinnostech poddaných vůči svým vládcům 

ve feudálním období. Loajalita má potom důležitou roli ve většině náboženství, ale také 

v rodinných, pracovních a partnerských mezilidských vztazích. 

V právním kontextu se loajalita objevuje napříč právními odvětvími. Loajalita členských 

států vůči Evropské unii je ustanovena v primárním evropském právu. Na národní úrovni je 

potom loajalita upravena především v soukromoprávních oborech. Princip loajality 

zaměstnance vůči zaměstnavateli je důležitým pravidlem v oblasti pracovního práva, 

opírajícím se o judikaturu NS. Povinnost loajality mezi manželi je jako součást rodinného 

práva upravena v občanském zákoníku. Manžel je tak povinen při volbě svých činností brát 

ohled na zájem rodiny a druhého manžela. V případě hrubých porušení této povinnosti 

loajality vůči druhému manželovi a rodině připadá v úvahu také trestněprávní postih, který 

některé formy neloajálního jednání stanovuje jako trestný čin. Trestněprávní intenzity může 

porušení povinnosti loajality nabývat také v případě určitých forem nekalosoutěžního 

jednání.      

Všechny tyto formy povinnosti loajality napříč právními odvětvími, včetně povinnosti 

loajality společníků kapitálových společností, mají některé společné rysy. Je především 

nástrojem, usnadňujícím dosažení společného cíle a naopak znemožňujícím tomuto účelu 

bránit těm, kteří se navenek k plnění tohoto cíle hlásí. Ať už se jedná o zaměstnance, 

manžele, nebo společníky kapitálových společností. 
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3. Povinnost loajality, její prameny a úprava v jiných zemích 

Pluralita zájmů a hodnot je pro svět práva charakteristická. Preferovat určitou hodnotu je 

často možné jen na úkor hodnoty jiné.
24

 Právo potřebuje pro řešení konfliktů, které z této 

hodnotové – zájmové plurality přirozeně vznikají, některé korektivy. Povinnost loajality je 

jedním z těchto korektivů.  

Loajalita má v obchodněprávním – přesněji korporačním – kontextu velmi podobný 

význam jako v ostatních oblastech, kde se s tímto pojmem pracuje. Je především jistým 

garantem, že budou korporace – zřízené za určitým účelem
25

 – k tomuto účelu opravdu 

efektivně směřovat. Pokud by se společníci či akcionáři navzájem poškozovali a jednali 

vůči sobě neloajálně, korporace by společných cílů dosahovat nemohla, nebo jen s velkými 

obtížemi. Ve vysoce konkurenčním a kompetitivním světě obchodních společností to platí 

ve zvýšené míře, protože pokud by kromě vnějších nepřátel, často čekajících na sebemenší 

chyby konkurentů, společnost čelila ještě nepřátelům ze svých vlastních řad, nebyla by 

nikdy konkurenceschopná. To není v zájmu korporace samotné, ani v zájmu státu. Proto 

český právní řád v současnosti povinnost loajality upravuje, a tento institut nachází své 

potvrzení také v právní teorii a rozhodovací praxi soudů. 

Povinnost loajality není na Evropské úrovni upravena. Tematicky nejbližší je směrnice o 

výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi.
26

 Směrnice 

upravuje některá základní práva akcionáře, jako např. hlasování nebo účast na valné 

hromadě. Směrnice ve čl. 4 stanovuje společnosti rovné zacházení se všemi akcionáři. 

Akcionářům však žádné povinnosti nestanovuje.  

                                                 
24

 BOGUSZAK, Jiří, ČAPEK, Jiří a GERLOCH, Aleš, Teorie práva, s. 276. 

25
 § 144 odst. 1 OZ stanoví, že právnickou osobu lze ustavit ve veřejném nebo v soukromém zájmu. ZOK v § 

2 odst. 1 upřesňuje účel osobních společností, kterým je podnikatelská činnost nebo správa vlastního majetku. 

Kapitálové společnost toto omezení účelu majetku nemají, přesto však předpokládejme, že je naprostá většina 

kapitálových společností v České republice založena za účelem zisku. 

26
 Směrnice č. 2007/36/ES, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/36/ES. 
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Na národní úrovni se výraz loajalita v Občanském zákoníku a Zákonu o obchodních 

korporacích vyskytuje právě jednou v každém z nich. To není mnoho, je to nicméně stále 

více než v dřívějším Občanském zákoníku nebo zákoníku obchodním, kde se tento pojem 

nevyskytuje vůbec. 

Povinnost loajality však nemusí být vždy skryta pod výrazem loajalita. Nominální název 

zastřešující povinnost není rozhodující, rozhodující je až její obsah. Povinnosti loajality 

společníků budou upraveny různými zákonnými prameny. V této kapitole zákonný základ 

této povinnosti projdeme a vysvětlíme. 

Povinnost loajality je tradičně rozlišena do dvou kategorií, a to povinnost loajality členů 

orgánů a povinnost loajality společníků obchodních společností. Prvně zmíněná povinnost 

je českou judikaturou, ale také pozitivním právním ukotvením upravena explicitněji. Také 

tuzemská odborná literatura s touto tematikou je o poznání bohatší. Povinnost loajality 

společníků je tak v českém prostředí tématem spíše přehlíženým. 
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3.1. Povinnost loajality členů orgánů obchodních společností 

Jak již bylo napsáno výše, povinnost loajality společníků není v obchodněprávním kontextu 

jedinou formou loajality. Povinnost loajality je v tomto kontextu loajality orgánů 

obchodních společností chápána jako součást širšího pojmu, a to péče řádného hospodáře. 

OZ přináší jednoznačnou definici v § 159
27

, ve které je péče řádného hospodáře a nezbytná 

loajalita jako její součást ustanovena. Tato forma povinnosti loajality je chápána jako 

přísnější než loajalita společníků. 

I v tomto kontextu loajalita označuje povinnost jednat v zájmu společnosti. Tato povinnost 

je dotvářena judikaturou, ze které ocituji rozsudek 29 Cdo 3864/2008.
28

 V tomto rozsudku, 

týkající se kupní smlouvy, kterou jeden z jednatelů uzavřel v rozporu se zájmem 

společnosti, soud sice neuznal kupní smlouvu za neplatnou, ale došel k jinému závěru: 

uzavření této smlouvy je porušením povinnosti loajality a zakládá odpovědnost jednatele 

vůči společnosti. Nejvyšší soud v tomto rozsudku nabízí také zajímavou definici loajality 

orgánů společnosti: „Součástí náležité péče bylo mimo jiné i to, že člen představenstva dává 

při rozhodování v představenstvu přednost zájmům společnosti před zájmy akcionáře, který 

jej do představenstva vahou svých hlasů prosadil, a nenechá se při výkonu funkce tímto 

akcionářem ovlivňovat (povinnost loajality).“ Na tomto pojetí se ani v rámci rekodifikace 

soukromého práva nic nemění. 

                                                 
27

 Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s 

potřebnými znalostmi a pečlivostí 

28
 Rozsudek NS ze dne 24. února 2009. 
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3.2. Prameny povinnosti loajality společníků a úprava v jiných 

zemích 

Jako jedna z prvních zemí explicitně kodifikovalo zákonnou povinnost loajality 

Švýcarsko,
29

 kde je tato povinnost ustanovena od roku 1991 v akciovém zákoně. Jedná se 

však o povinnost loajality členů orgánů obchodních společností. Toto velmi obecné 

ustanovení stanovuje osobám v orgánech obchodních společností povinnost v dobré víře 

hájit zájmy společnosti. Nyní se pro širší srovnání podíváme na úpravu loajality ve dvou 

zemích, které mají tuto úpravu tradičně rozvinutou.  

3.2.1. Německá úprava povinnosti loajality 

V rámci Evropy je však zemí s nejpropracovanějším systémem povinnosti loajality 

Německo.
30

 Jelikož je Německo důležitým inspiračním zdrojem i pro České východisko 

úpravy povinnosti loajality, zevrubně si Německé pojetí popíšeme. Povinnost loajality
31

 je 

v Německu stanovena a utvářena především rozhodnutími soudu a má dlouhou tradici. 

Povinnost loajality akcionáře vůči společnosti byla Říšským soudem uznána již v roce 

1935, postupně byla aplikovatelnost tohoto institutu dalšími judikáty rozšiřována dále na 

společníky osobních společností. Ta byla dále přesunuta také na společnost samotnou, a to 

vůči jejím akcionářům
32

 a v devadesátých letech také na menšinové akcionáře vůči 

většinovým. 

Německá úprava se může současně pochlubit patrně nejpropracovanějším obsahem 

povinnosti loajality. Dle německé právní vědy jsou tyto povinnosti rozlišeny do pěti 

                                                 
29

 ČECH, Petr. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. s. 13. 

30
 JOSKOVÁ, Lucie, Povinnost loajality v akciové společnosti, s. 1. 

31
 V Německé oblasti je tato povinnost nazývána Treuepflicht. 

32
 JOSKOVÁ, Lucie, Povinnost loajality v akciové společnosti, s. 1. 
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základních skupin,
33

 které dále obsahují řadu dílčích ustanovení. Tyto základní skupiny 

jsou následující: 

 povinnost nasazení ve prospěch společnosti 

 řešení konfliktů zájmů, kontrahuje-li člen orgánu či osoba blízká se společností 

 zákaz využívat příležitosti společnosti ve vlastní prospěch či prospěch třetích osob 

 zákaz využití zdrojů společnosti ve vlastní prospěch 

 zákaz přijetí plnění od třetích osob za úkony učiněné z titulu funkce ve společnosti 

Co se týče pramenů povinnosti loajality v Německé úpravě, nejsou odborné kruhy 

jednotné. Nejčastěji dovozovanými prameny jsou obecná ustanovení, a to § 242
34

 a § 705
35

 

BGB. Obě tyto ustanovení jsou velmi obecná a stanovují povinnost jednat v dobré víře a 

respektovat poctivý obchodní styk, resp. podporovat společný cíl. I přes překvapivou 

obecnost těchto ustanovení se německý koncept, a to především díky komplexním soudním 

rozhodnutím, ukazuje jako funkční a inspirativní systém. 

3.2.2. Americká úprava povinnosti loajality 

Základním právním pramenem amerického obchodního práva jsou státní právní předpisy,
36

 

z nichž většina má dispozitivní charakter. Vzhledem ke korporačnímu principu, který 

v USA platí, je pro společnosti poměrně snadné zvolit si státní právní režim podle svých 

                                                 
33

 ČECH, Petr. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. s. 13. 

34
 Dlužník (povinný) plní své povinnosti v dobré víře a s přihlédnutím k obvyklému výkonu těchto povinností.  

35
 Společenskou dohodou společníci dobrovolně přijímají povinnost dosáhnout společného cíle tak, jak je 

stanovený smlouvou a přispět v dohodnuté výši.  

36
 MACGREGOR, Radka, Americká koncepce akciové společnosti a vztahů v ní, s. 868. 

 



22 

 

preferencí. V tomto pomyslném boji o stát s nejatraktivnějšími obchodními předpisy 

dlouhodobě vítězí právní režim státu Delaware. 

Povinnost loajality je v USA, a to ještě výrazněji než v Německu, vytvářena především 

rozhodnutími soudu. Soudy tak přiznávají povinnost loajality stále širšímu okruhu subjektů, 

a to především většinovým akcionářům. Soudy přiznávají povinnost loajality vůči 

společnosti i ostatním akcionářům. 

