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1 Úvod 

Počátkem roku 2014 došlo k dlouho připravované rekodifikaci soukromého 

práva. Stěţejními předpisy této rekodifikace jsou zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „OZ“) a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a druţstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). Jedním z důvodů této 

rekodifikace byla i přebujelá a příliš formalizovaná úprava obchodního práva jako 

důsledek častých, narychlo připravovaných novelizací a rozličných snah harmonizovat 

české právo s legislativou Evropské unie.
1
 Legislativa v tomto stavu nejen nebyla 

schopná pruţně reagovat na změny ve společnosti, ale především také ztratila 

konkurenceschopnost v porovnání se sousedními státy.
2
 Cílem rekodifikace bylo tedy 

mj. i obnova této konkurenceschopnosti a tím pádem i vytvoření lepších legislativních 

podmínek pro investory na globalizovaných trzích.  

 

Autoři rekodifikace vzali v potaz i recentní vývoj v oblasti obchodního práva, 

a to mj. i stále rostoucí úspěch britského či amerického korporátního práva.
3
 Jak 

i samotní autoři podotýkají v důvodové zprávě, rekodifikace neměla být novou 

„českou“ verzí obchodního práva, ale naopak měla reflektovat zkušenosti jiných 

evropských úprav, především britské, německé, francouzské nebo polské a tuto 

zkušenost vyuţít pro vytvoření moderní a uţitečné právní úpravy, která umoţní rozvoj 

podnikání.
4
 

 

Co se týče vyloučení (diskvalifikace) z výkonu funkce, jeţ je tématem této 

práce, slouţila jako model právní úprava obsaţená v britském zákoně Company 

Directors Disqualification Act 1986 (dále jen „CDDA 1986“)
5
, která je široce 

povaţována za jednu z nejlepších v Evropské unii.
6
 Jak jiţ řečeno, původním úmyslem 

českých zákonodárců bylo reflektovat britskou úpravu. Z tohoto důvodu je hlavním 

                                                 
1
 Důvodová zpráva k ZOK [online], Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Dostupné 

z http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-k-ZOK.pdf, str. 2 [cit. 2017-03-06]. 
2
 Ibid., str. 6.  

3
 Ibid., str. 11. 

4
 Ibid., str. 7, 12. 

5
 Company Directors Disqualification Act 1986 [online], United Kingdom. Dostupné 

z http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/46/contents.  
6
 Důvodová zpráva, op. cit. sub. 1, str. 11.  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-k-ZOK.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/46/contents
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cílem této práce obě úpravy porovnat za pouţití níţe nastíněné metodiky a teorie, 

úpravu analyticky zhodnotit a odpovědět na poloţené otázky.  

 

Práce je strukturována do několika částí tak, aby tvořila logický a souvislý celek. 

V první části je stručně představena metodika práce a teoretický rámec, v druhé je 

popsána a zanalyzována britská úprava diskvalifikace a ve třetí části je pak popsána 

a rozebrána česká úprava a porovnána s jejím britským vzorem. Následuje zhodnocení, 

odpovědi na výzkumné otázky a závěr. I vzhledem k omezenému rozsahu této práce 

a značně objemné úpravě především v Británii není cílem této práce podat vyčerpávající 

a všeobsaţný výklad týkající se všech aspektů tohoto institutu, ale spíše se zaměřit na 

stěţejní rysy obou úprav a ty analyticky porovnat. 

 

Z důvodu pouţívání cizojazyčných (anglických) zdrojů je zde na místě ujasnit 

i pouţívanou terminologii. Anglický pojem „director“ je v práci překládán jako 

„ředitel“, „board of directors“ pak jako „rada ředitelů“. „Articles“ jsou překládány jako 

stanovy. Britské členění zákonů na „sections“ zůstává zachováno a je označováno 

zkratkou „s.“. Shareholder je překládán jako „společník“ a zahrnuje v české úpravě jak 

společníka ve společnosti s ručením omezeným, tak akcionáře v akciové společnosti. 

Companies House, coţ je britská obdoba registru společností, překládán není. Rovněţ 

nejsou překládány ani pojmy undischarged bankrupts, wrongful trading a fraudulent 

trading, a to kvůli obtíţnosti nalezení jednoduchého a výstiţného překladu.  

2 Cíle práce 

2.1 Metodika 

 

Proč komparovat? Patrick Glenn na tuto otázku odpověděl následovně. 

Komparativní právo vidí především jako instrument poznání a získání vědomostí, dále 

jako instrument k poznání vlastního právního řádu, tj. jako nástroj k jeho lepšímu 

pochopení, včetně jeho tradic a zvyklostí a jako nástroj k vylepšení tohoto řádu. Další 

moţné pouţití je např. jako interpretační vodítko nebo jako instrument k harmonizaci 

práva.
7
 Od těchto moţných pouţití se poté odvíjí i konkrétní cíle toho kterého výzkumu. 

                                                 
7
 VAN HOECKE, Mark. Methodology of Comparative Legal Research. Law and Method. 2015, 015 (12), 

1-35, str. 2. 
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V tomto smyslu je tedy cílem této práce především poznání a pochopení české právní 

úpravy, a to zejména v souvislostech s jejím britským vzorem a případná identifikace 

úseků, kde bude moţné pouţít britský vzor jako interpretační vodítko a tak přispět ke 

zdokonalení české verze. 

 

Samotné srovnávání (komparace) se někdy povaţuje za metodu a je nazýváno 

komparativní metodou bez dalších vysvětlení či instrukcí.
8
 Jediná metoda představená 

v komparativní literatuře, která jde o krok dál, je tzv. funkcionální metoda („functional 

method“)
9
, jeţ byla poprvé představena v knize Zweigerta a Kötze

10
. Tato metoda 

poskytuje velice jednoduchý návod na komparaci; hlavní důraz má být kladen na 

(společné) právní problémy a jejich právní řešení, nikoliv tedy na odlišnosti 

a doktrinální rámec.
11

 Jinak řečeno, je zaloţena na tzv. „praesumptio similitudinis“, tedy 

předpokladu podobnosti neboli principu, ţe pravidla a koncepty mohou být různá, ale 

nakonec většina právních řádů řeší stejné problémy stejným či obdobným způsobem.
12

 

V souvislosti s tímto výkladem se nabízí otázka, zda by tuto metodu bylo moţné 

vztáhnout i na diskvalifikaci z výkonu funkce. Dle mého názoru ano, neboť, jak je 

vysvětleno níţe, lze se domnívat, ţe diskvalifikace v obou právních řádech plní 

obdobnou funkci. 

 

Výzkumná otázka je v případě funkcionalismu formulována např. jako „jaké 

řešení právního problému P se pouţívá v zemi A a B?“ nebo „jaký institut v právním 

řádu B má stejnou funkci jako institut v právním řádu A?“.
13

 V případě této práce by 

pak výzkumná otázka mohla znít např. jako „jaká řešení nepoctivého jednání ze strany 

členů statutárních orgánů nabízí právní řády Británie a České republiky?“ či „plní 

institut diskvalifikace v České republice stejnou funkci jako jeho vzor z Velké 

Británie?“ 

 

                                                 
8
 Ibid., str. 8. 

9
 Ibid., str. 8. 

10
 ZWEIGERT, Konrad a Hein KÖTZ. An Introduction to Comparative Law. 3rd ed. Ofxord: Clarendon 

Press, 1998. ISBN 0198268602, str. 40. 
11

 VAN HOECKE, Mark. 2015, op. cit. sub. 7, str. 8. 
12

 Ibid., str. 8. 
13

 Ibid., str. 10. 
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Je nutné zdůraznit, ţe tato metoda začala být hlavně v posledních letech velmi 

kritizována, nicméně z důvodu omezeného rozsahu této práce se touto kritikou nyní 

nebudu obsáhleji zabývat a naopak se tuto metodu budu snaţit aplikovat na téma této 

práce. Nicméně je nutné alespoň zmínit, ţe kritika této metody je z velké části zaloţena 

na faktu, ţe nebere v potaz socio-ekonomické a kulturní souvislosti.
14

 Funkcionalismus 

počítá s předpokladem, ţe problémy jsou stejné všude, a to bez ohledu na kontext dané 

společnosti, coţ můţe vést k omezené a nesprávné interpretaci. Jinými slovy, 

porovnávat funkčnost určitých pravidel jen dle textu zákona bez informací a kontextu, 

jak fungují v praxi, je riskantní.
15

  

 

V této souvislosti se nabízí otázka teorie právních transplantátů, a zda není na 

místě téma práce podrobit zkoumání i z této stránky. Studium právních transplantátů má 

sociologický přesah, neboť sleduje jak pravidla a koncepty (ne)mohou fungovat 

v odlišném socio-ekonomickém prostředí (a odlišném doktrinálním prostředí).
16

 Co 

můţe dobře fungovat v jednom právním řádu, můţe v druhém jednoduše selhat kvůli 

odlišnému kontextu. V souvislosti s touto úvahou se budu zabývat i otázkou, zda lze na 

českou verzi diskvalifikace pohlíţet (alespoň částečně) jako na právní transplantát 

z britské právní úpravy, či zcela výlučně jako na inspirační vzor. A v návaznosti na to, 

do jaké míry bylo převzetí úspěšné a jak daná úprava funguje v odlišné právní kultuře. 

 

Jako metodu, či spíše způsob komparace jsem zvolila tzv. „lens (keyhole) 

comparison“, ve kterém je větší váha přikládána A, neţ B; A se pouţívá jako objektiv, 

pomocí kterého se nahlíţí na B.
17

 Pouţití A jako rámce pro pochopení B pak mění 

způsob jakým B vnímáno. Tento způsob se často pouţívá pro osvětlení či kritiku 

určitého jevu za pouţití dřívějších textů, událostí apod., které tak mohou vysvětlit či 

pomoci pochopit jevy pozdější.
18

 V tomto případě je jevem A britská úprava 

diskvalifikace a jevem B česká úprava.  

                                                 
14

 Zejména Pierre Legrand či Simone Glanert. Viz např. GLANERT, Simone. Method?. In MONARETI, 

Pier Guiseppe, ed. Methods of comparative law. Cheltenham: Edward Elgar, 2012. ISBN 

9781781005118, 61-81. 
15

 VAN HOECKE, Mark. 2015, op. cit. sub. 7, str. 6. 
16

 Ibid., str. 10.  
17

 WALK, Kerry. How to Write a Comparative Analysis [online]. Dostupné z http://writingcenter.fas.harv

ard.edu/pages/how-write-comparative-analysis. [cit. 2017-03-01]. 
18

 Ibid.  

http://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/how-write-comparative-analysis
http://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/how-write-comparative-analysis
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2.2 Exkurz - teorie právního transplantátu 

 

Pojem „legal transplant“ byl poprvé představen Alanem Watsonem v 70. letech 

20. století v jeho knize „Legal Transplants: An Approach to Comparative Law“
19

. 

Watson pod tímto pojmem vidí přemístění pravidla, či právního řádu z jedné země do 

druhé, nebo z prostředí jednoho národa do jiného. Jeho výchozím předpokladem je, ţe 

úspěšný právní transplantát – obdobně jako lidský orgán – bude v novém prostředí růst 

a stane se jeho součástí, stejně jako by se dané pravidlo vyvíjelo v „dárcovském“ 

právním řádu. Dle Watsona je kopírování právních úprav hlavním nástrojem právních 

změn a jako takové má v právním vývoji enormní význam.
20

 Právní transplantáty 

označuje jako nevyhnutelné, neboť tvrdí, ţe jiţ od dob římského impéria byly často, 

pokud ne pokaţdé, hlavním faktorem právních změn v západním světě. 

 

 Nicméně jeho kniha představující v 70. letech teorii právního transplantátu, se 

po publikaci setkala především s mlčením nebo dokonce výrazným odmítnutím.
21

 

Jedním z nejvýraznějších kritiků je Pierre Legrand, který více jak 20 let po představení 

konceptu publikoval silně odmítavý článek, ve kterém dokonce popřel samu moţnost 

existence právních transplantátů.
22

 Jeho kritika spočívá především v tvrzení, ţe 

Watsonova teorie redukuje právo na pouhé zákonné normy a nebere v potaz kulturní, 

politické, sociologické, historické, antropologické, lingvistické, psychologické nebo 

ekonomické faktory a tím pádem právo izoluje od společnosti. Jinými slovy, Legrand 

povaţuje Watsonovu teorii za příliš povrchní a zavádějící. Legrand tvrdí, ţe právo je 

nevyhnutelně spojeno se společností, ve které funguje a nelze ho tím pádem 

transplantovat, neboť obsah pravidla je určován lokálním kontextem, v jakém je 

pouţíváno. 

