
Resumé  
 
  Právní režim koncernu po rekodifikaci soukromého práva v ČR 
 

Tato diplomová práce se věnuje problematice koncernového práva v širším slova 
smyslu jako právu podnikatelských seskupení, zahrnujíc instituty vlivné osoby a ovlivnění, a to 
po rekodifikaci soukromého práva v České republice. Práce se člení celkem do sedmi kapitol. 

V první kapitole je charakterizován pojem koncernového práva, jeho dva hlavní modely 
regulace – německé pojetí a francouzský koncept Rozenblum – ve vzájemném srovnání. 
Následuje výklad o evropském koncernovém právu v jeho vývoji a s dopady na právní řády 
členských států Evropské unie. Kapitolu uzavírají východiska nové právní úpravy v zákonu o 
obchodních korporacích. 

V druhé kapitole je pojednáno o vybraných pojmech, užívaných zákonem o obchodních 
korporacích, s vymezením pojmů jednání ve shodě a většinový společník. 

Kapitola třetí definuje pojem a znaky podnikatelského seskupení, přičemž je poukázáno 
rovněž na důvody seskupování.  

Kapitola čtvrtá uvádí podstatné znaky vlivné osoby a ovlivnění jako institutu, který se 
uplatňuje v rámci jednotlivých typů podnikatelských seskupení. V souvislosti s ovlivněním je 
předložen výklad pojmu rozhodující a významný vliv, ve vztahu k vlivné osobě pak rozbor 
vynětí osob z aplikace ustanovení o ovlivnění. 

Pátá kapitola se věnuje charakteristice ovládané skupiny a koncernu, obou typů 
podnikatelských seskupení, s nástinem možných výkladových problémů. K případné diskusi je 
předložena otázka rozsahu povinnosti členů ovládané skupiny zveřejňovat přehled vzájemných 
smluv ve zprávě o vztazích, dále zda vztah ovládání může být založen i obchodními smlouvami 
zakládajícími obchodněprávní závazky anebo jinými skutečnostmi, či otázka výkladu příkazu 
uveřejnit existenci koncernu všemi jeho členy na webových stránkách. 

V kapitole šesté se zabývám právními důsledky ovlivnění a existence ovládané skupiny 
a koncernu, konkrétně úpravou náhrady újmy, způsobené vlivnou osobou, jakož i ručením 
vlivné osoby. Pozornost věnuji možnostem při koncernovém vyrovnání újmy a ručení v 
koncernu. 

Sedmá kapitola pojednává o abandonním právu společníků ovládané (řízené) osoby, o 
důkazním břemenu při posuzování podstatného zhoršení jejich postavení nebo jiného 
poškození jejich oprávněných zájmů, včetně určení ceny podílu znaleckým posudkem. 



 V závěru diplomové práce pak shrnuji některé z dosažených poznatků, vyhodnocuji, zda 
byly splněny cíle této práce a rovněž hodnotím stav právní úpravy v této oblasti. 