Povinnost loajality se společně s povinností řádné péče chápe jako základní součást 

povinností vedení společnosti a jejich společníků. S přihlédnutím k ustálené judikatuře jsou 

v rámci povinnosti loajality dále rozlišeny následující složky:
37

  

 zákaz uchvácení obchodní příležitosti společnosti 

 zákaz plýtvání se zdroji společnosti 

 zákaz transakcí se střetem zájmů 

I když vychází americká úprava povinnosti loajality z jiného právního systému a jiných 

východisek, ve výsledku se Evropskému, resp. Německému pojetí podobá a stanovuje 

společníkům společností podobné povinnosti. 

                                                 
37

 MACGREGOR, Radka, Americká koncepce akciové společnosti a vztahů v ní, s. 868. 
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4. Úprava povinnosti loajality společníků kapitálových 

společností před rekodifikací soukromého práva 

Téma loajality společníků kapitálových společností bylo dlouhou dobu českou právní 

vědou opomíjeno. Poprvé bylo o této povinnosti systematicky pojednáno v roce 2006 ve 

třetím díle kolekce učebnic obchodního práva. Autorem této části věnované akciové 

společnosti je prof. Černá. O rok později bylo o této povinnosti pojednáno v další učebnici 

věnované akciové společnosti a od této doby jsou zmínky o povinnosti loajality v odborné 

právní literatuře přeci jen častější. 

4.1. Prameny povinnosti loajality společníků před rekodifikací 

soukromého práva 

Česká právní věda není z hlediska určení předrekodifikačních pramenů povinnosti loajality 

jednotná. Kolektiv autorů sdružený okolo prof. Dědiče uvádí jako právní základ povinnosti 

loajality § 830
38

 tehdejšího občanského zákoníku. Toto ustanovení je součástí úpravy 

smlouvy o sdružení a stanovuje povinnosti účastníků této smlouvy.
39

 Jedná se tedy o 

specifický smluvní typ, vhodný pro seskupení lidí usilující o společný cíl. Na rozdíl od 

současně účinné úpravy, které nazývá obdobný smluvní institut upravený v OZ § 2724 a 

násl. společenskou smlouvou (a přináší tedy ještě větší míru terminologického pomatení a 

nejednotnosti), pracuje § 830 SOZ se smlouvou o sdružení, tedy výrazem od společenské 

smlouvy jazykově odlišným. Dovozovat z dílčí povinnosti smluvních stran specifického 

smluvního typu právnické osoby bez právní subjektivity obecnou povinnost loajality, 

                                                 
38

 Každý z účastníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným ve 

smlouvě a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. 

39
 Každý z účastníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným ve 

smlouvě a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. 
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výrazně zasahující do obchodněprávních vztahů, podle mého názoru nebylo záměrem 

zákonodárce a tato úvaha mi tedy nepřijde přesvědčivá. Ostatně ani autoři učebnice
40

 

nepodepřeli tuto odvážnou úvahu prakticky žádnou argumentací, o kterou by ji bylo možné 

opřít. Pro ospravedlnění autorů této teorie však pro úplnost uvádím, že na ustanovení § 830 

odkazuje také ÚS ve svém usnesení I. ÚS 3168/11, kterým se budeme zabývat dále. 

Na § 830 jako základ povinnosti loajality ve svém článku odkazuje také Karel Eliáš.
41

 

V tomto teoreticky orientovaném článku, pojednávajícím o zneužití práva v akciové 

společnosti, dochází prof. Eliáš ke komplexnějšímu pojetí pramenů povinnosti loajality. To 

opírá o obecné kogentní ustanovení § 3 odst. 1 SOZ,
42

 který je konkretizován již zmíněným 

§ 830. V rámci společně sdíleného účelu jsou potom akcionáři povinni své oprávnění 

využívat tak, aby ke společnému účelu přispívali. Zvláštností postoje pozdějšího autora 

hlavního občanskoprávního předpisu je to, že povinnost loajality společníka se dle něj týká 

pouze společnosti samotné, nikoliv dalších společníků.
43

 

Přesvědčivější a systematičtěji propracované pojetí pramenů povinnosti loajality nabízí ve 

své učebnici prof. Černá
44

: Obecné ustanovení zakládající povinnost loajality sice v dobové 

pozitivní úpravě nenachází, její uchopení však umožňují dílčí ustanovení, která pomáhají 

loajalitu společníků konkretizovat. Těmito dílčími ustanoveními dle Černé jsou následující 

ustanovení ObchZ: 

                                                 
40

 DĚDIČ, Jan et al. Akciové společnosti, s. 355. 

41
 ELIÁŠ, Karel, Širší kontext § 56a obchodního zákoníku a poznámky k němu: (Zákaz zneužití práva se 

zřetelem k možnosti postihu zneužití soukromých oprávnění akcionáře proti akciové společnosti), s. 105 

42
 Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat 

do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 

43
 ELIÁŠ, Karel, Širší kontext § 56a obchodního zákoníku a poznámky k němu: (Zákaz zneužití práva se 

zřetelem k možnosti postihu zneužití soukromých oprávnění akcionáře proti akciové společnosti), s. 105 

44
 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. s. 186 
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 § 56a, stanovující zákaz zneužití většiny i menšiny hlasů ve společnosti, a jakékoliv 

jednání, jehož cílem je znevýhodnit některého ze společníků 

 § 66a odst. 14 - společník, který dosáhl ovládajícího postavení ve společnosti, toto 

postavení nevyužívá ke škodě společnosti 

 § 66c, stanovující zakazujícím poškozovat společnost pomocí vlivu na členy orgánu 

společnosti 

 § 196a, stanovující podmínky pro transakce se společností, které musí společník 

respektovat 

V pojetí Černé je loajalita především interpretačním hlediskem, kterým poměřujeme 

jednotlivé dílčí jednání společníka kapitálové společnosti. I přes výše zmíněné ustanovení 

nemůže obchodní právo upravit všechny možné případy, ve kterých může k neloajálnímu 

jednání společníka dojít. Dle Černé může loajalita prokázat také derogační význam, tedy 

umožnit neaplikování pravidla v případě, že by tato aplikace vedla k porušení povinnosti 

loajality.      

 V roce 2008 rozvířil neklidné hladiny teorií právních pramenů principu loajality článek, 

který opíral povinnost loajality o § 66 odst. 2 ve spojení s § 567 odst. 2
45

 ObchZ.
46

 Druhý 

paragraf odkazuje k ustanovení určujícímu povinnosti mandatáře v rámci mandátní 

smlouvy. Ačkoliv článek zmiňuje tyto právní ustanovení jako základ povinnosti loajality 

zájmům společnosti, domnívám se, že se tato právní konstrukce dá vztáhnout pouze na 

povinnost loajality orgánů obchodních společností. 

                                                 
45

 Činnost, k níž se mandatář zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů mandanta a v souladu s jeho 

zájmy, které mandatář zná nebo musí znát. Mandatář je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které 

zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta. 

46
 FILIP, Václav, Právní úprava transakcí s konfliktem zájmů, s. 355. 
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Systematický, i když ne zrovna revoluční pohled na povinnost loajality přináší v kontextu 

povinnosti akcionářů Dvořák ve své monografii věnované Akciové společnosti a Evropské 

společnosti.
47

 Povinnost loajality chápe jako „vůbec nejzákladnější povinnost akcionáře ve 

vztahu ke společnosti“ a současně jako spojník ostatních povinností akcionáře, které jsou 

s ní spojeny, nebo z ní přímo vyplívají. Dvořák současně rozšiřuje seznam zákonných 

ustanovení, jejichž porušení může akcionářskou neloajalitu zakládat. Mezi tyto zákonná 

ustanovení Dvořák řadí povinnost jednat v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého 

obchodního styku, respektovat oprávněné zájmy společnosti a ostatních akcionářů, ale také 

věřitelů a zaměstnanců při uzavírání obchodů. I přes tyto dílčí doplnění je Dvořákovo 

stručné pojednání spíše kompilací dříve publikovaných pojednání o tématu povinnosti 

loajality.    

Z jiného úhlu pohledu zkoumá povinnost loajality společníků (v případě tohoto článku 

pouze akcionářů) kapitálových společností Vlastimil Pihera. Ve svém článku
48

 nalézá 

podstatu právních vztahů mezi akcionáři a zdůrazňuje, že akcionáři nejsou vůči sobě ve 

vzájemném smluvním poměru (čímž potvrzuje, že hledat právní základ povinnosti loajality 

v dílčím ustanovení některé ze smluvních typů není cesta správným směrem) a výkon 

akcionářských práv má povahu výkonu vlastnických práv a nikoliv smluvních povinností. 

Korektiv akcionářských práv Pihera nalézá v jiném právním institutu - v dobrých mravech. 

Na základě výše uvedeného se v souladu s prof. Černou domnívám, že v obecné rovině 

nebyla před 1. lednem 2014 povinnost loajality společníků kapitálových společností 

v právním řádu explicitně upravena. 

                                                 
47

 DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. s. 236 

48
 PIHERA, Vlastimil, K obecným limitům akcionářských práv, s. 362. 
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4.2. Soudní rozhodnutí ve věci povinnosti loajality společníků 

kapitálových společností 

Jak již bylo výše napsáno, povinnost loajality společníků je v české, německé i americké 

doktríně výrazně dotvářena rozhodnutími soudu. Ačkoliv je česká judikatura s touto 

tematikou vzácná, existuje a k povinnosti loajality se zajímavě, často také poměrně 

explicitně vyjadřuje a výše zmíněnou povinnost často rozšiřuje a modifikujeme o další dílčí 

povinnosti.  Nyní si projdeme jednotlivá soudní rozhodnutí, kterých jsem vybral celkem 

šest, v chronologickém pořadí. 

4.2.1. Loajalita většinového společníka s menšinovým
49

 

Rozsudek týkající se společníků společnosti s ručením omezeným jako jeden z prvních 

přináší pohled na limity vzájemných vztahů společníků. Rozhodnutí sice ještě neužívá 

pojem loajalita, z textu rozsudku lze nicméně vyčíst, že měl soud při posuzování případů na 

mysli stejná východiska. 

Žalobce se domáhal vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, na které bylo 

rozhodnuto o změně společenské smlouvy v neprospěch žalobce, a to tak, že byl změněn 

poměr podílu na zisku na 95% ku 5%. Jak krajský, tak odvolací Vrchní soud v Praze žalobě 

přisvědčují a Vrchní soud uzavírá, že „usnesení valné hromady je však v rozporu s dobrými 

mravy tehdy, jestliže většinový společník proti vůli menšinového společníka rozhodne 

vahou svých hlasů tak, že menšinového společníka zbaví určitých práv, které mu byly 

garantovány společenskou smlouvou, a naopak sám na úkor menšinového společníka získá 

větší práva.“ Ačkoliv soud odkazuje na rozpor s dobrými mravy,
50

 jedná se o situaci, která 

prozrazuje stejně tak i nedostatek loajality vůči ostatním společníkům. Soud proto 

rozhodnutí valné hromady uznal neplatným. 

                                                 
49

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 9. prosince 1998, sp. zn.7 Cmo 253/98. 