 

 V této práci se tedy budu zabývat otázkou, do jaké míry je moţné konkrétní 

pravidla týkající se diskvalifikace přenést z common law právní kultury do poměrně 

                                                 
19

 WATSON, Alan. Legal transplants: an approach to comparative law. 2nd ed. Athens: University of 

Georgia Press, 1993. ISBN 08-203-1532-X. 
20

 WATSON, Alan. Legal Transplants and European Private Law. Electronic Journal of Comparative 

Law. 2000, 4(4), part VI.  
21

 Ibid., part VIII. 
22

 LEGRAND, Pierre. The Impossibility of Legal Transplants. Maastricht Journal of European and 

Comparative Law. 1997, 111(4). 



 

6 

 

odlišné kontinentální právní kultury, respektive do specifického prostředí zemí střední 

a východní Evropy. Britské právo je jako součást common law tradice primárně tvořeno 

soudními rozhodnutími s precedenčním charakterem. České právo je naopak součástí 

kontinentální právní tradice a jako takové má své kořeny ve starověkém římském právu, 

i kdyţ bylo v průběhu staletí ovlivňováno rozličnými vlivy. Oba dva systémy jsou tedy 

ovládány velmi odlišnými principy.  

2.3 Shrnutí  

 

Vzhledem k velice propracované britské úpravě je komparace diskvalifikace 

prováděna v kontextu britské právní úpravy a nedávné snahy o její převzetí do českého 

právního řádu. Důvodem pro takovou komparaci je především proklamovaný inspirační 

vzor pro českou úpravu, a to za účelem lepšího poznání vlastního právního řádu 

a případně vyjasnění sporných bodů za pomoci britské verze.  

 

Výzkumné otázky, tj. stanovení jakým způsobem dva zkoumané jevy souvisí 

a co je cílem prováděné komparace, jsou následující; (i) lze na diskvalifikaci v České 

republice pohlíţet jako na právní transplantát či výlučně jako na inspirační vzor? (ii) do 

jaké míry bylo převzetí úspěšné a jak daná úprava funguje v odlišné právní kultuře? (iii) 

plní institut diskvalifikace v České republice stejnou funkci jako jeho vzor z Velké 

Británie? 

 

Jak jiţ bylo řečeno, britská úprava bude pouţita jako rámec, v jehoţ kontextu bude 

zkoumána česká úprava. Práce je proto strukturována do tří hlavních částí; teoretického 

úvodu, popsání britské verze, popsání české verze a její komparace s britskou verzí. 

Zhodnocení a provázání jednotlivých argumentů bude učiněno v závěru práce spolu 

s odpověďmi na stanovené otázky.  
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3 Úprava ve Velké Británii 

3.1 Obecně  

 

V této části práce bude nejprve obecně uvedena problematika corporate 

governance, poté popsána role ředitelů v britské úpravě a následný výklad bude 

věnován jiţ samotné diskvalifikaci z výkonu funkce, a to s důrazem na její jednotlivé 

důvody, osobní rozsah a její důsledky. Bude rovněţ ve stručnosti představeno 

diskvalifikační řízení.  

 

Corporate governance je soubor nástrojů, procesů a vtahů slouţící k dosaţení 

efektivní správy a řízení společností. Upravuje vtahy mezi základními účastníky 

podílející se na chodu korporace, jako je management společnosti, rada ředitelů, 

společníci a další stakeholders (např. věřitelé či zaměstnanci).
23

 Jedním z hlavních 

znaků moderních korporací je oddělené vlastnictví, tedy, ţe korporace jsou vlastněny 

určitými osobami (společníky), ale jejich správa je přenechána osobám od vlastníků 

odlišným (ředitelům).
24

 Toto oddělené vlastnictví s sebou samozřejmě nese jak výhody, 

tak nevýhody. Způsob, jak zajistit dobrou správu společností, navzdory oddělenému 

vlastnictví, je obecně hlavním tématem corporate governance. Nicméně je 

nepravděpodobné a i nemoţné, aby jediný mechanismus poskytl řešení na všechny 

problémy s tím související.
25

 Jedná se tedy o ucelený systém, jenţ se postupně vyvíjel 

spolu s vývojem společnosti, ale i jako reakce na ekonomické a finanční krize či četné 

skandály v oblasti korporátního práva. 

 

Právě oddělené vlastnictví a s tím související oddělenost společníků od 

kaţdodenních záleţitostí dané korporace můţe společníkům mj. i výrazně znesnadnit 

                                                 
23

 OECD Principles of Corporate Governance 2004 [online], Organizace pro ekonomickou spolupráci a ro

zvoj (OECD), str. 11. Dostupné z  www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.

pdf [cit. 2017-04-06]. 
24

 BERLE, Adolf A. a Gardiner C. MEANS. The modern corporation and private property. Brunswick: 

Transaction Publishers, 1991. ISBN 0-88738-887-6., str. 6-7. 
25

 FARRAR, John H. a Brenda M. HANNIGAN. Farrar´s company law. 4th ed. London: Butterworths, 

1998. ISBN 0406048002, str. 332. 

http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf
http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf
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vypořádání se s nekompetentním managementem.
26

 V nejhorších případech můţe vést 

špatný management společnosti aţ k úpadku společnosti, a to s váţnými důsledky jak 

pro společníky, věřitele, zaměstnance, ale v širším měřítku i pro ekonomiku.
27

  Z tohoto 

důvodu má corporate governance velmi významnou roli a jako takové je v popředí 

zájmu jiţ několik desetiletí. Jedním z jeho nástrojů, a to alespoň ve Velké Británii hojně 

vyuţívaným, je i diskvalifikace z výkonu funkce.  

3.1.1 Právní úprava  

Základy dnešní úpravy diskvalifikace byly poloţeny v 80. letech minulého 

století. Za účelem zmodernizování a reformy insolvenčního práva byla v roce 1977 

ustanovena tzv. Corkova komise (Cork Comittee), jíţ předsedal sir Kenneth Cork, 

a jejíţ závěry posléze vyústily v přijetí Insolvency Act 1985 (následně konsolidovaný 

jako Insolvency Act 1986).
28

 Corkova komise mj. uvedla, ţe „je zjevné, že panuje široká 

nespokojenost ohledně snadnosti, se kterou může osoba, obchodující pomocí jedné či 

více společností s omezeným ručením přivést danou společnost do insolvence, založit 

novou společnost a pokračovat v obchodování jako předtím, zanechávaje za sebou 

neuspokojené věřitele, a dokonce proces několikrát zopakovat“.
29

 Jedním z hlavních 

důvodů přijetí zmiňovaného zákona bylo tedy nalezení a přijetí účinného mechanismu 

k omezení jednání ředitelů, kteří, schovaní za společnost, přivedli společnost do úpadku 

a navazující likvidace a následně ihned zaloţili novou společnost a začali tak celý 

proces nanovo.
30

 

 

Tehdy účinný zákon, Companies Act 1985, jiţ moţnost diskvalifikace z určitých 

důvodů obsahoval, nicméně bylo rozhodnuto tato ustanovení posílit a rozšířit.
31

 To bylo 

učiněno jiţ zmiňovaným Insolvency Act 1985. Ustanovení týkající se diskvalifikace 

byla následně konsolidována a znovu přijata ve formě Company Directors 

Disqualificaiton Act 1986, jeţ je nyní stěţejním předpisem týkající se diskvalifikace. 

Dalšími významnými zákony, jeţ se týkají diskvalifikace, jsou např. Companies Act 

                                                 
26

 Ibid., str. 332.  
27

 Ibid., str. 332. 
28

 Ibid., str. 344.  
29

 Ibid., str. 344. 
30

 Ibid., str. 344.  
31

 Ibid., str. 344.  
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2006 a poměrně nedávno přijatý Small Business, Enterprise and Employment Act 2015, 

jeţ v říjnu 2015 úpravu diskvalifikace poměrně výrazně znovelizoval. Relevantní 

změny budou zmíněny v příslušných částech práce níţe.  

 

Na závěr je třeba zmínit, ţe institut diskvalifikace má v Británii dlouhou tradici. 

Historie diskvalifikace byla shrnuta např. v rozhodnutí ve věci Official Receiver 

v Wadge Rapps & Hunt
32

. Prvotně byla úprava obsaţena jiţ v zákoně Companies Act 

1928. Příslušná ustanovení dávala stanoveným osobám (např. likvidátorovi či 

jakémukoliv věřiteli) právo navrhnout soudu diskvalifikaci určitého ředitele. 

Rozhodnutí bylo zcela v diskreci soudu a diskvalifikační doba byla pět let. V průběhu 

let byla úprava samozřejmě několikrát novelizována a postupně rozšířena, ale obsahoval 

ji jak Companies Act 1947, tak Companies Act 1976 i Companies Act 1981. Lze tedy 

uzavřít, ţe soudy ve Velké Británii mají s diskvalifikací poměrně bohaté zkušenosti 

a jedná se o institut v britském právu pevně zakotvený. 

3.1.2 Postavení ředitelů  

Současný zákon poskytuje velmi širokou definici ředitele a podrobně jejich roli 

nedefinuje. Ředitel je vymezen jako „jakákoliv osoba zastávající pozici ředitele, ať už 

pod jakýmkoliv názvem“.
33

 Důvodem takové široké definice je snaha zahrnout i osoby, 

které nebyly do funkce ředitele formálně jmenovány, nebo kterým byl jednoduše 

přiznán jiný titul (například „manager“ nebo „governor“).
34

 Samozřejmě je také moţná 

i opačná situace, tedy kdy je zaměstnanec nazván např. jako „technical 

director“, nicméně bez toho aby funkci ředitele právně zastával.
35

 K posouzení, zda je 

či není určitá osoba ředitelem, je tedy nutné vzít v úvahu její postavení a činnost ve 

společnosti a nikoliv jen název její pozice. Britská úprava tak zamezuje příliš úzkému 

a formalistickému výkladu pojmu ředitel.   

 

                                                 
32

 Rozhodnutí ve věci Official Receiver v Wadge Rapps & Hunt [2003] UKHL 49. Dostupné z 

http://legalresearch.westlaw.co.uk.  
33

 Companies Act 2006, section 250. 
34

 INDICATOR MEMO LTD., FL. Company Law 2015. Ashford, Kent: Indicator FL Memo, 2015. ISBN 

9780992860899. [Pozn.: jedná se o praktickou příručku a komentář týkající se práva obchodních 

společností a související praxe. Je psaná editory uvedeného nakladatelství. Autory tudíţ nelze jmenovitě 

označit.], str. 226. 
35

 FARRAR, John H. a Brenda M. HANNIGAN.1998, op. cit. sub. 25, str. 329. 

http://legalresearch.westlaw.co.uk/
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Obecně lze říci, ţe ředitelé jsou ve společnosti od toho, aby zajišťovali její 

kaţdodenní chod a související záleţitosti. Je ale nutné podotknout, ţe společnosti 

mohou ve stanovách svěřit pravomoci ředitelům a radě ředitelů v jakémkoliv rozsahu, 

jeţ uznají za vhodný. Většina společností nicméně přijímá standardní ustanovení 

stanov
36

, které stanovují, ţe ředitelé mohou vykonávat „veškeré pravomoci 

společnosti“
37

. Ředitelé jsou kolektivně označováni jako „board of directors“, neboli 

rada ředitelů, a kolektivně také většinou jednají, nicméně mohou jednat i jako menší 

komise, či individuálně, připustí-li to stanovy.
38

 

 

Britská úprava nevyţaduje ţádné speciální poţadavky na jmenování do funkce 

a pro výkon funkce ředitele, mimo poţadavku určitého věku (a právní osobnosti 

samozřejmě; ředitelé tedy mohou být i právnické osoby). Ředitel musí být dále starší 

šestnácti let
39

 (s výjimkami). Existují také dvě překáţky výkonu funkce; diskvalifikace 

a případy tzv. undischarged bankrupts. V druhém jmenovaném případě jde o osoby, 

které stále prochází insolvenčním řízením a jejich dluhy a závazky tedy nejsou 

s konečnou platností vyřešeny (viz níţe). Druhou překáţkou je diskvalifikace, jak je 

popsáno v následujícím textu.  