50
 Soud staví svou argumentaci na § 3 v konjunkci s § 39 SOZ. 
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4.2.2. Zvýšení základního kapitálu jako prostředek k poškození 

ostatních společníků
51

 

Stěžovatel podal dovolání k NS k vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, na které 

bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o 3.200.000,- Kč. Stěžovateli 

nebylo umožněno ukončit svoji účast ve společnosti a následkem tohoto zvýšení kapitálu 

došlo ke snížení obchodního podílu stěžovatele. 

NS se ve zdůvodnění svého rozhodnutí zabýval především určitostí pozvánky na valnou 

hromadu. NS uzavřel, že aby byla pozvánka dostatečně určitá, musí na ní být uvedeno 

nejen, že má dojít ke zvýšení kapitálu společnosti, ale i jakým způsobem má k tomuto 

zvýšení dojít. Specifikován by měl být také rozsah zvýšení. Na základě této konstrukce 

soud vyslovil neplatnost daného usnesení. 

Soud v tomto případě konstatoval, že stěžovatel neprokázal, že by jediným účelem zvýšení 

kapitálu bylo poškození společníka a tudíž nemohlo dojít k porušení dobrých mravů. 

Významným precedentem z hlediska jednání proti zájmu ostatních společníků se tak 

rozhodnutí, za kterým stála doc. Štenglová, nestalo. 

4.2.3. Povinnosti společníka
52

   

Usnesení NS tentokrát v explicitnější a konstitutivnější formě rozšiřuje povinnosti 

společníka vůči společnosti. Rozhodnutí se týká opět s.r.o., jejíž společníci byli současně 

manželi. Mezi společností a společnicí byla uzavřena smlouva o nájmu nebytových prostor, 

které byly ve vlastnictví společnice. Po podepsání smlouvy ovšem začala společnice 

obchodní společnosti v užívání pronajatých prostor bránit, čímž komplikovala a později i 

znemožnila činnost společnosti. 

                                                 
51

 Rozhodnutí ze dne 25. září 2001, sp. zn. 29 Odo 155/2001. 

52
 Usnesení NS ze dne 31. ledna 2006, 29 Odo 1007/2005. 
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Soud opírá své rozhodnutí o v českém právním prostředí revoluční argumentací. Soud 

uzavírá, že povinnostmi společníka „mohou být i povinnosti, které pro společníka 

nevyplývají ze společenské smlouvy nebo z dalších eventuálních listin zavazujících 

společníka, či ze zákona. Povinnosti společníka nemusí vyplývat ze zákona, společenské 

smlouvy či jiných listin. Takové povinnosti mohou vyplývat též ze zásad, na kterých je 

postaven obchodní zákoník, z jiných než písemných závazků převzatých společníkem vůči 

společnosti, popřípadě z jiných právních skutečností.“ Soud tedy aplikoval ustanovení 

§ 149 ObchZ
53

 a společníka vyloučil.   

V tomto, pro uznání povinnosti loajality společníka zcela zásadním, rozhodnutí, soud 

shledává, že společník má vůči společnosti povinnost jednat s úmyslem napomáhat její 

zdárné činnosti a nikoliv její činnost poškozovat. Jinými slovy povinnost vertikální loajality 

společníka vůči společnosti. 

4.2.4. Loajalita jako výkladové pravidlo dílčích povinností 

společníka
54

 

Revoluce v chápání povinnosti loajality pokračuje. O krok dále jde následující rozsudek 

NS. I když nebyl přijat odbornými kruhy jednoznačně, ustálil povinnost loajality jako 

výkladové pravidlo dílčích povinností společníka také na judikatorní úrovni.  

Rozsudek, týkající se i v tomto případě s.r.o., se týká převodu podílu v obchodní 

společnosti. Společnice usilovala o bezplatné převedení svého obchodního podílu na osobu, 

jejíž místo pobytu nebylo známé a která nejevila žádné známky zájmu se na řízení 

společnosti jakkoliv podílet. To vše za okolností, kdy společnosti hrozí likvidace. 

                                                 
53

 Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje závažným způsobem své 

povinnosti, ačkoliv k jejich plnění byl vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn. 

54
 Rozsudek NS ze dne 26. června 2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006. 
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Soud tento postup neschválil a ve svém zdůvodnění s odkazem na výše zmíněná 

východiska prof. Černé uvádí: „Teorie již dříve dovodila, že jednou ze zásad, kterými se 

řídí obchodní zákoník, je princip loajality společníka vůči společnosti, který je základním 

východiskem všech jeho povinností. Princip loajality je výkladovým pravidlem, v jehož 

rámci je třeba interpretovat jednotlivé dílčí povinnosti společníka vůči společnosti. Za 

použití principu loajality pak lze nepochybně dovodit, že jednou z povinností společníka při 

převodu obchodního podílu je, aby převodem obchodního podílu neúměrně a 

neodůvodněně neohrozil další činnost a existenci společnosti.“ 

Rozsudkem NS, ve kterém je povinnost loajality zmíněna (ve znění učebnice prof. Černé) 

získala povinnost loajality nezpochybnitelnou závaznost. Přesto rozsudek nebyl přijat 

odbornou veřejností a doc. JUDr. Bohumil Havel vydal k tomuto rozsudku nesouhlasnou 

polemiku. Některé z jeho argumentů pro srovnání uvádím. Pozdější autor zákona o 

obchodních korporacích se ptá, zda je důležitější vlastnické nebo fiduciární právo. Doc. 

Havel relativizuje doktrinální teorii povinnosti loajality a zdůrazňuje, že snaha o eliminaci 

nežádoucího jednání by měla pokud možno ponechávat v platnosti případná smluvní 

ujednání. Autor nesouhlasného stanoviska
55

 dále zdůrazňuje, že pro postup neexistuje 

v pozitivním právu podklad
56

 a že právo naopak zná jiné nástroje, jak tomuto nežádoucímu 

jednání čelit, jako např. možnost prohlásit za neúčinné jednání, které vedlo k úpadku, nebo 

institut náhrady škody. 

Osobně se v této polemice kloním na stranu soudců. Doc. Havel přináší zajímavé 

argumenty, které se mi ale jeví jako spíše politické než praktické (volání po minimalizaci 

zneplatňování právních úkonů soudem, charakteristické pro budoucí rekodifikaci, je patrné 

i zde), a zdá se mi rozumnější, aby právo eliminovalo nežádoucí jednání spíše dříve než 

později. I když je vlastnické právo bezesporu právem hodným intenzivní ochrany, 

nemyslím si, že by mělo být nedotknutelné. Překvapuje mě, že autor relativizuje celou 

                                                 
55

 HAVEL, Bohumil. Komentář k rozsudku NS ČR ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006. 

56
 Doc. Havel doslova uvádí: „není obhajitelné situaci řešit pomocí nástrojů, které neexistují.“ 
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doktrínu loajality, i když myslím, že v době sepsání článku již byla většinově akceptována, 

a to jak akademickou, tak soudní sférou. Doc. Havel současně přehlíží, že o judikaturu se 

tato doktrína významně opírá také v jiných zemích, jako např. v Německu. Autorova snaha 

o zpochybnění doktríny vyznívá poněkud naprázdno a nepřesvědčivě.
57

 

Polemika jen podtrhuje narůstající význam doktríny povinnosti loajality. Význam tohoto 

soudního rozhodnutí je značný a toto rozhodnutí bývá často citováno dalšími judikáty. 

4.2.5. Další podoby neloajálního jednání společníka
58

 

Rozhodnutí týkající se vyloučení společníka s.r.o. rozšiřuje další formy jednání, které 

zakládají neloajalitu společníka vůči společnosti. Podle zdůvodnění soudu může být 

takovým jednáním např. nesplácení půjčky, kterou si společník vzal z pokladny 

společnosti, nebo neuvedení skutečné adresy, kde se společník zdržuje. Společník také 

informoval třetí osoby o skutečnostech důvěrné povahy a neúčastnil se valných hromad. 

Všechny tyto formy jednání společnost zatěžují a mohou být podle soudu nazírány jako 

porušení povinnosti loajality společníka.  

Soud ve svém rozsudku rozšiřuje povinnost loajality a uvádí: „Vedle povinnosti splatit 

řádně a včas svůj vklad z právních předpisů vyplývá tzv. povinnost loajality společníka ke 

společnosti, tedy povinnost nečinit vůči společnosti úkony, které by měly negativní vliv na 

její podnikání, na realizaci jejího předmětu podnikání, resp. činnosti. Společník nesmí činit 

vůči společnosti takové úkony, které jsou způsobilé ji poškodit, a to jak ve směru ke třetím 

osobám, tak i ve směru ke společníkům.“ 

                                                 
57

 Autor svoje zpochybňování opírá prostým odkazem na již citovaný článek Vlastimila Pihery, který ale 

svým zaměřením míří trochu jinam. 

58
 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. března 2010, sp. zn. 7 Cmo 269/2009. 
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4.2.6. Loajalita vůči společnosti jako korektiv práv společníka
59

 

V tomto rozsudku se navrhovatelé
60

 po společnosti (opět s.r.o.)domáhají, aby jim umožnila 

pořízení úředně ověřených kopií listin a dále aby společnost nesla náklady tohoto pořízení. 

Soud ovšem představu, že společnost nese tyto povinnosti, nesdílí a naopak dovozuje 

povinnost společníkovi, a to dostatečně jasně vymezit, o jaké dokumenty má zájem. Soud 

uvádí, že společník nesmí toto právo – stejně jako jakékoliv jiné právo vykonávat 

způsobem, který by společnost omezoval, nebo jí působil nepřiměřené náklady. Soud ve 

svém zdůvodnění uvádí: „Právo na zpřístupnění dokladů společnosti nesmí společník – 

stejně jako jakékoli jiné právo – vykonávat šikanujícím způsobem, tj. takovým způsobem, 

který by společnost omezoval v činnosti, případně jí způsoboval nepřiměřené náklady.“     

Rozhodnutí používá povinnost loajality společníka jako korektiv vykonávání jeho práv a 

uvádí, že je společník povinen vykonávat svá práva s ohledem vůči společnosti a 

nezpůsoboval jí nepřiměřené náklady či omezení. 

4.2.7. Loajalita v pojetí Ústavního soudu
61

 

Na porušení povinnosti loajality postavila svoji argumentaci stěžovatelka, jejímž případem 

se na základě ústavní stížnosti zabýval také ÚS. Spor byl veden o nájemní smlouvu, u níž 

se stěžovatelka dožadovala vyslovení trvání a naopak vyslovení neplatnosti smlouvy o 

jejím ukončení. 

ÚS sice ústavní stížnost odmítl, ve svém zdůvodnění se ale cenným způsobem k povinnosti 

loajality vyjádřil a uznal jej. ÚS především v souladu s doktrínou prof. Černé ve svém 

usnesení uvádí, že princip loajality je výkladovým pravidlem, v jehož rámci je třeba 

                                                 
59

 Usnesení NS ze dne 22. února 2011, sp. zn. 29 Cdo 3704/2009. 

60
 Zastoupeni JUDr. Robertem Pelikánem, dnešním prvním náměstkem ministryně spravedlnosti prof. 

Válkové. 

61
 Usnesení ÚS ze dne ze dne 8. prosince 2011, sp. zn. I. ÚS 3168/11. 
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interpretovat jednotlivé dílčí povinnosti společníka vůči společnosti. Jako právní základ 

této společnosti uvádí ÚS § 830 SOZ, čímž odkazuje na odborný názor týmu kolem prof. 

Dědiče a § 56a ObchZ. ÚS dále rozlišuje horizontální a vertikální formu této povinnosti a 

uvádí některá rozhodnutí Spolkového soudního dvora jako příklad. ÚS dále uvádí: „Za 

porušení povinnosti loajality by bylo možné považovat i situaci, kdy by společník 

(akcionář) úmyslně jednal tak, aby společnost přestala generovat zisk, resp. aby znemožnil 

naplnění cílů, pro něž byla společnost založena.“  ÚS se v závěru zaměřuje na následky 

jednání, které porušení této povinnosti zakládá: jejím následkem není neplatnost těchto 

úkonů, ale odpovědnost za škodu, případně vyloučení společníka ze společnosti. 

4.2.8. Maření konání valné hromady
62

 

Rozhodnutí NS, je sice vyhlášené již po nabytí účinnosti současného OZ, ale vyjadřuje se 

k právním vztahům založeným ještě na základě SOZ. Stěžovatelka se v tomto případě 

snažila ve svém dovolání dosáhnout zrušení společnosti HOK, s.r.o. a nařízení její 

likvidace. Stěžovatelka argumentovala především faktem, že nebyly řádně konány valné 

hromady. Nejvyšší soud ovšem situaci vyhodnotil jinak. Jelikož se stěžovatelka sama valné 

hromady neúčastnila, a účast všech společníků, tedy i stěžovatelky, byla dle společenské 

smlouvy nezbytnou podmínkou její usnášeníschopnosti, konání valné hromady tak bylo 

samotnou stěžovatelkou zmařeno. Nejvyšší soud tak odmítá přiznat stěžovatelce právní 

ochranu a doslova uvádí: „nelze přiznat právní ochranu právu navrhovatelky domáhat se 

zrušení společnosti pro nekonání valných hromad, když se sama na valné hromady 

společnosti nedostavuje, a tím jejich konání maří.“ NS dále odkazuje na rozpor tohoto 

jednání s principem loajality a v tomto kontextu uvádí: „společník, který svou neúčastí 

zmařil konání valné hromady, se nemůže úspěšně domáhat zrušení společnosti z důvodu 

nekonání valných hromad, plyne i z principu loajality společníka vůči společnosti.“  

Nejvyšší soud tak v tomto dosud posledním judikatorním příspěvku k tématu povinnosti 

loajality společníků kapitálových společností rozšiřuje formy jednání, které jsou s touto 
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 Usnesení NS ze dne 17. října 2013, sp. zn. 29 Cdo 1441/2012 
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povinností v rozporu. Jedná se opět o klasický způsob jednání, kdy společník svým 

jednáním společnost poškozuje.  

4.3. Závěr 

Před rokem 2014 nebyla povinnost loajality společníku v českém právním řádu výslovně 

kodifikována. Tento pojem se začal objevovat až po roce 2006, kdy byl nejprve popsán 

právní vědou, a poté se začal také objevovat v soudních rozhodnutích, které na teorii 

odkazovaly. K této povinnosti se již vyslovily všechny klíčové soudní autority České 

republiky. Povinnost loajality byla rozhodnutími soudu velmi výrazně spoluvytvářena, a i 

když nebyla tato doktrína přijímána jednoznačně, v rozhodovací praxi se prosadila, byla 

potvrzena NS i ÚS a povinnost loajality byla těmito nejvyššími autoritami nejen potvrzena, 

ale také výrazně rozšířena. Soudy také konkretizovaly, jakých podob může případná 

neloajalita nabývat. Z tohoto důvodu jsou soudní rozhodnutí významným pramenem pro 

pochopení obsahu této povinnosti ve většině zemí, kde se vyskytuje. V českém prostředí 

však bohužel stále neexistuje soudní rozhodnutí, které by se vyslovovalo k povinnosti 

loajality společníků akciových společností.  

Rozhodující roli v ustanovení této povinnosti však měla česká právní věda. Od kapitoly 

v monografii prof. Černé, která je v tomto kontextu nejcitovanějším a nejodkazovanějším 

pojetím povinnosti loajality, se k tomuto institutu vyslovilo mnoho českých právních 

akademiků. Názory těchto akademiků se různí, od důsledného zapírání existence tohoto 

institutu v tuzemském prostředí i v zahraničí až po (převažující) uznání tohoto institutu. 

Akademické kruhy se neshodují také v právních pramenech této povinnosti, které nalézají 

v dobrých mravech, § 830 ve SOZ, § 66 odst. 2 ve spojení s § 567 odst. 2 ObchZ, případně 

další prameny. Osobně se domnívám, že tato povinnost v českém právním řádu výslovně 

upravena nebyla. Tato situace obdobně dosud panuje i v jiných zemích, které mají na 

Český právní řád vliv, jako je např. Německo.  
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I přes tuto názorovou pluralitu, pro akademický svět ostatně velmi typickou, se domnívám, 

že byla povinnost loajality společníků kapitálových společností již před rekodifikací 

soukromého práva široce uznávaná a v odborných kruzích exponovaná.       
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5. Povinnost loajality společníků kapitálových společností po 

roce 2014 

Souběžně s rekodifikací soukromého práva v České republice došlo k upřesnění a explicitní 

kodifikaci mnoha dosud v pozitivním právu neukotvených institutů. Povinnost loajality je 

jedním z těchto institutů. 

Důvodem ukotvení této úpravy bude nejspíš respektování dosavadní (relativně jednotné) 

judikatury v této věci a snaha o soulad vývoje soudních rozhodnutí a pozitivního práva. 

Sama důvodová zpráva je ohledně předmětného paragrafu OZ poměrně stručná. Jako 

inspirační zdroj pro toto ustanovení uvádí důvodová zpráva § 56a ObchZ. Zpráva uvádí, že 

důvodem této nové úpravy je také fakt, že dosavadní sankce se z hlediska zneužití hlasů 

omezovaly pouze na náhradu škody.
63

 

Od 1. ledna 2014 je tedy povinnost loajality společníků v českém právním řádu výslovně 

ukotvena, a to v občanském zákoníku. Tato povinnost je ukotvena na úrovni korporací a 

dopadá tak nejen na všechny druhy obchodních korporací obchodní, ale i na další druhy 

korporací, jako jsou např. družstva. Povinnost loajality je upravena v § 212,
64

 v části 

věnované korporacím. Ustanovení částečně čerpá z § 56a ObchZ. Ačkoliv samotné 

ustanovení slovo loajalita neužívá, z její dikce loajalita jednoznačně vyplývá. Vnitřní řád 

                                                 
63

 „(Nová úprava) zejména však zavádí efektivní sankci za zneužití hlasů v korporaci. Dosavadní úprava 

svádí k tomu, aby se jako sankce za zneužití většiny nebo menšiny hlasů uplatnilo jen právo na náhradu 

škody, což je korporaci nejednou málo platné. Proto se navrhuje založit pravomoc soudu k rozhodnutí, že k 

zneužívajícím hlasům nebude přihlédnuto.“ 

64
 (1) Přijetím členství v korporaci se člen vůči ní zavazuje chovat se čestně a zachovávat její vnitřní řád. 

Korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i 

oprávněné zájmy. 

(2) Zneužije-li člen soukromé korporace hlasovací právo k újmě celku, rozhodne soud na návrh toho, kdo 

prokáže právní zájem, že k hlasu tohoto člena nelze pro určitý případ přihlížet. Toto právo zaniká, pokud 

návrh není podán do tří měsíců ode dne, kdy k zneužití hlasu došlo. 
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korporace, na který ustanovení odkazuje, není v zákoně nijak definován. Z aplikační praxe 

někteří odborníci dovozují, že se jedná o soubor vnitřních předpisů zaměstnance, ale i 

o zvyklosti dané korporace.
65

 

Obdobně jako úprava smlouvy o sdružení dle § 829 a následující SOZ, ze které byla 

některými odborníky povinnost loajality odvozována, má i OZ obdobnou úpravu 

v § 2716 a n., která úpravu sdružení nahrazuje. Jelikož obsahuje tato úprava velmi podobně 

formulované povinnosti účastníků této smlouvy v § 2724 OZ,
66

 domnívám se, že by se opět 

mohla stát jedním z domnělých pramenů povinnosti loajality společníků. Osobně s touto 

interpretací nesouhlasím. Na rozdíl od předchozí úpravy, která označovala vzniklé 

seskupení osob bez právní subjektivity jako sdružení, tedy výraz odlišný od výrazu 

společnost, úprava OZ jde jiným směrem a označuje seskupení osob jako společnost, její 

účastníky jako společníky a smlouvu jako smlouvu společenskou. Tato duplicita 

terminologie může přinést zmatení, ačkoliv je zakladatelské právní jednání upraveno v § 

123 OZ, respektive upřesněna v § 146 ZOK pro s.r.o. Osobně se ztotožňuji se závěrem 

autorů pod vedením prof. Švestky, který ve svém komentáři
67

 doslova uvádí: „Právní 

úprava společenské smlouvy nikdy není (a to ani subsidiárně) aplikovatelná na 

zakladatelská právní jednání jakýchkoliv soukromoprávních právnických osob. 

Zakladatelská právní jednání soukromoprávních právnických osob se řídí primárně 

zvláštními zákonnými ustanoveními o zakladatelském právním jednání té které právnické 

osoby a sekundárně pak obecnou úpravou zakladatelských právních jednání v § 123.“ 

Tento velmi jednoznačný a kategorický výklad je podle mého názoru přesvědčivý a osobně 

se s ním ztotožňuji. Terminologická nejednotnost (v ještě větší míře než v úpravě obsažené 
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 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav a kol., Právnické osoby v novém občanském zákoníku: komentář: [§ 118-418], s. 

540. 

66
 O dosažení společného účelu se všichni společníci přičiňují zpravidla stejnou měrou. Zařídil-li společník 

společnou záležitost v dobré víře, má právo na náhradu jako příkazník. 

67
 Občanský zákoník: komentář. Svazek VI, (§ 2521 až 3081). Zpřístupněno přes ASPI. 
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v SOZ) v této věci není pozitivním rysem současného OZ a její odstranění by bylo 

bezesporu záslužné. 

5.1. Aplikovatelnost úpravy korporací na korporace obchodní. Vztah 

mezi občanským zákoníkem a zákonem o obchodních 

korporacích 

Protože je základní ustanovení, od kterého povinnost loajality společníků odvozujeme, 

umístěno v občanském zákoníku, je na místě podívat se na vztah těchto dvou zákonů. 

Zákon o obchodních korporacích je svojí povahou vůči občanskému zákoníku speciální 

zákonnou úpravou, občanský zákoník je tedy vůči němu z hlediska své aplikovatelnosti 

subsidiární.
68

 Zákon neobsahuje žádná pravidla pro vztah nebo aplikovatelnost jednotlivých 

ustanovení mezi ZOK a OZ. Na všechny formy obchodních korporací se tedy vztahují 

obecná pravidla právnických osob a také úprava korporací, která je jedním z typů 

právnických osob.
69

 Ustanovení § 212 OZ se tedy vztahuje na všechny druhy obchodních 

korporací upravených v ZOK. Přesto se domnívám, že vzájemný vztah ZOK a OZ, stejně 

tak jako aplikovatelnost obecných pravidel korporací pro ZOK, mohl být upraven lépe a 

výslovněji. 