3.2 Účel diskvalifikace  

Při stanovení účelu diskvalifikace je nutné vyjít především z britské judikatury, 

z níţ vyplývá, ţe pomocí diskvalifikace jsou chráněni společníci, zaměstnanci, věřitelé 

a věřitelské instituce, ale i zákazníci a ostatní osoby, jeţ se společností jednají.
40

 

Ochranou těchto osob tak diskvalifikace v konečném důsledku přispívá k ochraně 

veřejnosti a veřejného pořádku. Například v rozhodnutí ve věci Re Blackspur Group plc 

(No. 2)
41

 bylo uvedeno, ţe účelem zákona CDDA 1986 je ochrana veřejnosti za pomoci 

zakazujících nápravných opatření, předpokládaného odstrašující efektu na budoucí 

chování ředitelů a podpora vyšších standardů ohledně poctivosti a pečlivosti 

                                                 
36

 Tzv. Model Articles. 
37

 MACINTYRE, Ewan. Business law. Eight edition. Harlow, England: Pearson, 2016. ISBN 

9781292119977, str. 482.  
38

 FARRAR, John H. a Brenda M. HANNIGAN.1998, op. cit. sub. 25, str. 329. 
39

 MACINTYRE, Ewan. Business law. 2016, op. cit. sub. 37, str. 476. 
40

 HANNIGAN, Brenda. Company law. Third edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University 

Press, 2012. ISBN 978-0-19-872286-1, str. 669. 
41

 Rozhodnutí ve věci Re Blackspur Group plc (No.2) 1998 [BCC] 11. Dostupné z 

http://legalresearch.westlaw.co.uk. 

http://legalresearch.westlaw.co.uk/
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v korporátním managementu. Ve věci Re Lo-Line Electric Motors Ltd.
42

 byla poté 

popsána povaha diskvalifikace tak, ţe primárním účelem daných ustanovení není 

potrestat danou osobu, ale chránit veřejnost před budoucím jednáním těch osob, 

jednajících prostřednictvím společností, jejichţ minulé jednání, jako jednání ředitelů, je 

ukazuje jako nebezpečné pro věřitele a další osoby. Nicméně i přesto, ţe potrestání 

ředitelů není primárním cílem, zasahuje diskvalifikace výrazně do jejich svobody 

a můţe být tedy vnímána i jako sankční nástroj.
43

 Lze tedy shrnout, ţe účelem 

diskvalifikace je především ochrana veřejnosti a s tím související ochrana veřejného 

pořádku, ale je zde přítomen i silný prvek potrestání, jeţ ovšem není zamýšleným cílem, 

ale spíše průvodním jevem.  

3.3 Důvody diskvalifikace 

Důvody diskvalifikace dle CDDA 1986 mohou být rozděleny do tří obecných 

kategorií, které následně obsahují úpravu jednotlivých, konkrétních důvodů, respektive 

skutkových podstat. První kategorie zahrnuje diskvalifikační důvody, jeţ se souhrnně 

označují jako obecná pochybení v souvislosti se společnostmi
44

, druhou kategorií je 

diskvalifikace pro nezpůsobilost
45

 a třetí skupinu tvoří ostatní důvody diskvalifikace.
46

 

V dalším textu bude kladen největší důraz na diskvalifikaci pro nezpůsobilost, neboť 

představuje zřejmě nejvýznamnější důvod diskvalifikace. Britskou úpravu 

diskvalifikace lze také rozčlenit dle toho, zda se jedná o vyloučení obligatorní či 

fakultativní, tedy závisející na úvaze příslušného soudu. I toto hledisko bude 

v následujícím textu zohledněno.  

3.3.1 První kategorie – obecná pochybení 

 

První kategorie zahrnuje diskvalifikaci z důvodu odsouzení za trestný čin
47

 

spáchaný v souvislosti s vedením, zaloţením, vznikem, správou, likvidací a výmazem 

z rejstříku společností nebo v souvislosti s nucenou či jinou správou majetku 

                                                 
42

 Rozhodnutí ve věci Re Lo-Line Electric Motors Ltd [1988] Ch. 477. Dostupné z 

http://legalresearch.westlaw.co.uk. 
43

 Rozhodnutí ve věci Re Crestjoy Products Ltd, Chancery Division, [1990] B.C.L.C. 677. Dostupné z 

http://legalresearch.westlaw.co.uk.  
44

 Vlastní překlad, v originále (CDDA 1986):„disqualification for general misconduct in connection with 

companies“. 
45

 Vlastní překlad, v originále (CDDA 1986):„unfitness“. 
46

 Vlastní překlad, v originále (CDDA 1986):„other cases of diskvalification“. 
47

 CDDA 1986, section 2.  

http://legalresearch.westlaw.co.uk/
http://legalresearch.westlaw.co.uk/
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společnosti.
48

 Diskvalifikovat tedy lze osobu z výkonu funkce v podstatě za jakékoliv 

odsouzení mající v nějakém ohledu spojitost se samotným „ţivotem“ společnosti. Můţe 

se jednat např. o některé případy vnitřního obchodování (insider dealing) nebo 

i o porušení předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (health and 

safety law) se souhlasem ředitele.
49

 Je zde nutný předchozí odsuzující rozsudek 

a vyloučit lze v tomto případě aţ na patnáct let. Jedná se o nepovinnou diskvalifikaci.  

 

Dále tato kategorie zahrnuje diskvalifikaci z důvodu trvalého porušování práva 

společností.
50

 Tím se rozumí prodlení s dodáním účetní či jiné vyţadované 

dokumentace, jeţ má být doručena registru společností. Trvalým porušováním se 

rozumí aţ situace, kdy k takovému porušení prokazatelně došlo nejméně třikrát 

v posledních pěti letech.
51

 I zde se vyţaduje určité předchozí soudní rozhodnutí (ačkoliv 

ne nutně odsouzení za trestný čin), jak je specifikováno v navazujících odstavcích 

příslušného ustanovení.
52

 Vyloučit lze aţ na dobu pěti let a jedná se o fakultativní 

diskvalifikaci.  

 

Další důvod souvisí s likvidací společnosti. Soud můţe diskvalifikovat osobu, má-li 

za to, ţe se v průběhu likvidace společnosti dopustila podvodu ve vztahu ke společnosti, 

či se dopustila jiného jednání, jímţ porušila svoje povinnosti plynoucí z výkonu funkce, 

či se úmyslně dopustila trestného činu krácení věřitelů (fraudulent trading).
53

 

Odsuzující rozsudek se v tomto případě nevyţaduje
54

 a postačí závěr příslušného soudu, 

ţe k danému jednání došlo. Diskvalifikační doba je zde aţ patnáct let a jde opět 

o nepovinnou diskvalifikaci.  

 

Novým důvodem z této kategorie je diskvalifikace z důvodu odsouzení v zahraničí, 

jeţ byl do CDDA 1986 vloţen zákonem Small Business, Enterprise and Employment 

Act 2015. Z tohoto důvodu lze diskvalifikovat osobu, jeţ byla v zahraničí odsouzena za 

                                                 
48

 Vlastní překlady, v originále (CDDA 1986):„indictable offence“ a „administrative receiver“, CDDA 

1986, section 2.  
49

 INDICATOR MEMO LTD., FL. 2015, op. cit. sub. 34, str. 420.  
50

 CDDA 1986, section 3. 
51

 CDDA  1986, section 3 odst. 2.  
52

 CDDA 1986, section 3 odst. 3. 
53

 CDDA 1986, section 4. 
54

 CDDA 1986, section 4 odst. 1 písm. a.  
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jednání korespondující s jednáním, jak je popsané v první skutkové podstatě této 

kategorie, tedy v souvislosti s trestným činem (ačkoliv se v zahraničí nemusí jednat 

o trestný čin) spáchaným v souvislosti s vedením, zaloţením, vznikem, správou, 

likvidací a výmazem z rejstříku společností nebo v souvislosti s nucenou či jinou 

správou majetku společnosti (či obdobné jednání).
55

 Tuto diskvalifikaci můţe navrhnout 

Státní tajemník (Secretary of State), pokud se domnívá, ţe je to účelné z hlediska 

veřejného zájmu. Jedná se o fakultativní diskvalifikaci a záleţí tedy na úvaze soudu, zda 

k ní přistoupí. Maximální doba diskvalifikace je 15 let.  

3.3.2 Druhá kategorie – diskvalifikace pro nezpůsobilost 

 

Druhou kategorií, jak je zmíněno v úvodu této kapitoly, je diskvalifikace pro 

nezpůsobilost (unfitness). I ta v sobě zahrnuje několik skutkových podstat a koncept 

nezpůsobilosti se tedy uplatní ve třech případech. Nezpůsobilost „sama o sobě“, 

respektive nezpůsobilost v souvislosti s insolvencí společnosti, nezpůsobilost 

v souvislosti s veřejným zájmem (vyšetřováním společnosti) a nezpůsobilost 

v souvislosti s porušením soutěţního práva.
56

 V případě insolventní společnosti 

a porušení soutěţního práva jde o mandatorní diskvalifikaci. Vzhledem k omezenému 

rozsahu této práce a relevanci pro zvolené téma, respektive pro komparaci s českou 

úpravou, bude následující text soustředěn na nezpůsobilost v souvislosti s insolvencí 

společnosti.  

 

Jak jiţ bylo zmíněno, odlišnost mezi první a touto kategorií spočívá především 

v tom, ţe na rozdíl od první kategorie, kdy je na diskreci soudu, zda k diskvalifikaci 

přistoupí, v této druhé kategorii se jedná o obligatorní vyloučení, tzn. za splnění 

podmínek je soud povinen danou osobu diskvalifikovat. Jedná se o situace, kdy osoba 

jednající jako ředitel či stínový ředitel společnosti (viz níţe), jeţ se ocitla v úpadku, se 

dopustila jednání, díky kterému jí lze povaţovat za nezpůsobilou účastnit se řízení 

společnosti. Toto je zdaleka nejdůleţitější důvod, neboť adresuje zmiňované obavy 

Corkovy komise, zda by ředitelům společností, jeţ vstoupily do likvidace v důsledku 

                                                 
55

 Viz CDDA 1986, section 5A (ve znění Small Business, Enterprise and Employment Act 2015). 
56

 INDICATOR MEMO LTD., FL. 2015, op. cit. sub. 34, str. 421. 



 

14 

 

úpadku, mělo být dovoleno dál řídit společnosti s omezenou majetkovou 

odpovědností.
57

 

 

Samotný termín nezpůsobilost není v legislativě definován. Můţe být tím pádem 

obtíţné přesně stanovit, co nezpůsobilost zakládá. Na druhou stranu ale zákon poskytuje 

seznam záleţitostí, které musí být vzaty v potaz při posuzování nezpůsobilosti a obsah 

pojmu byl jiţ rovněţ jiţ rovněţ mnohokrát vyloţen judikaturou. Soud musí poměřovat 

potřebu chránit veřejnost na jedné straně, coţ je primárním účelem diskvalifikace, se 

zájmy společnosti a zájmy samotných ředitelů. Jinými slovy, ředitelé nebudou 

vyloučeni pro kaţdé menší porušení povinností.
58

 Faktory, jeţ je soud povinen zváţit, 

jsou uvedeny v příloze č. 1 k CDDA 1986
59

 a jsou stanoveny demonstrativním výčtem. 

Soud tedy dle situace můţe zváţit i jiné okolnosti (např. odmítnutí spolupráce 

s vládními finančními autoritami).
60

 Soud musí posoudit tyto faktory vzhledem 

k ředitelovu jednání celkově a rovněţ ke kaţdé společnosti zvlášť.
61

 Příloha obsahuje 

dělení na „obecné“ faktory, tedy ty, jeţ je nutné vzít v potaz v kaţdém případě 

a faktory, jeţ se uplatní pouze v souvislosti s insolvencí společnosti.  

 

První kategorie zahrnuje např. (i) zneuţití pravomocí či porušení jakékoliv 

povinnosti ve vztahu ke společnosti; (ii) odpovědnost ředitele, jeţ za společnost uzavřel 

jakoukoliv transakci poškozující věřitele; nebo (iii) rozsah ředitelovi odpovědnosti za 

selhání společnosti řídit se legislativou týkající se např. registru společníků, ředitelů, 

účetnictví a další.
62

 Druhá kategorie obsahuje navíc faktory dotýkající se samotného 

úpadku, respektive jeho způsobení. Jedná se zejména o (i) rozsah ředitelovi 

odpovědnosti za způsobení úpadku společnosti; (ii) rozsah odpovědnosti za jakékoliv 

selhání společnosti dodat jakékoliv zboţí či sluţby, za něţ jiţ byla přijata platba; (iii) 

selhání dodrţování vyjmenovaných zákonných povinnosti během insolvence, jako např. 

                                                 
57

 FARRAR, John H. a Brenda M. HANNIGAN.1998, op. cit. sub. 25, str. 348. 
58

 INDICATOR MEMO LTD., FL. 2015, op. cit. sub. 34, str. 422. 
59

 V podobě novelizované zákonem Small Business, Enterprise and Employment Act 2015. 
60

 Vlastní překlad, v originále: „a director´s failure to co-operate with the FSA´s inquiries“. Rozhodnutí 

ve věci Ghassemian v Secretary of State for Trade and Industry [2006] EWHC 1715 Ch. Dostupné z 

http://legalresearch.westlaw.co.uk. 
61

 CDDA 1986, section 9.  
62

 Viz Schedule 1 k CDDA 1986, Part 1.  

http://legalresearch.westlaw.co.uk/
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povinnost spolupracovat s likvidátorem a další.
63

 Většina faktorů se ale v nějakém 

ohledu týká rozsahu zavinění daného ředitele. 

 

Rozhodnutí, zda ředitelovo jednání je natolik závaţné, ţe jej činí nezpůsobilým, 

je na úvaze soudu.
64

 Jinými slovy, soud o tom musí být přesvědčen. Ředitelovo jednání 

tak musí být obvykle nepoctivé, výrazně nekompetentní nebo postrádající obchodní 

bezúhonnost
65

 k tomu, aby bylo moţné ředitele pro nezpůsobilost diskvalifikovat. 

Pokud ale soud dojde k závěru, ţe ředitelovo jednání jej činí nezpůsobilým (a rovněţ 

byl osvědčen úpadek společnosti) soud jej musí diskvalifikovat. Ale i tak má moţnost 

uváţení, co se týče doby diskvalifikace (v rámci určitých mezí), tudíţ můţe vzít v potaz 

i případné polehčující okolnosti.
66

 Míra důkazních prostředků postačujících pro závěr 

o ředitelově nezpůsobilosti je zde civilní, soud tedy rozhoduje na základě zváţení 

pravděpodobností (balance of probabilites), nikoliv trestní, kde se vyţaduje jistota nad 

veškeré důvodné pochybnosti (beyond any reasonable doubt).
67

  

 

Dle judikatury bylo klasifikováno jako nezpůsobilé jednání např. pokračování 

v obchodování, i kdyţ se společnost stala insolventní
68

, či spoléhání se výhradně na 

radu jiného ředitele, bez uplatnění vlastního uváţení
69

 či nepoctivé jednání spočívající 

v obchodování za účelem dosaţení osobního prospěchu pomocí řady neúspěšných 

společností (failed companies)
70

 a další. 

3.3.3 Třetí kategorie – ostatní  

 

Ostatní důvody diskvalifikace jsou pak důvody dle s. 10 aţ s. 12C CDDA 1986. 

Zřejmě nejvýznamnějším důvodem z této kategorie je tzv. wrongful trading. Wrongful 

trading je takové jednání, kdy ředitel společnosti věděl, nebo vědět měl, ţe neexistuje 

                                                 
63

 Viz Schedule 1 k CDDA 1986, Part 2.  
64

 INDICATOR MEMO LTD., FL. 2015, op. cit. sub. 34, str. 424. 
65

 Ibid., str. 424. 
66

 Ibid., str. 424.  
67

 Ibid., str. 423. 
68

 Rozhodnutí ve věci: Re Park House Properties Ltd [1997] 2 BLCL 530. Dostupné z 

http://legalresearch.westlaw.co.uk. 
69

 Rozhodnutí ve věci: Re Breadcrown Ltd, Official Receiver v Ireland [2001] BLCL 547. Dostupné z 

http://legalresearch.westlaw.co.uk. 
70

 Rozhodnutí ve věci: Re City Investment Centres Ltd [1992]  BCLC 956. Dostupné z 

http://legalresearch.westlaw.co.uk. 

http://legalresearch.westlaw.co.uk/
http://legalresearch.westlaw.co.uk/
http://legalresearch.westlaw.co.uk/
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ţádný reálný předpoklad, ţe by se společnost vyhnula likvidaci z důvodu úpadku 

a neučinil vše potřebné k tomu, aby zabránil případné škodě věřitelů společnosti.71 Pro 

wrongul trading je tedy také nutné předchozí stanovení úpadku společnosti. Posouzení, 

zda ředitel věděl či měl vědět, ţe společnost nemá reálnou šanci vyhnutí se úpadku, 

můţe být obtíţné. Rovněţ časový okamţik, kdy se ředitel dozvěděl, ţe insolventní 

likvidaci se nelze vyhnout, je důleţitý pro posuzování jeho odpovědnosti, protoţe čím 

déle se wrongful trading účastnil, tím horší pro něj situace je.
72

 Diskvalifikační doba je 

aţ patnáct let a jedná se o nepovinnou diskvalifikaci.  

 

K posouzení, zda ředitel věděl, či měl vědět o finanční situaci společnosti a jaké 

kroky měl podniknout v daných okolnostech, se pouţívá kombinace subjektivního 

a objektivního hlediska, jeţ se aplikuje na ředitelovo jednání.
73

 Ředitelovo jednání je 

posuzováno jednak z hlediska (průměrné) osoby, byla-li by ve stejné pozici, jakou 

vykonával daný ředitel (objektivní hledisko) a jednak z hlediska samotné osoby daného 

ředitele, tedy jeho konkrétní znalosti, dovednosti a zkušenosti (subjektivní hledisko). 

V případu Re: Living Images Limited
74

 bylo dále stanoveno, ţe soudce se nesmí 

dopustit chyby tzv. „zpětného pohledu“ (hindsight), kdy jsou dokumenty a ředitelovo 

rozhodování podrobeny zkoumání jiţ s vědomím následného úpadku společnosti. 

V takovém případě je snadné dojít k závěru, ţe ředitel se měl zachovat jinak, či jinak 

vyhodnotit varovné signály. R. Goode
75

 poté uvádí, ţe podnikání není ani statické, ani 

jisté. Informace se neustále mění v závislosti na událostech okolního světa, jako jsou 

např. politické události, mezinárodní vztahy, poptávka zákazníků apod., a právě proto je 

nutné posuzovat ředitelovo jednání vţdy z jeho pozice a především v době, kdy bylo 

rozhodnutí učiněno.   

 

Mezi další důvody této kategorie patří působení tzv. undischarged bankrupts 

v managementu společnosti bez povolení soudu. Takové působení je poté trestným 

                                                 
71

 Insolvency Act 1986, section 214.  
72

 INDICATOR MEMO LTD., FL. 2015,op. cit. sub. 34, str. 344. 
73

 Ibid., str. 343. 
74

 Rozhodnutí ve věci: Re: Living Images Limited  (1996) BCC 112. Dostupné 

z http://legalresearch.westlaw.co.uk. 
75

 GOODE, Roy. Principles of corporate insolvency law. Second edition. London: Sweet & Maxwell, 

1997. ISBN 0421617608, str. 321.  

http://legalresearch.westlaw.co.uk/
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činem
76

 a osoba je automaticky diskvalifikována z výkonu funkce. Jedná se tak o jediný 

případ, kdyţ dochází k automatické diskvalifikaci.
77

 Dále sem spadá nesplnění 

specifické platební povinnosti dle příkazu soudu a důvody týkající se specifické situace 

Severního Irska, respektive jeho legislativy.
78

 

3.4 Osoby, které lze diskvalifikovat 

Z výkonu funkce lze diskvalifikovat tzv. de iure ředitele, de facto ředitele 

a shadow ředitele. Ředitelé obecně spadají do dvou kategorií; ti, kteří byli formálně 

jmenováni a ti, kteří nebyli. Formálně jmenovaní se nazývají de iure ředitelé. 

Ředitelé, kteří nebyli formálně jmenováni, ale spadají pod definici ředitele (viz výše), 

budou buďto tzv. de facto ředitelé (pojem označující, ţe výkon funkce je „faktický“) 

či tzv.shadow ředitelé (neboli „stínoví“ ředitelé).
79

 Všichni ředitelé, ať jiţ formálně 

jmenovaní či ne, jsou subjektem stejných povinností a nesou stejnou odpovědnost,
80

 

nicméně zvláštním případem jsou právě shadow ředitelé, neboť jejich postavení 

je specifické (viz níţe). Většina společností ale nerozlišuje mezi různými typy ředitelů, 

neboť se více soustředí na obsah jejich funkce neţ na to, jak jsou nazýváni.
81

   

3.4.1 De iure ředitelé  

 

Pojem de iure ředitelé vyjadřuje, ţe jejich jmenování je zákonné, po právu 

a vyznačují se tím, ţe: (i) byli jmenováni v souladu s pravidly týkající se jmenování; (ii) 

souhlasili se svým jmenováním do funkce; (iii) nebyli diskvalifikováni; a (iv) funkce 

se nevzdali.
82

 Bez významu je skutečnost, zda mají přidělen určitý titul či 

nikoliv, např. managing director, executive director nebo non-executive director, a zda 

jsou uvnitř společnosti označováni jako ředitelé či manaţeři nebo pod jiným názvem.
83

  

                                                 
76

 MACINTYRE, Ewan. Business law. 2016, op. cit. sub. 37, str. 476. 
77

 FARRAR, John H. a Brenda M. HANNIGAN.1998, op. cit. sub. 25, str. 346.  
78

 Viz příslušná ustanovení CDDA 1986.  
79

 INDICATOR MEMO LTD., FL. 2015, op. cit. sub. 34, str. 227. 
80

 Ibid., str. 227.  
81

 Ibid., str. 227.  
82

 Ibid., str. 228. 
83

 Ibid., str. 419. 
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3.4.2 De facto ředitelé 

 

Při posuzování, zda je určitá osoba de facto ředitelem je nutné vycházet 

z rozhodnutí ve věci Gemma Ltd. v Davies
84

, kde soud uvedl jako relevantní následující 

faktory: (i) je nezbytné prokázat, ţe daná osoba ve společnosti zastávala funkci, jeţ 

náleţí pouze ředitelům; (ii) ačkoliv není nutné, aby se tato osoba povaţovala za ředitele, 

je to významným indikátorem, ţe osoba jako takový ředitel i jednala (ačkoliv samo o 

sobě je to nedostatečné); (iii) je nezbytné, aby se osoba podílela na řízení společnosti 

stejnou měrou jako ostatní ředitelé (a nikoliv tedy v podřízeném postavení); (iv) daná 

osoba musela skutečně zastávat funkci de facto ředitele a musela mít reálný vliv na 

corporate governance ve společnosti. V pochybnostech má soud vykládat skutkové 

okolnosti ve prospěch dané osoby. V případě, ţe je určitá osoba de facto ředitelem, má 

stejné povinnosti jako de iure ředitelé, jak bylo zmíněno výše. 

3.4.3 Shadow ředitelé 

 

Shadow ředitelé musí být chápáni jako zvláštní, oddělený případ, neboť jednají 

„v zákulisí“ a proto mezi ostatní typy zcela nepatří. Většina zákonných ustanovení, 

která se vztahují na ředitele, se ale pouţijí stejně na shadow ředitele,
85

 coţ je i případ 

diskvalifikace z výkonu funkce. Tzv. shadow ředitel je definován v s. 251 

odst. 1 Companies Act 2006 jako osoba, s jejímiţ pokyny nebo instrukcemi jsou ředitelé 

(či ředitel) společnosti navyklí jednat. V s. 251 odst. 2 Companies Act 2006 je nicméně 

obsaţeno pravidlo, ţe na osobu se nemá pohlíţet jako na shadow ředitele jenom proto, 

ţe ředitel jedná v souladu s radou, kterou mu tato osoba poskytla v souvislosti se svou 

odbornou způsobilostí. V případu McKillen v Misland (Cyprus) Investments Ltd
86

 bylo 

stanoveno, ţe osoba můţe být shadow ředitelem, pokud většina (nicméně ne nutně 

všichni) ředitelé jednají v souladu s jejími pokyny. Pokyny této většině nicméně musí 

být dány tak, aby ovlivnily jejich jednání, jako jednání ředitelů, nikoliv k ovlivnění 

jejich osobních rozhodnutí.  