5.2. Obsah povinnosti loajality  

Je nepochybné, že rekodifikace výslovnou úpravou povinnost loajality výrazně zesílila a 

upevnila. Nová úprava se také svým zněním přihlašuje k dřívější doktríně a soudní 

rozhodovací praxi. Právní teorie
70

 popisuje povinnost loajality jako „nejzákladnější 

povinnost společníka“ a dovozuje, že „všechny ostatní zákonné povinnosti jsou s ní spojeny 
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 LAVICKÝ, Petr a kol., Občanský zákoník: komentář, s. 7. 

 
69

 LAVICKÝ, Petr a kol., Občanský zákoník: komentář, s. 7. 

 
70

 Občanský zákoník: komentář. Svazek I, (§ 1 až 654). Zpřístupněno přes ASPI. 
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nebo z ní vyplývají“. Autoři komentáře demonstrativně uvádějí, o které dílčí povinnosti se 

jedná: 

 povinnost dodržovat zakladatelská právní jednání 

 nezneužívat většiny nebo menšiny hlasů v korporaci 

 jednat v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku 

 nezneužívat postavení ovládající osoby korporace 

 nevyvíjet tlak na orgány korporace a jejich členy, zástupce a zaměstnance 

korporace, aby jednali v jeho soukromém zájmu a k újmě korporace 

 uzavírat obchody respektujících zákonné limity i oprávněné zájmy korporace a 

ostatních jejích členů a také věřitelů a zaměstnanců 

Od loajality společníků je v kontextu OZ třeba odlišit loajalitu orgánů obchodních 

korporací, u kterých je povinnost loajality také stanovena. Tato povinnost je zde stanovena 

o úroveň výš, a to na úrovni právnických osob. Povinnost loajality (tentokrát už výraz 

loajalita explicitně využívající) je stanovena v obecných ustanoveních o právnických 

osobách, v § 159.
71

 Tato forma loajality je dle odborných kruhů
72

 přísnější formou. 

Zatímco u loajality členů orgánů obchodních korporací je preference zájmů korporace před 

její vlastní téměř absolutní, u povinnosti loajality společníků tato preference absolutních 

hodnot nenabývá. 

Ačkoliv ustanovení § 212 výslovně zmiňuje pouze loajalitu člena korporace vůči korporaci 

samotné („vůči ní zavazuje“), tedy vertikální formu povinnosti loajality, výkladem a soudní 

praxí bude tato povinnost patrně rozšířena i na další členy korporace, tedy společníky. 

                                                 
71

 Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s 

potřebnými znalostmi a pečlivostí. 

72
 LASÁK, Jan a kol., Zákon o obchodních korporacích, obchodní zákoník: srovnávací texty, s. 1075. 
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Tento názor sdílí také odborné kruhy.
73

 Ustanovení tedy pokrývá jak horizontální, tak 

vertikální formu povinnosti loajality. Ustanovení pokrývá také povinnost loajality 

korporace vůči svým členům. Povinnost loajality je svým charakterem kogentním 

ustanovením a smluvní vyloučení této povinnosti je stěží myslitelné.    

5.3. Vznik a zánik povinnosti loajality 

Dle § 212 OZ je povinnost loajality vázána na přijetí členství v korporaci. V případě 

obchodních korporací se jedná o okamžik, kdy člen nabývá účast na obchodní korporaci.
74

 

U akciové společnosti se jedná o okamžik nabytí vlastnických práv k akciím, tedy 

zakoupení akcií. U s.r.o. se jedná o okamžik přistoupení ke společenské smlouvě. 

Vzhledem k tomu, že je povinnost loajality závazkem mezi společníkem a společností, 

případně mezi společníky, nemá na tuto povinnost vliv její zveřejnění vůči třetím osobám 

ve veřejných rejstřících. 

Povinnost loajality společníka přestává zavazovat ve chvíli, kdy je ukončeno jeho členství 

v obchodní korporaci, nebo ve chvíli, kdy obchodní korporace zaniká. U s.r.o. je 

vystoupení společníka umožněno jen v případě, že to připouští zákon. ZOK potom v § 202 

až § 211 upravuje celkem sedm způsobů zániku jeho účasti.
75

 U a.s. je kromě zániku 

samotné obchodní korporace zánik povinnosti loajality možný také zánik formou převedení 

vlastnického práva k akciím. Převoditelnost je upravena u každého typu akcie zvlášť.
76
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 Občanský zákoník: komentář. Svazek I, (§ 1 až 654). Zpřístupněno přes ASPI. 

74
 Zákon o obchodních korporacích: komentář, s. 1076. 

75
 Jedná se o vystoupení společníka, dohoda o ukončení společníka, vyloučení společníka, zrušení účasti 

společníka soudem, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku nebo proto, že je majetek 

nedostačující, převodem podílu a děděním podílu. 

76
 Akcie na majitele jsou převoditelné neomezeně, převoditelnost akcií na jméno a zaknihovaných akcií je 

možné stanovami omezit. 
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V úvahu připadají také další způsoby nabytí akcií, jako jsou např. dědění, dražba, vytěsnění 

– nucený převod, darování nebo směna.    

5.4. Následky porušení povinnosti loajality 

Jednání společníka v rozporu s povinností loajality může mít podle ustanovení OZ hned 

několik následků. Základním následkem je možná neplatnost usnesení valné hromady 

kapitálových společností, a to dle § 191
77

 u s.r.o., respektive § 428
78

 u a.s. Otázku, zda se 

jedná o porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, nelze odpovědět jednoznačně. Jan 

Lasák uvádí ve svém komentáři věnovaném tomuto ustanovení,
79

 že se jedná o porušení 

smluvní povinnosti, já mám ovšem odlišný názor a myslím si, že obsah vnitřních stanov 

korporací je přeci jen odlišný. Porušení povinnosti loajality považuji za porušení zákona. 

Mimo to myslím, že kdyby byla loajalita plně pokryta smluvním vztahem, § 212 by pozbyl 

smyslu. 

Dalším možným následkem je náhrada škody podle § 2951 OZ. Škoda se hradí navrácením 

do předešlého stavu, případně v penězích, pokud navrácení do předešlého stavu není možné 

nebo žádá-li si to korporace. 

V případě porušení povinnosti ve vysoké míře intenzity si lze představit také vyloučení 

společníka podle § 204
80

 ZOK na základě žaloby jiného společníka. Ustanovení neodkazuje 

                                                 
77

 Každý společník, jednatel, člen dozorčí rady, je-li zřízena, nebo likvidátor se může v mezích tohoto 

ustanovení dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku 

o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo společenskou smlouvou. 

78
 Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení 

valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro 

rozpor s právními předpisy nebo stanovami. 

79
 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář, s. 1077. 

80
 Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje zvlášť závažným způsobem 

svou povinnost, ačkoliv byl k jejímu plnění vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn. 
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k povinnosti samotné – povinnost loajality bezesporu jedna z povinností společníka je – ale 

k intenzitě míry porušení. Aplikaci tohoto ustanovení si tak lze představit u takového 

jednání společníka, které výrazně ohrožuje zájmy ostatních společníků nebo společnosti, 

jako např. samotnou její existenci nebo akceschopnost. S názorem, že porušení povinnosti 

loajality může přinášet i tyto následky se ztotožňuje i doc. Havel,
81

 který dříve patřil ke 

kritikům soudních rozhodnutí tuto povinnost potvrzujících. 

5.5. Aplikovatelnost dosavadní judikatury 

Dosavadní soudní praxe byla v mnoha oblastech jedním z inspiračních zdrojů rekodifikace 

občanského a obchodního práva. Dlouhodobá rozhodovací činnost nejvýznamnějších 

českých soudů povinnost loajality utvrzovala, aniž by se (dle mého názoru) opírala o 

výslovné zákonné ukotvení této povinnosti. Rekodifikace jim v tomto ohledu dává za 

pravdu a povinnost loajality nyní explicitně v českém právním řádu ukotvuje.  

Přesto se vzhledem ke změně paradigmatu českého soukromého práva domnívám, že by 

soudy již dílčí otázky rozhodovali jinak. Porušení povinnosti loajality by tak již dle mého 

názoru nezakládalo neplatnost usnesení valné hromady, tak, jako je tomu v rozsudku 

Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 253/98, ale zakládalo by spíše povinnost náhrady 

škody, případně vyloučení společníka dle § 204 ZOK. 

Interpretace povinnosti loajality jako výkladového pravidla dílčích povinností společníka 

tak, jak jej prosazuje prof. Černá a ÚS, sice nenachází oporu v explicitním znění zákonné 

úpravy této povinnosti, ale domnívám se, že na ni bude i po 1. lednu 2014 nazíráno touto 

optikou. Mimo jiné také díky tomu, že je tato povinnost stanovena na úrovni korporací, a to 

v nejdůležitějším zákoně soukromého práva. 

Na základě výše zmíněných argumentů se domnívám, že se na českými soudy dlouhodobě 

prosazované a respektované povinnosti loajality společníků ani v rámci změn soukromého 

práva nic nezmění. 
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 Zákon o obchodních korporacích: komentář, s. 395. 
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5.6. Závěr  

Povinnost loajality je jedním z institutů, který je rekodifikací soukromého práva výrazně 

změněn. Právní síla tohoto institutu byla výrazně upevněna a neopírá se nyní jen o názory 

teoretiků a relativně konzistentní soudní rozhodnutí, ale také o výslovné zákonné 

ustanovení. Tímto ustanovením je § 212 OZ. 

Obsahově bude toto ustanovení pokrývat situace, které byly již dříve v akademických 

kruzích či v soudních rozhodnutích popsána, a to například zneužití většiny i menšiny při 

hlasování, nerespektování zakladatelských ujednání, jednat v souladu s dobrými mravy a 

zásadami poctivého obchodního styku či nezneužívat postavení ovládající osoby korporace. 

Ustanovení je umístěno v občanském zákoníku a vztahuje se na všechny členy právnických 

osob, má tedy podstatně širší aplikační záběr, než jen společníci kapitálových společností. 

Fakt, že je povinnost loajality stanovena mimo zákon o obchodních korporacích, tedy jeden 

z hlavních pramenů obchodního práva (a není v rámci ZOK nijak specifikována, 

připomenuta nebo prohloubena) má ovšem i své stinné stránky. Fakt, že se tato povinnost 

nedá dovodit ze samotného textu ZOK může způsobit, že ji někteří teoretici neberou na 

vědomí
82

 a zapomínají na fakt, že povinnost loajality je víc než jen jednou z povinností 

společníka, ale dle judikatury také výkladovým pravidlem těchto dílčích povinností. Do 

jaké míry souvisí tato jistá nekompatibilita obou zákonů s nedůvěrou doc. Havla v tento 

institut, nechávám na posouzení každého. Osobně se domnívám, že obecná klauzule 

stanovující společníkům povinnost přistupovat ke svým právům a povinnostem s ohledem 

na oprávněné zájmy společnosti a ostatních společníků, by situaci vyjasnila a byla by ku 

prospěchu věci. Přestože je jistá míra fragmentárnosti implicitním rysem většiny právních 

řádů, myslím, že v tomto případě by větší míra jednoznačnosti tomuto institutu prospěla. 