                                                 
84

 Rozhodnutí ve věci: Gemma Ltd. v Davies [2008] All ER (D) 216 (Mar). Dostupné z 

http://legalresearch.westlaw.co.uk. 
85

 MACINTYRE, Ewan. Business law. 2016, op. cit. sub. 37, str. 474.  
86

 Rozhodnutí ve věci: McKillen v Misland (Cyprus) Investments Ltd [2012] EWHC 2342 (Ch). Dostupné 

z http://legalresearch.westlaw.co.uk. 

http://legalresearch.westlaw.co.uk/
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3.5 Diskvalifikační doba  

V závislosti na důvodu diskvalifikace (a okolnostech případu) má soud diskreci, 

zda k diskvalifikaci přistoupí či ne (mimo obligatorní diskvalifikaci, jak je popsáno 

shora). Pokud k ní ale přistoupí, obvykle musí specifikovat i dobu diskvalifikace, a to 

v rámci určitých hranic. Maximální doba diskvalifikace je u některých důvodů aţ 

patnáct let, minimální hranice většinou stanovena není (s výjimkami). Dle kaţdoročně 

vydávaných výročních zpráv
87

 byla průměrná doba diskvalifikace v letech 2011-2016 

šest let, přičemţ 10-12% diskvalifikací přesáhlo dobu deseti let. Je zajímavé si 

povšimnout, ţe se kaţdým rokem zvýšil počet diskvalifikací a rovněţ, ţe doba 

diskvalifikace neustále mírně vzrůstá.  

 

Kde je soud oprávněn rozhodnout o délce diskvalifikace, vezme v potaz veškeré 

okolnosti případu, zejména zavinění ředitele (viz shora). Kaţdý případ je tak posuzován 

zvlášť, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem a tím pádem doba diskvalifikace 

stanovená v jednom případě, nemusí nutně předznamenávat, jak soud rozhodne v dalším 

případě.
88

 Soudy jsou tedy obecně opatrné ke stanovení obecných precedentů. Odvolací 

soud (the Court of Appeal) nicméně uvedl určité kategorie ve věci Re Sevenaks 

Stationers
89

, jeţ se týkala důvodu diskvalifikace pro nezpůsobilost: (i) doba dva aţ pět 

let je vyhrazena pro případy, kdy soud musí k diskvalifikaci přistoupit, ale okolnosti 

případu nejsou natolik váţné, aby odůvodňovaly delší dobu diskvalifikace; (ii) šest aţ 

deset let pro váţnější případy, které ale nedosahují takové intenzity, aby bylo moţné 

vyslovit délku diskvalifikační doby určenou pro nejzávaţnější případy; (iii) přes deset 

let pro ty nejzávaţnější případy, např. tam, kde uţ byl ředitel dříve diskvalifikován. Je 

ale nutné podotknout, ţe se jedná o poměrně široké kategorie a nadto se týkají pouze 

jednoho důvodu diskvalifikace. 

                                                 
87

 Viz Insolvency Service Annual Report and Accounts 2011-2012, str. 30, dostupné z 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/229053/0358.pdf, 

Insolvency Service Annual Report and Accounts 2013-2014, str. 18, dostupné 

z https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/330792/Annual-Report-

and-Accounts-2013-14.pdf, Insolvency Service Annual Report and Accounts 2015-

2016, str. 25, dostupné z https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/5

37722/Annual_Report_Web_Published_Version.pdf [vše cit. 2017-05-30]. 
88

 INDICATOR MEMO LTD., FL. 2015, op. cit. sub. 34, str. 420. 
89

 Rozhodnutí ve věci Re Sevenaks Stationers (Retaul Ltd [1991] 3 All Er 578. Dostupné z 

http://legalresearch.westlaw.co.uk. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/330792/Annual-Report-and-Accounts-2013-14.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/330792/Annual-Report-and-Accounts-2013-14.pdf
http://legalresearch.westlaw.co.uk/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/537722/Annual_Report_Web_Published_Version.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/229053/0358.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/537722/Annual_Report_Web_Published_Version.pdf
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3.6 Diskvalifikační řízení  

 

Diskvalifikační řízení je upraveno rozličnými pravidly i mimo CDDA 1986.
90

 

Účastníky řízení jsou navrhovatel (applicant) a odpůrce (respondent či defendant). 

Specifikem britské úpravy je, ţe okruh navrhovatelů se mění v závislosti na tom, 

z jakého důvodu se diskvalifikace navrhuje. Mění se rovněţ soudy, ke kterým se návrh 

podává. Např. v případě důvodu diskvalifikace pro nezpůsobilost v souvislosti 

s insolvencí společnosti je návrh oprávněn podat Státní tajemník nebo insolvenční 

správce
91

. Příslušný je soud s pravomocí rozhodnout o likvidaci společnosti.
92

 V případě 

diskvalifikace z důvodu nezpůsobilosti v souvislosti s veřejným zájmem, respektive 

s vyšetřováním společnosti, je pak oprávněn podat návrh pouze Státní tajemník 

a příslušným soudem je Vrchní soud (High Court) atp.
93

  

 

 V britské úpravě existují tzv. diskvalifikační příkaz (disqualification order) 

a diskvalifikační závazek (disqualification undertakings), jeţ je ovšem moţný jen 

u některých důvodů.
94

 Diskvalifikační závazek spočívá v tom, ţe osoba se dobrovolně 

diskvalifikuje jiţ před zahájením řízení (či v jeho průběhu) a jehoţ podstatou je 

dobrovolné dodrţování zákazů, jeţ by pro něj jinak plynuly z diskvalifikačního 

příkazu.
95

 Jeho důsledky jsou tedy obdobné jako v případě diskvalifikačního příkazu, 

nicméně můţe výrazně zrychlit řízení, ušetřit náklady atd.  

 

Diskvalifikační příkaz obsahuje následující výroky: (i) skutečnost, ţe osoba je 

diskvalifikována z výkonu funkce jako ředitel společnosti; (ii) zákaz účastnit se (přímo 

či nepřímo) či se jinak angaţovat ve vedení, zaloţení, vzniku a managementu 

společnosti; a (iii) zákaz jednat jako insolvenční správce.
96

 Dále obsahuje údaj o tom, 

zda bylo uděleno povolení (výjimka) dále působit v určité společnosti, a případně za 

                                                 
90

 Jedná se např. o the Insolvent Companies (Reports on Conduct of Directors) Rules 1996, the Insolvent 

Companies  (Disqualification of Unfit Directors Proceedings Rules 1987, the Civil Procedure Rules a 

zejména the CPR Practice Direction: Director´s Disqualification Proceedings [ online]. Dostupné z https

://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/disqualification_proceedings [ cit. 2017-05-30].  
91

 Vlastní překlad, v originále (CDDA 1986): „official receiver“. 
92

 CDDA 1986, section 7 odst. 3. 
93

 CDDA 1986, section 8 odst. 3. Pro další důvody a podrobnosti viz jednotlivá ustanovení CDDA 1986. 
94

 Viz 1A CDDA 1986, v textu nicméně pro zjednodušení pouţívám pouze pojem diskvalifikační příkaz.  
95

 HURYCHOVÁ, Klára. Diskvalifikace z výkonu funkce v komparativním pohledu. Obchodní právo. 

2014, 23( 8), s. 324-331, str. 325.  
96

 CDDA 1986, section 1 odst. 1.  

https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/disqualification_proceedings
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/disqualification_proceedings
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jakých podmínek. Rovněţ musí být specifikována doba diskvalifikace. Nabývá platnosti 

21 dní od vydání, pokud není stanoveno jinak (lze zkrátit i prodlouţit).
97

  

3.7 Důsledky diskvalifikace  

Důsledky diskvalifikace přesahují samotný zákaz jednat jako ředitel společnosti. 

Diskvalifikace dané osobě zabraňuje vykonávat bez souhlasu soudu činnosti, jak jsou 

zmíněny výše, tedy být ředitelem jakékoliv společnosti či se jinak účastnit ţivota 

společnosti či jednat jako insolvenční správce. V posledním jmenovaném případě ale 

soud nemůţe z tohoto zákazu udělit výjimku.
98

 Uvedené zajišťuje, ţe diskvalifikovaný 

ředitel nemůţe zákaz obejít např. jako zaměstnanec či jako shadow ředitel.
99

 

 

Velmi významné je, ţe porušení diskvalifikačního příkazu je trestným činem, za 

jehoţ spáchání hrozí trestněprávní důsledky.
100

 Jde buď o trest odnětí svobody aţ 

v rozsahu dvou let a případná pokuta, nebo trest aţ šest měsíců odnětí svobody 

a případná pokuta v případě zkráceného řízení (summary conviction). V tomto ohledu je 

tedy britská úprava poměrně přísná, nicméně lze se domnívat, ţe dané postihy svou 

citelností pro ředitele přispívají k celkové efektivitě úpravy.  

 

Lze také zaloţit osobní odpovědnost osoby, jeţ jedná v rozporu 

s diskvalifikačním příkazem. Jakákoliv diskvalifikovaná osoba, jeţ je zapojena do 

managementu společnosti, se stává osobně odpovědnou za dluhy a závazky vzniklé 

v době, kdy ve společnosti působila.
101

 Pro tyto účely se za osobu zapojenou 

v managementu společnosti povaţuje osoba, jeţ je ředitelem nebo se jinak přímo či 

nepřímo účastní managementu společnosti.
102

 Je moţné zaloţit rovněţ i odpovědnost 

kaţdé osoby, která jedná nebo je ochotná jednat dle instrukcí diskvalifikované osoby 

(případně jedná dle instrukcí tzv. undischarged bankrupts).
103

 Tato jednající osoba tedy 

sama nemusí být diskvalifikována, stačí, ţe jedná dle instrukcí diskvalifikované osoby 
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 CDDA 1986, section 1 odst. 2.  
98

 INDICATOR MEMO LTD., FL. 2015, op. cit. sub. 34, str. 432. 
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 Ibid., str. 431. 
100

 CDDA 1986, section 13.  
101

 FARRAR, John H. a Brenda M. HANNIGAN.1998, op. cit. sub. 25, str. 360. 
102

 CDDA 1986, section 15 odst. 4. 
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 FARRAR, John H. a Brenda M. HANNIGAN.1998, op. cit. sub. 25, str. 360.  
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a o této diskvalifikaci ví.
104

 Jedná se tedy opět o ustanovení, jeţ zabraňuje obcházení 

diskvalifikačního příkazu ze strany diskvalifikovaných ředitelů, respektive ho 

sankcionuje. Jde o společnou a nerozdílnou odpovědnost
105

 ředitelů, jednající osoby 

a společnosti.
106

 To dává věřitelům právo postihovat ředitele, jeţ porušil diskvalifikační 

příkaz přímo (vzhledem k danému dluhu) a rovněţ umoţňuje společnosti získat 

příspěvek (contribution) od ředitele, pokud je ţalována věřitelem.
107

 Nicméně to ale 

nedává samotné společnosti právo ţalovat ředitele o částku dluţnou věřiteli.
108

 

3.7.1 Výjimky z diskvalifikace  

 

Ředitelé mohou soud poţádat o udělení výjimky z diskvalifikace, respektive 

o povolení vykonávat funkci i přes stále účinné rozhodnutí o diskvalifikaci. Je to 

dokonce poměrně běţná praxe.
109

 Ţádost můţe být podána jiţ v průběhu 

diskvalifikačního řízení nebo kdykoliv, kdy je diskvalifikační příkaz účinný.
110

 Soud při 

rozhodování o výjimce přihlédne zejména k potřebě ochrany veřejnosti, odrazení 

ostatních ředitelů od nepoctivého jednání a k potřebě zachování a vylepšení standardů 

chování ředitelů.
111

 Jinými slovy, obecně přihlédne k účelu diskvalifikace. Naproti tomu 

ale soud zváţí i potřebu ţadatele, jeţ můţe zahrnout např. nutnost zajistit si ţivobytí či 

potřebu společnosti nebo jiných osob obdrţet jejich sluţby (např. z důvodu zvláštních, 

výjimečných kvalit či dovedností dané osoby apod.).
112

 V kaţdém případě bude soud 

posuzovat jednotlivé konkrétní okolnosti a na udělení povolení tedy v ţádném případě 

není právo či nárok.  