Přesto je tato úprava značným krokem vpřed. 
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Krokem správným směrem je dle mého názoru také jednoznačnější úprava možných 

následků porušení povinnosti loajality. Porušení této povinnosti může zakládat hned 

několik možných postihů podle míry intenzity. OZ v této souvislosti umožňuje dovolávat se 

neplatnosti usnesení valné hromady, náhrady škody nebo vyloučení společníka v případě 

zvlášť intenzivního zásahu. Přesnější rozlišení těchto možných následků přinese až ustálená 

soudní praxe.  

Osobně se domnívám, že judikatorní vývoj ve věci povinnosti loajality byl rekodifikací 

jednoznačně potvrzen a soudy tudíž nemusí svoji dlouhodobou rozhodovací praxi nijak 

měnit.  

  



45 

 

6. Povinnost loajality společníků v právním řádu Nizozemska 

V této kapitole se podíváme blíže na Nizozemskou úpravu principu loajality společníků. 

Domnívám se, že je Nizozemí vhodnou zemí v tomto komparativním kontextu. Nizozemí 

je země s mimořádně rozvinutým a sofistikovaným obchodním právem, které má velmi 

dlouhý vývoj. Díky tomuto vývoji je Nizozemské obchodní právo stabilní a sofistikované, 

s ustálenou judikaturou. Ne nadarmo je Nizozemí nejčastějším cílem českých společností 

z hlediska přesunu jejich sídla do zahraničí.
83

 Jako hlavní motiv odchodu do Nizozemí 

uvádějí české společnosti především právní jistotu nebo ochranu majetku.
84

 Nejedná se 

přitom o žádný daňový ráj: zdanění obchodních společností je v Nizozemí s 20%, 

respektive 25%,
85

 čili srovnatelné s Českem.
86

 V Nizozemí má své sídlo mimo jiné 

společnost PPF group Petra Kellnera. 

Velkou tradici má Nizozemské právo především v akciovém právu. Společnosti s názvem 

Vereenigde Oost-Indische Compagnie byla udělena charta již roku 1602 a řadí se tak 

k jedněm z prvních akciových společností na světě.
87

 Tato společnost byla první v historii, 

která vydala své vlastní akcie.
88
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 NĚMEC, Jan, Jaké jsou nejoblíbenější daňové ráje, kde mizejí české firmy.  
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 NĚMEC, Jan, Jaké jsou nejoblíbenější daňové ráje, kde mizejí české firmy. 

85
 NOLTEN, Aart, Netherlands Hihglights 2014: International tax.   

86
 KPMG, Corporate tax rates table.  
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 BORKOVEC, Aleš. Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví. 

88
 Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR : učební materiál.   
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6.1. Nizozemské obchodní právo v obecném kontextu 

Podobně jako v České republice, i v Nizozemí je téměř celé soukromé právo kodifikováno 

v občanském zákoníku,
89

 nazývaném Dutch Civil Code. Tento hlavní zákon soukromého 

práva byl původně silně inspirován Napoleonovým Code civile,
90

 v roce 1992 byl však 

výrazně přepracován a vliv Napoleonského kodexu se výrazně oslabil. Nizozemský 

občanský zákoník je objemem podstatně mohutnější než český, má přibližně 4800 

paragrafů. Strukturou je rozdělen celkem na 10 knih,
91

 které se strukturou velmi podobají 

občanskému zákoníku českému. Výrazným rozdílem je zařazení knihy 8, věnované 

přepravě, o rozsahu celkem 1836 paragrafů. Důraz na dopravu je dán tradicí Nizozemí jako 

námořní velmoci, proto je tato právní oblast tak detailně upravena. Jednotlivé paragrafy 

jsou vždy nejprve označeny číslem knihy, a po dvojtečce potom samotným číslem 

paragrafu.
92

  

Značná část obchodního práva a právo obchodních společností je upravena v knize 2. Dle 

Nizozemského práva je možné založit dvě formy obchodních společností.
93

 Veřejná 

                                                 
89

 Nizozemsky Burgerlijk Wetboek. 

90
 Foundation of  Dutch Civil Law, Dutch Civil Code.  

91
 Tyto knihy jsou: 1. Fyzické osoby a rodinné právo. 2. Právnické osoby. 3. Práva k věcem. 4. Dědické 

právo. 5. Práva k nemovitostem. 6. Práva ze závazků a smluvní právo. 7. Závazky ze smluv. 8. Přepravní 

právo. 9. Práva duševního vlastnictví (dosud není součástí Nizozemského občanského zákoníku). 10. 

Mezinárodní právo soukromé.  

92
 Např. 2:129 označuje paragraf 129 knihy 2. 

93
 CLAASSENS, Thomas L., Legal aspects of doing business in the Netherlands.  
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obchodní společnost s ručením omezeným,
94

 nazývaná také otevřenou společností a 

soukromá obchodní společnost s ručením omezeným,
95

 nazývaná společností uzavřenou.  

6.2. Povinnost loajality v Nizozemském právu 

V Nizozemském obchodním právu je detailně upravena především loajalita členů orgánů 

obchodních společností, stejně jako celá corporate governance problematika. 

Rovnost a rovné zacházení je jeden z hlavních principů Nizozemského práva,
96

 a jako 

takový se promítá také do všech dalších právních odvětví, včetně obchodního práva. 

Explicitně je upraveno rovné zacházení se společníky
97

 ze strany společnosti pro obě formy 

obchodních společností, a to v 2:92 DCC pro otevřenou obchodní společnost a 2:201 pro 

společnost uzavřenou.  

Jedním z důležitých pramenů, jak regulovat chování společností a jejích představitelů, jsou 

Corporate governance codes.
98

 Nizozemí má svůj vlastní, účinný od roku 2009
99

, nazvaný 

Dutch Corporate Governance Code (DCGC
100

).  Na základě ustanovení 2:391 odst. 5 jsou 

Nizozemské společnosti povinny uvádět soulad svých vnitřních ustanovení s DCGC na 

                                                 
94

 Anglicky the public limited liability company, nizozemsky naamloze vennootschap. Zkratka pro společnost 

N.V. Tuto formu má např. PPF group. Nejbližším českým ekvivalentem akciová společnost. 

95
 Anglicky the private limited liability company, nizozemsky besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. Zkratka BV. Nejbližším českým ekvivalentem společnost s ručením omezeným.. 

96
 První článek Nizozemské Ústavy stanovuje, že za stejných okolností musí být s každou osobou zacházeno 

stejně, bez ohledu na pohlaví, rasu nebo náboženské přesvědčení.  

97
 Nizozemské právo nerozlišuje společník x akcionář, pro oba pojmy používá stejný výraz, v obou formách 

obchodních společností. 

98
 TRICKER, R. I. Bob. Corporate governance : principles, policies and practices. s. 110. 

99
 Tento nový DCGC nahradil původní, který byl účinný od roku 2004. 

100
 CORPORATE GOVERNANCE CODE MONITORING COMMITTEE, Dutch corporate governance 

code: Principles of good corporate governance and best practice provisions.  
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základě pravidla comply or explain, při kterém jsou povinni dát svou vnitřní organizaci do 

souladu s principy DCGC, nebo vysvětlit, z jakého důvodu tak nemohou učinit.
101

 DCGC 

tak např. v části II. 3 upravuje střet zájmů a povinnost loajality členů orgánů obchodních 

společností, konkrétně nenadřazování svých zájmů zájmům společnosti. DCGC také 

stanoví dílčí pravidla pro rovnost ve vztahu společnosti vůči jednotlivým akcionářům, a to 

v poskytování informací nebo v umožnění účasti na hlasování. 

DCDG také obsahuje v části IV. 4.4 ustanovení zakládající povinnost loajality společníků 

vůči společnosti a ostatním společníkům.
102

 Na základě pravidla comply or explain jsou 

tedy Nizozemské společnosti povinny tato pravidla ve svých stanovách zapracovat nebo 

zdůvodnit jejich absenci. 

Z hlediska přímo závazných právních předpisů je obtížnější najít prameny této povinnosti. 

Ustanovení, které by bylo možné chápat jako velmi obecný základ povinnosti společnosti, 

ale také společníků vůči ostatním společníků, je umístěno hned v úvodních ustanoveních 

knihy věnované obchodním společnostem, a to 2:8 DCC.
103

 Toto ustanovení není 

nepodobné § 212 OZ. Je ale obecnější a nepoužívá explicitně slovo loajalita. Je otázkou, co 

všechno se dá pod pravidla přiměřenosti a spravedlnosti podřadit. Fakt, že se 

v ustanoveních, o která se povinnost loajality opírá, opakuje výraz spravedlnost, není 

náhoda. Opírá se o něj odbornou literaturou popsaný
104

 fairness principle, který ukládá 

společníkům povinnost brát v potaz zájmy společnosti a dalších společníků. Tento princip 

bývá dáván do kontrastu s autonomy principle, který společníkům umožňuje prosazovat své 

vlastní zájmy. Nizozemská úprava povinnosti loajality společníků spočívá v hledání 
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 TRICKER, R. I. Bob. Corporate governance : principles, policies and practices. s. 145. 

102
 Společníci jednají ve vztahu ke společnosti, jejím orgánům a dalším společníkům s přiměřeností a 

spravedlností. To zahrnuje také ochotu k dialogu se společností a dalšími společníky. 

103
 Právnická osoba a všichni, kteří se v souladu s právem nebo stanovami podílejí na její organizaci, jsou 

povinni chovat se vůči sobě navzájem v souladu s pravidly přiměřenosti a spravedlnosti. 

104
 DE JONGH, Matthijs: Shareholders’ Duties to the Company and Fellow Shareholders.  
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rovnováhy mezi těmito dvěma principy. Pro vyřešení případných střetů těchto dvou 

principů sice Nizozemské právo nenabízí výslovné hmotněprávní řešení, obecné pravidlo, 

vytvořené judikaturou umožňuje společníkům jednat podle svých vlastních zájmů až do 

chvíle, kdy neúměrně ohrozí zájmy společnosti nebo dalších společníků.
105

 Nyní si o této 

doktríně řekneme něco víc. 

6.3. Fairness principle a autonomy principle doktrína 

Vzhledem k tradici akciového práva v Nizozemí nepřekvapí, jak dlouhá tradice tohoto 

teoretického východiska je. Základy této doktríny byly Nizozemským Nejvyšším soudem 

vysloveny již v první polovině 19. stol. 

Tento případ se týká Holandské obchodní společnosti, založené roku 1824 Nizozemským 

králem Vilémem I. Aby přilákal investory, slíbil Vilém I. dividendy ve výši 4,5% ročně. 

Tato minimálně výše byla garantována samotným králem. Společnost měla dva druhy akcií, 

akcie na doručitele a registrované akcie. Dividendy byly garantovány oběma ve stejné výši, 

jinak byli majitelé registrovaných akcií zvýhodnění. Na rozdíl od majitelů akcií na 

doručitele se mohli účastnit valných hromad a mohli na nich také hlasovat. Po několika 

letech se ovšem původní pravidla změnila a pro majitele akcií na doručitele už byly 

dividendy ve výši 4,5% již nikoliv jen garantovaným minimem, ale současně také 

maximem. Na dividendu převyšující tuto částku ztratili nárok. 

Majitelé znevýhodněných akcií se proti tomuto vývoji bránili u soudu. Ten jim však nedal 

zapravdu a argumentoval mimo jiné tím, že původní dohoda garantovala právě jen 

dividendu ve výši 4,5%. Soud rozhodl, že rozhodnutí registrovaných akcionářů se stále 

vejde mezi mantinely dané spravedlností a dobrou vírou.      

Hranice mezi legitimním a nelegitimním prosazováním vlastních zájmů zůstala i po tomto 

rozhodnutí v Nizozemské právní teorii nejasná a kontroverzní. K dalšímu upřesnění této 

hranice došlo ve dvacátých letech 20. stol.: Nejvyšší soud dovodil postup, na základě 
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kterého lze vyvodit, zda je jednání společníků v souladu s legitimním sledováním vlastních 

cílů, nebo již za hranou, kde již výrazně poškozuje cíle ostatních. Nejvyšší soud přišel 

s následujícím třífázovým testem jednání společníků:
106

 

 sleduje jednání společníků legitimní cíl? 

 je jednání způsobilé problém opravdu řešit? 

 poškozuje jednání nepřiměřeným způsobem zájmy společnosti nebo ostatních 

společníků? 

Při střetu obou principů standardně převáží princip autonomie, a to z důvodu, že sledování 

vlastních zájmů je přirozeným zájmem společníků – akcionářů.
107

 To ale samozřejmě 

neznamená, že tento zájem převáží v každém případě. Případy, kdy dal v Nizozemí soud 

přednost principu spravedlnosti před autonomií, jsou však poměrně vzácné. Podíváme se na 

další judikáty, ve kterých se Nizozemské soudy vyslovily k povinnosti loajality společníků. 
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6.4. Případy Versatel
108

 a Waterspreng
109

 

První případ se týkal společnosti Versatel, telekomunikační společností, která byla po 

veřejné nabídce převzata společností Tele2. Tele2 neskrývala svůj záměr provést squeeze-

out a zbavit se tak akcionářů, kteří nechtěli své akcie Tele2 prodat. Menšinoví akcionáři 

měli těsně nad 5%, a DCC umožňuje provést sqeeze-out v případě, že má většinový 

akcionář nad 95% akcií. 

Společnost Tele2 měla následující dvoufázový plán. V první fázi dojde k trojstranné fúzi, 

po které by byl podíl menšinových akcionářů menší než 5%. V druhé fázi by již došlo 

k provedení sqeeze-outu podle DCC. Menšinový akcionáři s tímto plánem nesouhlasili a 

bránili se u soudu. Tento případ se dostal až k Nejvyššímu soudu, ten však nezákonnost 

postupu neshledal. Zdůraznil však, že umožní tento dvoufázový plán provést pouze 

v případě, že nebudou menšinoví akcionáři poškozeni nepřiměřeně.     

Druhý případ se týká společnosti Waterspreng. Tato společnost měla dva druhy akcionářů, 

z čehož jedna skupina – prioritní akcionáři – byla oproti ostatním zvýhodněna některými 

hlasovacími právy, jako např. nominovat členy správní rady nebo schvalovat některé druhy 

transakcí. Prioritní akcionáři měli v úmyslu převzít kompetence schvalovat do budoucna 

všechna rozhodnutí představenstva.  

Soud ovšem shledal, že by taková forma rozhodování představenstvo zcela paralyzovala. 

Dále shledal, že toto rozhodnutí již jasně porušuje soudnost a spravedlnost, a poškozuje 

tedy ostatní akcionáře nepřiměřeným způsobem. 
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 NJ 2007, 610 and 612 (Versatel I and III). 
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6.5. Závěr 

Nizozemský koncept povinnosti loajality je zcela odlišný od českého. Díky velmi bohaté 

tradici akciového práva má Nizozemí o něco důkladnější koncept povinnosti loajality. 

Pramenem povinností společníků obchodních společností je Nizozemský občanský zákoník 

rozdělený do deseti knih. O obchodních společnostech a jejich společnících pojednává 

kniha 2. Důležitým pramenem povinnosti loajality je DCGC, ve kterém je povinnost 

loajality stanovena a společnost je na základě pravidla comply or explain povinna uvést své 

vnitřní stanovy do souladu s tímto pravidlem. 

Rovnost a rovné zacházení jsou jedněmi z hlavních principů nizozemského práva a 

promítají se do většiny odvětví práva. V oblasti obchodního práva tento princip nachází 

uplatnění ve spravedlnosti a přiměřenosti, kterým často argumentují soudy při posuzování 

povinnosti loajality a jejího porušení. 

Nizozemská právní teorie uchopila problematiku povinnosti loajality jako střet dvou 

protichůdných principů, a to principu autonomie a principu spravedlnosti. Tato doktrína má 

v Nizozemí dlouhou tradici a její základy byly položeny již v první polovině 19. stol. 

Soudní praxe rovnováhu mezi těmito principy rozhoduje v neprospěch principu 

spravedlnosti, protože vlastní zájmy společníků jsou chápány jako přirozené. K nalezení 

rovnováhy obou těchto principů přinesl Nizozemský Nejvyšší soud třífázový test,
110

 

pomáhající zjistit, kdy společník prosazuje své zájmy legitimně a kdy imaginární hranici 

loajality již překračuje. 
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 Sleduje jednání společníků legitimní cíl? Je způsobilé problém opravdu vyřešit? Poškozuje jednání 

nepřiměřeným způsobem zájmy společnosti nebo ostatních společníků? 
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7. Závěr 

Kvůli struktuře práce rozdělím závěr do dvou částí, ve které nejprve zhodnotím českou 

úpravu povinnosti loajality a její vývoj, a následně srovnám s Nizozemskou úpravou a 

praxí. 

7.1. Povinnost loajality v České republice 

V předrevolučním Československu vzhledem k prosazované politice vůči soukromému 

podnikání žádná povinnost loajality neexistovala. Ani porevoluční zákonodárství mnoho let 

nepřineslo nic, co by mohlo obdobnou povinnost ustanovit. Povinnost loajality členů 

orgánů naproti tomu svou kodifikaci v obchodním zákoníku našla. 

Ke kodifikaci povinnosti loajality společníků pozitivním právem vedla dlouhá cesta. Již 

koncem devadesátých let se objevovala první rozhodnutí, která ve svých zdůvodněních 

používala argumentaci založenou na respektování zájmů ostatních společníků, ale pojem 

loajality ještě neužívá. Zásadní roli má rozhodnutí NS ze začátku roku 2006,
111

 a i když ani 

toto usnesení povinnost loajality nepojmenovává, přináší argumentaci pro pozdější uznání 

povinnosti loajality společníků velmi důležitou: Uznává, že povinnosti mezi společníky se 

mohou řídit i jinými prameny než zákonem nebo písemnými závazky.  

Krátce na to byla povinnost loajality uchopena i odbornými kruhy, a to v učebnici 

obchodního práva prof. Černé. Povinnost loajality společníků chápe jako interpretační 

hledisko, kterým by měly být poměřovány jednotlivé dílčí povinnosti společníků. 

Přesvědčivost tohoto podání dokládá fakt, že na něj krátce po jejím zveřejnění odkazuje NS 

ve svém rozsudku
112

 a pojetí prof. Černé cituje. Ačkoliv je pojetí prof. Černé uvedeno 

v učebnici věnované akciovým společnostem, soud používá tuto doktrínu v rámci případu 

týkajícího se s.r.o. a potvrzuje tím do jisté míry univerzálnost povinnosti loajality. I když 
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 Usnesení NS ze dne 31. ledna 2006, 29 Odo 1007/2005. 
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 Rozsudek NS ze dne 26. června 2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006. 
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existují i jiné pojetí povinnosti loajality, které nalézají jiné zdroje pro tento institut, osobně 

mi je pojetí prof. Černé nejbližší. Domnívám se, že zahrnutí tohoto pojetí v argumentaci NS 

životnost tohoto pojetí potvrzuje. Ačkoliv v období kolem tohoto rozsudku stále existují 

negativní či vysloveně zamítající stanoviska vůči povinnosti loajality,
113

 vývoj však těmto 

stanoviskům za pravdu nedal a další soudní rozhodnutí – včetně náletu ÚS – a pojednání 

právních teoretiků zajistila plné uznání tohoto institutu již před rekodifikací soukromého 

práva. Zvláště soudní rozhodnutí mají pro vývoj tohoto institutu velký význam, a do jisté 

míry tak obsah této povinnosti spoluvytvářely. I když tak povinnost loajality společníků 

kapitálových společností dle mého názoru před rekodifikací soukromého práva nenacházela 

zákonný pramen úpravy, byla i v této době plně uznávána a soudně chráněna. 

Obsáhlá rekodifikace soukromého práva, účinná od 1. ledna 2014, zasáhla i povinnost 

loajality. Ta se nyní opírá nejen o soudní rozhodnutí a přesvědčivost teoretických 

pojednání, ale také o výslovnou zákonnou úpravu. Touto úpravou je § 212 OZ,
114

 který 

povinnost loajality výslovně zakotvuje. Povinnost loajality je vázána na členství 

v korporaci, je tedy stanovena na obecnější úrovni, než je úroveň kapitálových společností. 

Povinnost loajality tak bude závazná také např. pro členy družstev.  

Obsah této povinnosti zůstane patrně zachován tak, jak byl vytvořen soudní praxí a teorií. 

Povinnost loajality tak bude stejně jako doposud zahrnovat povinnost nezneužívat většiny 

nebo menšiny hlasů v korporaci, povinnost nezneužívat postaveni ovládající osoby nebo 

povinnost nevyvíjet tlak na členy korporací, aby jednali k újmě korporace. Především však 

tedy sám jednat v souladu s oprávněnými zájmy korporace a jejích členů. Jaké všechny 

podoby může porušení tohoto institutu nabývat, ukáže až rozhodovací praxe soudů. Ve věci 
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 Doc. Havel: „Není obhajitelné situaci řešit pomocí nástrojů, které neexistují.“ 
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 Přijetím členství v korporaci se člen vůči ní zavazuje chovat se čestně a zachovávat její vnitřní řád. 

Korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i 

oprávněné zájmy. 
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aplikovatelnosti dosavadní předrekodifikační judikatury myslím, že nová úprava nepřináší 

žádný důvod ke změně kurzu a chápání této povinnosti. 

Co se týče možných následků porušení povinnosti loajality, v úvahu jich připadá hned 

několik. Možným následkem je neplatnost usnesení valné hromady v případě, že toto 

usnesení porušuje principy, na kterých je povinnost loajality postavena. Dalšími následky 

by mohla být také náhrada škody způsobené jednáním porušujícím povinnost loajality či 

vyloučení společníka v případě větší intenzity tohoto porušení. 

Současnou úpravu povinnosti loajality hodnotím jako krok správným směrem. Je faktickým 

potvrzením směru, jakým se právní teorie a judikatura již delší dobu ubírá. Zákonná úprava 

na úrovni korporací tento institut bezesporu posílí. Pojednání o české úpravě povinnosti 

loajality bych rád uzavřel několika de lege ferenda úvahami:  

Nepovažuji za optimální fakt, že je tento institut ukotven pouze v OZ a v ZOK nenachází 

potvrzení nebo rozvedení. Za výrazný krok vpřed bych považoval, kdyby bylo u výčtu práv 

a povinností společníků jednotlivých druhů kapitálových společností uvedeno, že je 

společník vykonává s nezbytnou loajalitou vůči korporaci a ostatním společníkům. Toto 

řešení by bylo nejpřesnější, neboť by kodifikovalo tuto povinnost tak, jak je v současnosti 

chápána – tedy jako výkladové pravidlo dílčích povinností společníka. Fakt, že není tato 

povinnost opřena také o ustanovení nejdůležitějšího pramene práva obchodních 

společností, může způsobit, že bude teoretiky nebo v korporátní praxi přehlížen. 