 

Soud můţe také spolu s povolením k výkonu funkce stanovit určitá omezující 

opatření či podmínky takového výkonu funkce. Mezi běţné podmínky patří např. 

povolení vykonávat funkci pouze v jedné společnosti, omezení pravomocí dané osoby 

(např. nemoţnost samostatně rozhodovat o finančních otázkách), pravomoc jednat 

                                                 
104

 Ibid., str. 360. 
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 Ibid., str. 361.  
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 INDICATOR MEMO LTD., FL. 2015, op. cit. sub. 34, str. 434. 
107

  Ibid., str. 434. 
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 Rozhodnutí ve věci Sharma v Yardley [2006] BCC 421. Dostupné z 
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 INDICATOR MEMO LTD., FL. 2015, op. cit. sub. 34, str. 432. 
110

 Ibid., str. 432. 
111

 Ibid, str. 432. 
112

 Ibid., str. 432.  

http://legalresearch.westlaw.co.uk/
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pouze za určitým účelem (např. prodání či likvidace společnost), poţadavek supervize 

ze strany ostatních ředitelů (např. nemoţnost jednat na radě ředitelů při nízké účasti) či 

povinnost poskytnout soudu účty ve specifikovaných intervalech (např. čtvrtletně).
113

 

Podmínky se v závislosti na okolnostech samozřejmě mohou lišit. Pokud je povolení 

uděleno, jsou příslušné detaily zaznamenány do registru diskvalifikovaných ředitelů, jeţ 

je spravován Companies House.
114

 

3.8 Publicita  

V Británii se povinná publicita týká jak jednotlivých ředitelů, tak i diskvalifikací 

jako takových. Ustanovení s. 162 odst. 1 zákona Companies Act 2006 vyţaduje, aby si 

kaţdá společnost vedla registr svých ředitelů. Registr pak musí obsahovat stanovené 

údaje o kaţdém individuálním řediteli, jako např. jméno a jakákoliv bývalá jména 

(včetně případného rodného jména), adresu, datum narození apod. Registr ředitelů musí 

být uchováván k dispozici k inspekci v sídle společnosti nebo na místě určeném Státním 

tajemníkem.
115

 

 

Registr diskvalifikací je samostatný rejstřík, odlišný od registru ředitelů, jeţ je 

uchováván v Companies House a veřejnost má nárok tyto záznamy bez poplatku 

prostudovat.
116

 Obsahuje detaily o jednotlivých diskvalifikacích (zejména identifikaci 

dané osoby, důvod diskvalifikace, společnost, ve které osoba působila a dobu, po kterou 

je diskvalifikace účinná) a o případných udělených výjimkách spolu s podmínkami 

k nim se vztahujícím (jak bylo zmíněno shora). Tento registr je rovněţ dostupný na 

internetu.
117

 Informovanost veřejnosti, a především aktuálnost poskytovaných 

informací, je zajištěna i druhým registrem, kde je moţné dohledat diskvalifikace, jeţ 

proběhly v posledních třech měsících.
118

 

3.9 Závěr 

Diskvalifikace z výkonu funkce má v Británii dlouhou tradici. V současném 

ekonomickém prostředí, a i díky rozvoji corporate governance, je chování ředitelů stále 
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 Ibid., str. 433.  
114

 Ibid., str. 433.  
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 MACINTYRE, Ewan. Business law. 2016, op. cit. sub. 37, str. 477. 
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 Ibid., str. 477. 
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118

 Dostupné z https://www.insolvencydirect.bis.gov.uk/IESdatabase/viewdirectorsummary-new.asp.  

https://beta.companieshouse.gov.uk/
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více pod drobnohledem. Počet diskvalifikací rovněţ  v posledních letech neustále 

stoupá. Diskvalifikace se řídí vlastní legislativou, tj. především zákonem Company 

Directors Disqualification Act 1986, spolu s vlastními procesními pravidly. 

Diskvalifikační důvody (skutkové podstaty) lze rozdělit do tří kategorií. První kategorií 

je diskvalifikace z důvodu obecných pochybení v souvislosti se společností. Druhou 

kategorií je diskvalifikace pro nezpůsobilost, kdy soud za splnění podmínek 

k diskvalifikaci musí přistoupit. Třetí skupinu představují ostatní důvody diskvalifikace, 

kam spadá např. wrongful trading či undischarged bankrupts a další.  

 

V závislosti na důvodu diskvalifikace se liší i doba diskvalifikace, jeţ můţe být 

v určitých, nejzávaţnějších případech aţ 15 let. Diskvalifikační řízení existuje v Británii 

ve dvou formách, diskvalifikační příkaz a diskvalifikační závazek. Diskvalifikovat lze 

tzv. de iure ředitele, de facto ředitele a shadow ředitele. Jako důsledek diskvalifikace je 

dané osobě znemoţněno v podstatě jakkoliv se podílet na chodu společnosti. To neplatí 

v případě, ţe je jí ze zákazu výkonu funkce udělena výjimka. Detaily o kaţdé 

diskvalifikaci, jakoţto i o udělených výjimkách, jsou uchovávány a přístupny veřejnosti 

v Companies House a rovněţ na internetu.  

 

Jak bylo ukázáno výše, Velká Británie má značně rozsáhlou, podrobnou 

a propracovanou úpravu vyloučení z funkce. Na následujících stránkách bude naproti 

tomu popsána úprava česká, jeţ si britskou verzi vzala za vzor, a s tímto vzorem bude 

i porovnána. Z důvodu větší přehlednosti a provázanosti bude komparace prováděna 

postupně bod po bodu. V samém závěru práce pak bude česká úprava i převzetí 

britského vzoru zhodnoceno a bude odpovězeno na výzkumné otázky.  
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4 Úprava v České republice 

Na úvod je třeba zmínit, ţe Česká úprava se od britského vzoru v některých 

aspektech poměrně výrazně odlišuje. Prvním výrazným rozdílem mezi britskou 

a českou legislativou je jejich rozsah, neboť česká úprava je výrazně stručnější. Kdeţto 

v Británii existuje celý zákon věnovaný diskvalifikaci, v české úpravě se diskvalifikace 

přímo týká pouze malá výseč zákona o obchodních korporacích. Jak ostatně uvádí jiţ 

důvodová zpráva, CDDA 1986 je tedy proti české úpravě širší a kazuističtější.
119

 

Důvodová zpráva rovněţ uvádí, ţe nelze zcela následovat britský model, ale je nutné 

zohledňovat okolnosti a specifika českého trhu a práva.
120

 Je rovněţ nutné vzít v potaz, 

ţe ochrana společnosti je zajišťována nejen prostřednictvím diskvalifikace, ale 

i prostřednictvím jiných zákonů, např. konceptem bezúhonnosti dle zákona 

č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) (dále jen „ŢZ“) (viz 

níţe).
121

  

 

Diskvalifikace, respektive překáţka výkonu funkce, se s účinností zákona 

o obchodních korporacích dočkala nové podoby. Nejedná se tedy o institut v českém 

právu zcela nový, ale výrazně pozměněný. V následujícím textu bude nejdříve stručně 

popsaná úprava minulá, účinná do 31. prosince 2013, tj. úprava obsaţená v zákoně 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“) a následně úprava 

nynější, s důrazem na hlavní změny oproti staré úpravě, jakoţ i oproti svému britskému 

vzoru.  

4.1 Úprava obsažená v obchodním zákoníku 

 

Úprava v obchodním zákoníku nezmiňovala výslovně diskvalifikaci, resp. 

vyloučení z výkonu funkce, nýbrţ překáţku výkonu funkce. Stěţejní byl § 38l 

obchodního zákoníku (jeţ byl obsahově převzat z dřívějšího ustanovení § 31a 

obchodního zákoníku). Ustanovení § 31a bylo do zákoníku zakomponováno novelou 

                                                 
119

 Důvodová zpráva, op. cit. sub. 1, str. 27.  
120

 Srov. zejména kapitolu 5 této práce. 
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v roce 2000
122

 a od té doby prošlo několika dalšími novelizacemi aţ do svého zrušení 

z důvodu nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích. Účelem daného 

ustanovení bylo, aby se osoby, jeţ se podílely na úpadku určité právnické osoby, 

nemohly po stanovenou dobu účastnit na podnikání (řízení či kontrole) jiné právnické 

osoby.
123

   

 

Dle ustanovení § 38l odst. 1 obchodního zákoníku „[s]tatutárním orgánem, 

členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, 

nemůže být ten, kdo vykonával kteroukoli ze srovnatelných funkcí v právnické osobě, na 

jejíž majetek byl prohlášen konkurs. Totéž platí, byl-li insolvenční návrh podaný proti 

takové právnické osobě zamítnut pro nedostatek majetku.“ Dle ustanovení odst. 2 téhoţ 

paragrafu se překáţka vztahovala na osoby, které funkci vykonávaly „alespoň jeden rok 

před podáním insolvenčního návrhu na její majetek, případně před vznikem povinnosti 

této právnické osoby podat insolvenční návrh na její majetek“. Odst. 3 dále obsahoval 

tříletou lhůtu, po kterou trvala překáţka výkonu funkce a v navazujících ustanoveních 

byly popsány výjimky a další podmínky.  

 

Je nutné zmínit, ţe tato úprava se neobešla bez problémů či interpretačních 

těţkostí. Sporný byl např. výklad sousloví „alespoň jeden rok před podáním 

insolvenčního návrhu“ v druhém odstavci. V. Szabo
124

 hovoří dokonce o třech moţných 

výkladech tohoto ustanovení, tj. výklad jako (i) rok bezprostředně předcházející návrhu; 

(ii) naopak ne poslední rok, ale jeden rok a více před podáním návrhu; a (iii) výkon 

funkce alespoň v délce jednoho roku lhostejno kdy (před podáním návrhu ovšem). Coţ 

samozřejmě mohlo přinést problémy v praxi, zejména z důvodu právní jistoty.  

 

Kaţdý člen statutárního orgánu měl povinnost předloţit rejstříkovému soudu 

čestné prohlášení, které obsahovalo informaci, zda u něj není dána překáţka výkonu 

funkce dle § 38l obchodního zákoníku.
125

 Vzhledem k výše nastíněným moţným 
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 Zákon č. 105/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění 
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výkladům mohly dané osoby překáţku interpretovat různě. Mohlo tak docházet, ať jiţ 

k úmyslnému porušování daného pravidla, či neúmyslnému, s důsledky jak pro danou 

osobu, tak pro společnost. Mezi nejzávaţnější důsledky pro danou osobu patřila 

skutečnost, ţe uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení mohlo být dle 

okolností posuzováno jako přestupek či jako trestný čin.
126

 

 

Moţné důsledky pro společnost zahrnovaly např. i zpochybnitelnost rozhodnutí 

učiněných danou osobou při zastupování dané právnické osoby, problematiku 

odměňování, nemoţnost platného zvolení do funkce v obchodní korporaci z důvodu 

nedodrţení informační povinnosti apod.
127

 Jak bylo zmíněno, tato situace mohla 

nicméně nastat i zcela neúmyslně, neboť překáţka vznikala ex lege. Coţ mj. 

i znamenalo, ţe mohla nastat situace, kdy se daná osoba o překáţce často ani nemusela 

dozvědět, např. ve společnosti, na jejíţ majetek byl prohlášen konkurz, jiţ delší dobu 

nepůsobila, nebyla v kontaktu s osobami tam působícími, a o své překáţce výkonu 

funkce se tedy ani nedozvěděla.
128

 Nově by podobné problémy neměly vznikat, neboť 

osoba, o jejíţ diskvalifikaci se jedná, bude vţdy účastníkem soudního řízení, obdobně 

jako v britské verzi. 