Dalším de lege ferenda přáním je výraz „zachovávat“(vnitřní řád korporace) v textu 

ustanovení. Výraz zachovávat směřuje k prosté absenci změny, poškození nebo zničení 

tohoto řádu. Výrazem stanovujícím silnější míru ochrany vnitřnímu řádu korporace by 

mohl být např. respektovat, ctít nebo uznávat. Myslím, že by jeden z těchto výrazů 

odpovídal kontextu povinnosti loajality přeci jen víc. 

Další poznámka směřuje k soudní rozhodovací praxi. Ačkoliv již dosáhla konsenzu ohledně 

existence této povinnosti a některých forem jednání, které zakládají její porušení, bylo by 

možné jít ještě dál. NS by mohl dovodit nějaké ustálené hledisko, které by pomohlo 
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v každém jednotlivém případě rozlišit, zda je jednání v souladu či v rozporu s povinností 

loajality. Realita vždy překvapuje svoji nepředvídatelností a různorodostí a podobné 

ustálené hledisko by pomohlo ustálené a předvídatelné judikatuře.  Do tohoto bodu české 

soudy zatím nedošly. Tímto hlediskem by mohl být např. několikafázový test jednání 

společníka nebo zkoumání jeho záměrů či míry porušení ostatních legitimních zájmů 

ostatních společníků nebo korporace samotné. Třeba v této věci soudní praxi opět 

napomohou podněty právních teoretiků. 

Poslední poznámka je velmi stručná. Přál bych si, aby do rozsahu poměrně skromné sbírky 

soudních rozhodnutí vyjadřující se k povinnosti loajality přibylo také rozhodnutí 

vyjadřující se k této povinnosti u akcionářů. To v české rozhodovací praxi dosud chybí. 

7.2. Nizozemská a česká úprava povinnosti loajality – srovnání 

 Nizozemí má ve srovnání s Českou republikou z hlediska úpravy povinnosti loajality dvě 

zásadní komparační výhody. První z nich je absence více než čtyřiceti let totalitního 

režimu, který potlačoval svobodné podnikání a právo obecně. Není divu, že se 

v komunistickém Československu obchodní právo a jeho instituty nerozvíjely. Druhou 

výhodou je potom ohromující tradice, kterou Nizozemí má na poli akciových společností 

nejen na evropské, ale také celosvětové úrovni. Tradice akciových společností přináší 

pluralitu zájmů akcionářů a tudíž nutnost s nimi pracovat a nacházet jejich řešení. 

Nizozemská soudní praxe a právní teorie je tak podstatně rozvinutější než česká. Česko má 

zase oproti Nizozemí povinnost loajality explicitně kodifikovanou v právním řádu. 

Obě tyto výhody jsou v tomto srovnání znát. Nizozemí má jiná (a podle mého názoru 

pokročilejší) teoretická východiska pro uchopení povinnosti loajality.  Nizozemí má také na 

rozdíl od České republiky vlastní Corporate Governance Code – DCGC,
115

 který povinnost 

loajality společníkům ukládá. DCGC je pro Nizozemské společnosti závazný na principu 

comply or explain. Corporate Governance Code se ukazuje jako efektivní způsob regulace 
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 DCGC je v Nizozemí ve své revidované verzi účinný od 1. ledna 2009. 
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řízení obchodních společností a je škoda, že Česká republika podobných forem regulace 

nevyužívá. 

Klíčovým pojmem, který užívá DCGC i Nizozemská judikatura, je „přiměřenost a 

spravedlnost.“  Ta je zásadním konceptem v celé oblasti soukromého práva a projevuje se i 

zde. Přiměřenost odkazuje k hledání rovnováhy mezi jednotlivými zájmy společníků, se 

kterými se v Nizozemské doktríně pracuje o něco více. Nizozemské pojetí povinnosti 

loajality akceptuje, že mají společníci své vlastní zájmy, odlišné od zájmů ostatních 

společníků i společnosti samotné.  Tyto zájmy mohou být i sobecké, vlastní obohacení 

koneckonců bývá nejčastějším důvodem, proč se podnikatelé společníky stávají. Pro 

Nizozemskou právní teorii je klíčové odlišit, kdy je prosazování vlastních zájmů legitimní 

a kdy už není přijatelné. Klíčem je hledisko, kdy toto jednání již nepřiměřeně poškozuje 

zájmy ostatních. 

K odlišení nám slouží dva kontradiktorní principy, mezi kterými se hledá rovnováha. Jsou 

jimi princip autonomie a princip spravedlnosti – ten první umožňuje společníkům 

prosazovat své vlastní – i sobecké – zájmy, ten druhý potom stanovuje limit, za kterým by 

už prosazování svých zájmů neúměrně poškozovalo ostatní společníky, případně 

společnost. Nizozemský Nejvyšší soud při své rozhodovací činnosti vyvinul třífázový 

test,
116

 který pomáhá nalézt, zda je jednání stále v rámci toho, co princip autonomie 

umožňuje. Tento třífázový test považuji za sofistikovaný nástroj, protože sleduje a zkoumá 

především záměry společníka. Myslím, že podobný nástroj českému právu chybí. 

Nizozemská právní praxe ve věci povinnosti loajality společníků kapitálových společností 

je podstatně liberálnější než česká a soud konstatuje porušení povinnosti loajality poměrně 

zřídka. Poškození zájmů ostatních musí být opravdu značné, aby soud konstatoval porušení 

povinnosti loajality. Tento rozdíl vyplývá z odlišného podnikatelského klimatu, které je 

v Nizozemí o něco přísnější a ovlivněné právem Velké Británie. Osobně tento rozdíl 
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 Sleduje jednání společníků legitimní cíl? Je jednání způsobilé problém opravdu řešit? Poškozuje jednání 
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nepovažuji za lepší ani horší, jedná se o odlišný koncept, který Nizozemské mentalitě více 

odpovídá. 

Celkově však nemohu srovnání uzavřít jinak, než že je Nizozemská úprava tohoto institutu 

pokročilejší a propracovanější. Od 1. ledna 2014 však na rozdíl od Nizozemí máme 

povinnost loajality výslovně stanovenou v právním řádu a věřím, že bude následovat další 

rozvoj tohoto institutu jak na úrovni odborné reflexe, tak soudní rozhodovací praxe. Třeba 

tak rekodifikace soukromého práva napomůže tomu, že nebude téměř žádné srovnání 

s právní úpravou západní země končit konstatováním, že je zahraniční úprava lepší. A třeba 

bude časem sloužit česká úprava jako inspirace pro jiné evropské země.    
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NS – Nejvyšší soud České republiky 

ObchZ – Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. V současnosti již neúčinný 

OZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

SOZ – Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. V současnosti již neúčinný 

ÚS – Ústavní soud České republiky 

ZOK – Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích 



67 

 

Název práce v anglickém jazyce: The duty of loyalty of a member of a limited liability 

company 

 

Identifikační záznam 

KORHOŇ, Ondřej. Povinnost loajality společníka kapitálové společnosti. [The duty of 

loyalty of a member of a limited liability company]. Praha, 2014-09-24. 62 s. Diplomová 

práce. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva. Vedoucí 

diplomové práce Stanislava Černá. 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá povinností loajality společníků kapitálových společností. 

Ačkoliv je princip loajality dle některých odborníků základem všech soukromoprávních 

vztahů, v oblasti obchodního práva je tento institut víceméně přehlížen. Diplomová práce 

nejprve popisuje povinnost loajality v širším kontextu a popisuje fungování tohoto institutu 

v dalších zemích, kde je tradičně respektován, a to ve Spojených státech Amerických 

a v Německu. 

Výklad pokračuje k vývoji povinnosti loajality společníků kapitálových společností 

v České republice. Před rokem 2014 ještě nebyla tato povinnost pozitivním právem 

kodifikována, nebo alespoň na pramenech tohoto institutu nepanovala v odborných kruzích 

shoda. Princip loajality se začal prosazovat od roku 2006, kdy byl nejprve pojmenován a 

byly položeny jeho teoretické základy a východiska v rámci odborných právních kruhů. I 

když na mnoha aspektech, ani na existenci institutu samotného, nepanovala mezi právními 

teoretiky jednoznačná shoda, povinnost loajality byla postupně jednoznačně ukotvena také 

v judikatuře soudů. K principu loajality se postupně vyslovil Nejvyšší i Ústavní soud. 

Soudní rozhodnutí mají pro tento institut a jeho obsah zásadní význam. 

Rekodifikace soukromého práva přinesla mimo jiné také změny tohoto institutu. Povinnost 

loajality je od 1. ledna 2014 výslovně ukotvena, a to občanským zákoníkem na úrovni 
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korporací. Diplomová práce v kontextu nového soukromého práva dále zkoumá obsah této 

povinnosti, její vznik a zánik a následky jejího porušení. Práce také zkoumá aplikovatelnost 

dosavadní judikatury v kontextu nového soukromého práva. 

Diplomová práce dále zkoumá úpravu institutu v Nizozemském právu, a to jak jeho 

ukotvení v hmotném právu, tak jeho teoretickou reflexi v rámci odborných kruhů a realitu 

soudního rozhodování.  

Závěr práce tvoří zhodnocení úpravy institutu povinnosti loajality společníků v českém 

právu a jeho srovnání s úpravou Nizozemskou. 

 

Summary  

The diploma thesis is focused on the duty of loyalty of shareholders (members). Although 

some legal experts consider this duty as a basis of any private law relations, duty of loyalty 

remains mainly overlooked in the business law area. Firstly, the diploma thesis explores the 

duty in broader view and describes its functioning in other countries, where duty of loyalty 

is traditionally respected: United States of America and Germany. 

The thesis continues to the development of the duty of loyalty in Czech Republic. Before 

2014, this duty was not explicitly included in Czech law or no wide consensus about the 

legal source of this duty. The loyalty principle has begun to be recognized in 2006, when 

legal experts started to work with this term and set theoretical basis for this duty. Even if 

there was no consensus about the scope and range of the duty of loyalty and the existence 

of this duty itself, the duty of loyalty has been established in the judicature of Czech courts. 

Even Supreme and Constitutional Courts accepted this duty in its decisions. The role of 

Judicature for the duty of loyalty and its contend is significant.        

The change of Czech private law has brought substantial changes of this duty. From the 1
st
 

January 2014, the duty of loyalty is explicitly part of the Czech law and may be found in 

Czech civil code. The diploma thesis further explores contain of this duty, its constitution 
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and termination and the consequences of the breach of this duty. The applicability of 

existing judicial decision is also explored. 

The duty of loyalty in Dutch law is also covered in this thesis, substantial treatment as well 

as judicial decision and theoretical reflexing of this phenomenon. 

Conclusion of this work brings the overall evaluation of the duty of loyalty in Czech legal 

system and comparison with Netherland treatment.    
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