 

Ve staré úpravě bylo rovněţ moţno překáţku výkonu funkce odstranit dle 

§38l odst. 5 obchodního zákoníku. Příslušný orgán musel být na překáţku upozorněn 

a následně o takové volbě či jmenování rozhodnout většinou dvou třetin hlasů 

společníků přítomných na valné hromadě nebo dvou třetin všech členů dozorčí rady 

nebo oprávněných zaměstnanců společnosti, šlo-li o člena dozorčí rady voleného 

zaměstnanci. Lze se domnívat, ţe s přihlédnutím k účelu diskvalifikace, jímţ je, vedle 

ochrany samotných korporací, v nichţ diskvalifikovaná osoba působí, zejména ochrana 

veřejnosti a veřejného pořádku, ţe absence moţnosti takového prominutí v nové úpravě 

je ţádoucí.
129

 Obdobně ve Velké Británii nepřísluší rozhodnutí o „prominutí“ 

diskvalifikace společníkům, ale soudu.  
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4.2 Úprava po rekodifikaci  

 

Nynější úprava je obsaţena v novém zákoně o obchodních korporacích, jeţ byl 

přijat s účinností od 1.1.2014. Zákon je rozčleněn do několika částí. V hlavě I. jsou 

stanovena ustanovení společná všem obchodním korporacím, následuje pět hlav 

věnovaných jednotlivým typům korporací a na závěr jsou zařazena ustanovení 

závěrečná a přechodná a účinnost. Co se týče podmínek (a překáţek) výkonu funkce, je 

relevantní zejména § 46 ZOK ve spojení s § 152 OZ a §§ 6 a 8 ŢZ. Samotné 

diskvalifikace (tj. slovy zákona „vyloučení člena statutárního orgánu obchodní 

korporace z výkonu funkce“) se pak týká především díl 8. hlavy I.  

4.2.1 Podmínky výkonu funkce 

 

Členem statutárního orgánu právnické osoby mohou být jak osoby fyzické, tak 

právnické. Dle ustanovení § 152 odst. 2 OZ musí být fyzická osoba, jeţ je členem 

voleného orgánu právnické osoby (či je do funkce jinak jmenována či povolána) plně 

svéprávná. Pokud je členem takového orgánu právnická osoba, platí to obdobně pro 

jejího zástupce. Plná svéprávnost nastává obvykle dovršením osmnáctého roku věku 

(srov. § 30 OZ). Výjimkou je přiznání svéprávnosti soudem jiţ od šestnácti let 

v potřebném rozsahu za splnění podmínek § 33 OZ, tj. za účelem provozování závodu 

či jiné obdobné činnosti či § 37 OZ, tj. v souvislosti se schopností sám se ţivit 

a obstarávat své záleţitosti.  

 

Zde lze spatřovat první podobnost, ale i odlišnost v porovnání s britskou 

úpravou. Společné stanovení věku šestnáct let jako věku hraničního pro výkon funkce 

(za určitých podmínek), svědčí o tom, ţe zákonodárci jak v Británii, tak v České 

republice tento věk zřejmě povaţují (za určitých okolností) za dostatečný. Odlišnost 

spočítá v tom, ţe v britské úpravě je víceméně stanovena jen jedna podmínka, tj. věk 

šestnáct let (s výjimkami)
130

 a naopak česká úprava je v tomto podrobnější a stanoví 

více omezení (viz dále), čímţ můţe být vyvaţována i jinak stručnější úprava 

diskvalifikace.  
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Další podmínky výkonu funkce jsou stanoveny v ustanovení § 46 ZOK. Funkci 

dle § 46 odst. 1 ZOK nemůţe vykonávat ten, kdo „není bezúhonný ve smyslu zákona 

o živnostenském podnikání a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou 

provozování živnosti.“ Za bezúhonnou se pro účely ŢZ nepovaţuje osoba, která byla 

pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliţe byl tento trestný čin 

spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání obchodní korporace 

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
131

 Překáţkami provozování ţivnosti 

se poté rozumí skutečnosti uvedené v ustanovení § 8 ŢZ, tedy prohlášení konkurzu na 

majetek dané osoby, nebo překáţka trvající 3 roky od právní moci rozhodnutí 

o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, ţe majetek dluţníka nebude postačovat 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo rozhodnutí o zrušení konkursu proto, ţe 

majetek dluţníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Podle § 8 odst. 5 ŢZ 

pak nemůţe provozovat ţivnost osoba, které byl soudem nebo správním orgánem 

uloţen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování ţivnosti v daném 

(nebo příbuzném) oboru po dobu trvání tohoto zákazu. Další z podmínek výkonu funkce 

v České republice je i absence diskvalifikace (viz níţe).
132

 

 

V druhém odstavci § 46 ZOK je pak stanovena informační povinnost a ten, kdo 

se má stát členem orgánu obchodní korporace musí předem informovat zakladatele nebo 

obchodní korporaci o tom, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, 

v níţ působí, nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno 

insolvenční řízení nebo diskvalifikační řízení, případně zda u něho není dána jiná 

překáţka funkce.
133

 Neučiní li tak, je povinen k náhradě újmy.
134

 Pokud by se členem 

orgánu stal někdo, kdo k tomu není způsobilý, hledí se na něj dle § 155 OZ jakoby se 

tak nestalo; ztratí- li v průběhu výkonu funkce zákonnou způsobilost, jeho funkce 

zaniká. 
135
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Je zjevné, ţe česká úprava se od britské v některých ohledech velmi liší. 

Podobnost lze nicméně najít v úpravě tzv. undischarged bankrupts. V britské úpravě se 

jedná se o osoby, které stále prochází insolvenčním řízením a jejich dluhy a závazky 

tedy nejsou s konečnou platností vyřešeny. Takové osoby nemohou působit jako 

ředitelé britských společností dle s. 11 CDDA 1986 (viz výše), respektive je to trestným 

činem a důvodem automatické diskvalifikace. V české úpravě lze podobnost spatřovat 

právě v úpravě obsaţené v § 8 ŢZ. Lze se domnívat, ţe těmito podobnými omezeními 

pro osoby, které jiţ jednou prokázaly, ţe nejsou schopny spravovat (ani svůj vlastní) 

majetek, zákonodárci obou zemí sledují ochranu věřitelů i společností, v širším smyslu 

poté i veřejnosti. Tedy shodně s účelem diskvalifikace. Jinými slovy, je výhodnější 

nedůvěryhodným osobám ex ante zabránit ve výkonu funkce, neţ je ex post 

diskvalifikovat. Podobnost lze najít také ve zmiňovaném konceptu bezúhonnosti, 

nicméně samotná konstrukce je v porovnávaných právních řádech odlišná. V České 

republice je absence bezúhonnosti formulována jako překáţka výkonu funkce, kdeţto 

v Británii jako důvod diskvalifikace. Účel a důsledky jsou nicméně obdobné.  

4.3 Účel diskvalifikace 

Vzhledem k tomu, ţe důvodová zpráva účel diskvalifikace přímo nezmiňuje 

a relevantní judikatura stále chybí, je nutné při stanovení účelu zřejmě vycházet 

z britské úpravy. Jak jiţ bylo řečeno, samotní autoři zmiňují britskou úpravu jako 

inspirační vzor, a tedy závěr, ţe je moţné přihlíţet i k samotnému účelu diskvalifikace, 

jak byl dovozen britskou judikaturou, nečiní velké problémy. Lze přihlédnout i k minulé 

úpravě obsaţené v obchodním zákoníku, i kdyţ se ještě nejednalo o diskvalifikaci 

v pravém slova smyslu. P. Hampel hovoří o daném ustanovení obchodního zákoníku 

jako o sankčním.
136

 Někteří autoři ovšem uvádí jako účel i ochranu společníků a rovněţ 

i zamezení přístupu k výkonu funkce nekompetentním osobám.
137

 

 

Nad rámec toho, co jiţ zaznělo v části věnované britské úpravě, lze rovněţ 

přihlédnout k dokumentům vypracovaným na mezinárodní (resp. evropské) úrovni. 

High Level Expert Group, jeţ byla panelem odborníků sdruţených za účelem 
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vypracování doporučení pro Evropskou komisi, uvedla, ţe členské státy by měly 

zajistit, aby všichni členové rady (board members) mohli být shledáni odpovědnými za 

zavádějící finanční a klíčové nefinanční prohlášení (statement) týkající se společnosti. 

Jaké typy sankcí (civilní, trestní a další) je na členských státech.
138

 Skupina ale i tak 

doporučila zavedení diskvalifikace ředitelů napříč Evropskou unií, neboť uvedla, ţe 

civilní i trestní sankce jsou často neefektivní, jejich aplikace je v členských státech 

velmi různorodá, přicházejí pozdě a nemají často tak silný odrazující účinek na moţné 

budoucí jednání ředitelů. Diskvalifikace byla tedy doporučena zejména kvůli silnému 

odstrašujícímu účinku a dlouhodobému zabraňujícímu efektu. Lze tedy uzavřít, ţe 

obecně je na evropské úrovni (a tím pádem i v České republice) diskvalifikace pojímána 

jako nástroj, jeţ má (i) zabránit daným osobám v dalším působení ve společnostech; (ii) 

má svými odstrašujícími účinky působit preventivně na ostatní; a (iii) má i nezbytný 

sankční charakter. 

4.4 Důvody diskvalifikace  

Český zákon v zásadě obsahuje dvě kategorie diskvalifikace; v souvislosti 

s insolvenčním řízením a mimo insolvenční řízení a v rámci těchto kategorií pak celkem 

čtyři důvody, či skutkové podstaty. Toto členění pouţívá i S. Černá a kolektiv.
139

 

Objevuje se ovšem i jiné členění. Důvodová zpráva hovoří o dvou, respektive třech 

důvodech.
140

 K. Hurychová rovněţ hovoří o třech důvodech.
141

 P. Čech a P. Šuk 

pouţívají členění na dvě kategorie.
142

 M. Prieloţný zmiňuje dva důvody 

diskvalifikace.
143

 Nicméně se dá říci, ţe uvedené rozdíly jsou spíše akademické 

a teoretické. V následujícím textu budu vycházet z toho, ţe důvody diskvalifikace jsou 

čtyři, jeţ lze rozřadit do dvou kategorií.  
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4.4.1 Diskvalifikace v souvislosti s insolvenčním řízením 

Prvním důvodem diskvalifikace je přivedení obchodní korporace do úpadku. Dle 

§ 64 odst. 1 ZOK „insolvenční soud rozhodne o vyloučení, vyjde-li v průběhu 

insolvenčního řízení najevo, že výkon funkce osobou podle § 63 s přihlédnutím ke všem 

okolnostem případu vedl k úpadku obchodní korporace.“ Typicky se můţe jednat 

o důsledek nekvalifikovaných podnikatelských rozhodnutí, uzavírání nevýhodných 

obchodů, podstupování nadměrného podnikatelského rizika apod.
144

 Diskvalifikace se 

váţe na rozhodnutí o úpadku obchodní korporace, coţ se týká řešení úpadku jak 

reorganizací, tak konkurzem a vztahuje se rovněţ na případy zamítnutí insolvenčního 

návrhu pro nedostatek majetku.
145

 Jedná se o povinnou diskvalifikaci (obdobně jako 

v Británii). 

 

Tento důvod totiţ zřejmě vychází z důvodu diskvalifikace pro nezpůsobilosti 

(unfitness) dle britského CDDA 1986,
146

 a to v podobě související s úpadkem 

společnosti, jak je popsáno shora. Na první pohled je zjevně podobné navázání 

diskvalifikace na úpadek společnosti a rovněţ se v obou právních úpravách jedná 

o vyloučení mandatorní. Nicméně britská úprava je mnohem detailnější, mj. zahrnuje 

i poměrně obsáhlý návod, jak nezpůsobilost pro výkon funkce vykládat. To v české 

úpravě chybí, nicméně neznamená to, ţe by nebyla stanovena ţádná kritéria pro 

posouzení. Z § 64 odst. 3 ZOK vyplývá, ţe předpokladem vyloučení je (i) příčinná 

souvislost mezi výkonem funkce a úpadkem společnosti a (ii) skutečnost, ţe v daném 

případě daní členové statutárního orgánu funkci nevykonávali s péčí řádného 

hospodáře,
147

 respektive bez takové péče, kterou by v obdobné situaci vynaloţila jiná 

rozumně pečlivá osoba, byla-li by v obdobném postavení. I zde tedy soud, obdobně jako 

v Británii, musí přihlíţet k okolnostem daného případu (ačkoliv faktory nejsou výslovně 

vypočteny) a rovněţ musí vzít potaz obsah pojmu péče řádného hospodáře (viz níţe). 

Dále, jak bylo popsáno výše, nezpůsobilost má v britské úpravě stěţejní význam, coţ 

lze dle mého názoru tvrdit i o české úpravě, neboť se zde nejvíce projevuje účel 

diskvalifikace.  
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 Druhá skutková podstata dle české úpravy má taktéţ souvislost s insolvenčním 

řízením. Dle § 64 odst. 2 soud také rozhodne o „vyloučení toho, kdo se stal členem 

statutárního orgánu upadnuvší obchodní korporace po zahájení insolvenčního řízení, 

přispěl-li zřejmě svým jednáním ke snížení majetkové podstaty a k poškození věřitelů“. 

Typicky se bude jednat o některá jednání uvedená v § 111 zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen „IZ“),
148

 tedy určité 

nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní můţe náleţet, pokud by 

toto jednání znamenalo podstatné změny ve skladbě, vyuţití nebo určení tohoto majetku 

anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Můţe se jednat například i o nákup surovin 

pro provozování podniku a další výrobu za zjevně nevýhodné ceny apod.
149

 Co bylo 

řečeno shora o péči řádného hospodáře, platí obdobně i zde. 

 

Tato skutková podstata v hrubých rysech připomíná fraudulent trading, jak je 

popsáno shora. Soud můţe v Británii diskvalifikovat osobu, pokud se jeví, ţe se 

mj. úmyslně dopustila trestného činu krácení věřitelů (fraudulent trading). V obou 

úpravách se nevyţaduje předchozí odsouzení za trestný čin a soud posoudí sám, zda ke 

krácení (poškození) věřitelů došlo. V české úpravě se nicméně tento důvod vztáhne 

pouze na osoby, jeţ se staly členy statutárního orgánu po zahájení insolvenčního řízení, 

pokud tedy bude někdo ochoten do této nezáviděníhodné pozice vstoupit.
150

 Rozsah 

úpravy obsaţený v ZOK je tedy uţší neţ v Británii. V tomto důvodu se ale jak 

v Británii, tak v České republice silně projevuje účel diskvalifikace, tj. ochrana věřitelů 

a tím pádem i ochrana veřejnosti. 

4.4.2  Diskvalifikace v důsledku porušení péče řádného hospodáře  

Uvedené členění je lehce zavádějící, neboť, jak bylo uvedeno výše, porušení péče 

řádného hospodáře se vyţaduje i v případech popsaných shora. V tomto případě jde 

ovšem o jinou situaci. V ustanovení § 65 odst. 1 ZOK je stanoveno, ţe k vyloučení 

můţe dojít i pokud vyjde najevo, ţe „člen statutárního orgánu v posledních 3 letech 

opakovaně a závažně porušoval péči řádného hospodáře, případně jinou péči spojenou 
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podle jiného právního předpisu s výkonem jeho funkce.“ Z dikce zákona plyne, ţe 

porušení péče řádného hospodáře musí nastat minimálně dvakrát („opakovaně“) a musí 

být závaţné.
151

 Tyto podmínky musí být rovněţ splněny kumulativně; diskvalifikaci 

tedy nestačí pouze jediné, jakkoliv závaţné porušení péče řádného hospodáře a rovněţ 

nestačí ani opakovaná, ale nikoliv závaţná porušení.
152

 Můţe se jednat např. 

o nehospodárné řízení či neloajální chování nebo porušování zákazu konkurence bez 

souhlasu minoritního společníka (viz dále).
153

 Na druhou stranu se k vyloučení z tohoto 

důvodu nepoţaduje běh insolvenčního řízení či rozhodnutí o úpadku. Lze ho tedy 

vnímat i jako prevenci před úpadkem.
154

 Důleţité také je, ţe se nevyţaduje vznik újmy 

obchodní korporaci – např. při špatném vedení účetnictví a zkreslení výsledku 

hospodaření – je zde moţnost vyloučení i bez uloţení pokuty ze strany finančního úřadu 

obchodní korporaci.
155

 Na závěr je třeba podotknout, ţe se můţe jednat i o jinou 

(kvalifikovanější) péči neţ je péče řádného hospodáře, např. v oblasti bankovnictví, 

pojišťovnictví či kapitálového trhu.
156

 Jedná se o fakultativní diskvalifikaci.  

 

Vzorem pro tento důvod bylo ustanovení s. 3 odst. 1 CDDA 1986
157

, jak je 

popsáno v první části této práce, tedy diskvalifikace z důvodu opakovaného nesplnění 

povinností vyplývajících z práva obchodních společností. Podobnost lze spatřovat 

v tom, ţe v obou úpravách se jedná o určité opakované, či trvající jevy a navíc musí být 

dostatečně závaţné, aby odůvodnily diskvalifikaci. Nicméně rozsah české úpravy, 

respektive této skutkové podstaty je tomto případě širší. Kdeţto v Británii je 

specifikováno, ţe trvalým porušováním se rozumí prodlení s dodáním účetní či jiné 

vyţadované dokumentace, jeţ má být doručena registru společností, v České republice 

se můţe jednat o jakékoliv porušení péče řádného hospodáře (viz níţe). Rovněţ doba, 

kdy musí k porušení dojít, je rozdílná. Ve Velké Británii je relevantní doba pěti let od 

rozhodnutí, kdeţto v České republice pouze tři roky od zahájení diskvalifikačního 
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řízení.
158

 V České republice je nicméně šířeji definován pouze tento konkrétní důvod, 

ale nikoliv rozsah diskvalifikace jako takové.   

 

Poslední důvod diskvalifikace je pak zakotven v souvislosti s náhradou újmy. 

Jedná se o fakultativní diskvalifikaci a soud můţe tedy zváţit, zda k ní přistoupí. 

Z výkonu funkce lze vyloučit toho, kdo je povinen k náhradě újmy vzniklé z porušení 

péče řádného hospodáře dle ustanovení § 65 odst. 2 ZOK. Ohledně charakteru tohoto 

důvodu nepanuje v teorii shoda. P. Šuk či K. Hurychová uvádí, ţe v tomto případě se jiţ 

nevyţaduje opakované a závaţné porušení a postačí pouhý fakt, ţe osoba je z titulu 

porušení péče řádného hospodáře povinna nahradit újmu, a to v jakékoliv výši.
159

 

P. Čech
160

 naopak uvádí, ţe i zde se vyţaduje opakované a závaţné porušení, v jehoţ 

důsledku vznikla korporaci újma, jeţ dosud nebyla uhrazena. Jako argumenty uvádí 

jednak text zákona („obdobné“ pouţití § 65 odst. 1 ZOK i zde) a rovněţ fakt, ţe 

vzhledem k jednotné době diskvalifikace by dané ustanovení bylo v případě drobných 

porušení nepřiměřeně přísné. K. Hurychová naopak uvádí, ţe nepřiměřenou přísnost je 

moţné vyvaţovat skutečností, ţe se jedná o fakultativní diskvalifikaci a soud má tedy 

moţnost uváţení, zda k ní přistoupí v případě drobných porušení. Kloním se spíše 

k názoru P. Čecha a to především z důvodu argumentace zákonným textem. Pokud tento 

důvod srovnáme s britskou úpravou, lze se domnívat, ţe se jedná o specifikum české 

úpravy a vzor v Británii nenalezneme a uvedené názorové rozdíly tedy zřejmě nelze 

řešit za pomocí britského vzoru. Nicméně jako podpůrný argument by dle mého názoru 

bylo moţné vyuţít skutečnost, ţe ani v Británii nejsou ředitelé diskvalifikováni pro 

kaţdé menší porušení povinností (v souvislosti s nezpůsobilostí) a tudíţ i zde by soud 

měl přistoupit k diskvalifikaci aţ v případě závaţného a opakovaného porušení, 

respektive při neuhrazení újmy z toho vzniklé, coţ i více odpovídá účelu diskvalifikace.  

 

Vzhledem k tomu, ţe všechny diskvalifikační důvody jsou vázány tak či onak na 

péči řádného hospodáře, je na tomto místě vhodné připomenout, co se tímto pojmem 

rozumí. V ustanovení § 159 odst. 1 OZ je stanoveno, ţe „[k]do přijme funkci člena 
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 ŠUK, Petr In ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. 2013, op. cit. sub. 134, str. 161. 
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 HURYCHOVÁ, Klára. 2014, op. cit. sub. 95, str. 327 a ŠUK Petr In ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. 

2013, op. cit. sub. 134, str. 162. 
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 ČECH, Petr a Petr ŠUK. 2016, op. cit. sub. 132, str. 140. 
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voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou 

i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče 

řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, 

a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“ Jako judiciální příklady porušení péče řádného 

hospodáře lze uvést např. liknavý přístup k výkonu funkce (daná osoba věděla, v jaké 

situaci se korporace nachází, ale nezakročila)
161

, či absolutní nezájem o záleţitosti 

společnosti, kdy daná osoba funkci statutárního orgánu fakticky nevykonávala 

a obchodování přenechala společníku
162

, či prodej nemovitosti za výrazně niţší cenu 

(v daném místě čase), neţ je cena obvyklá
163

, či obecně sjednání nevýhodné ceny pro 

společnost (tedy v případě prodeje niţší a v případě koupě vyšší neţ trţní)
164

 nebo, 

v případě přenosu části pravomocí na jinou osobu (např. vedení účetnictví), povinnost 

prověřit, zda se jedná o osobu kvalifikovanou a vytvořit pro výkon svěřené činnosti 

vhodné podmínky (mj. i poskytnutí úplných a pravdivých informací) a rovněţ povinnost 

tuto osobu efektivně kontrolovat
165

 a další.  

4.5  Osoby, které lze diskvalifikovat 

Po stanovení důvodů diskvalifikace je nutné také určit, na koho daná ustanovení 

dopadají. Jak bylo uvedeno výše, obecně lze říci, ţe účelem je, aby pozici nezastávaly 

osoby, které jiţ svým předchozím jednáním prokázaly nedostatek zkušeností, talentu 

a osobních předpokladů, či dokonce selhaly po morální a etické stránce, kdyţ svým 

jednáním korporaci úmyslně poškozovaly.
166 

Konkrétní osoby, jeţ lze vyloučit, jsou 

uvedeny u jednotlivých důvodů diskvalifikace, nicméně je nutné rovněţ pamatovat na 

ustanovení § 69 ZOK, tedy společné ustanovení, které okruh osob dále rozšiřuje u všech 

důvodů.  

4.5.1 Členové statutárního orgánu 

 Vzhledem k tomu, ţe závěr, ţe diskvalifikace se vztahuje na členy statutárních 

orgánů, nečiní v praxi přílišné problémy, zmíním tyto osoby jen ve stručnosti. Členem 

statutárního orgánu můţe být fyzická i právnická osoba; podmínky pro výkon funkce 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 6 Tdo 168/2007 ze dne 27. 2. 2007. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 7 Tdo 1396/2008 ze dne 25. 11. 2008. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 29 Cdo 2531/2008 ze dne 30. 10. 2008. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 29 Cdo 4536/2009 ze dne 31. 3. 2011. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 29 Cdo 134/2011 ze dne 25. 1. 2012. 
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 PRIELOŢNÝ, Milan. 2012, op. cit. sub. 127, str. 25. 
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jsou uvedeny výše. Pokud by byla vyloučena právnická osoba, diskvalifikační důsledky 

se dle § 69 odst. 1 ZOK vztahují i na fyzickou osobu, jeţ byla právnickou osobou 

zmocněna, aby za ní jednala. Nezmocní-li ţádnou takovou osobu, jedná se o členy 

statutárního orgánu dané právnické osoby.
167

 Vyloučena z výkonu funkce bude tedy 

nejen samotná právnická osoba, ale i jednající fyzická osoba. I v případě členů 

statutárních orgánu lze nalézt určitou podobnost s britským vzorem. Lze se domnívat, 

ţe členy statutárního orgánu by bylo moţné povaţovat za tzv. de iure ředitele. Tedy 

osoby, které byly jmenovány v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními a výkon 

jejich funkce je tedy „po právu“ (srov. výše).  

4.5.2  Osoby v obdobném postavení  

 

Ustanovení § 69 odst. 2 ZOK stanoví, ţe celý díl upravující diskvalifikaci se 

pouţije na osobu v obdobném postavení člena statutárního orgánu. O otázce na koho 

přesně dané ustanovení dopadá, nepanuje shoda. P. Čech a P. Šuk uvádí, ţe jde typicky 

o likvidátora či opatrovníka právnické osoby.
168

 Naopak odmítají, ţe by dané 

ustanovení dopadalo na prokuristu, neboť ten „je „pouhým zmocněncem právnické 

osoby […] a nemá z titulu prokury žádné rozhodovací pravomoci dovnitř společnosti 

(nepřísluší mu z titulu prokury ani obchodní vedení, ani jiná oprávnění a povinnosti při 

správě obchodní korporace)“
169

. K. Hurychová k prokuristovi uvádí (shodně 

s P. Čechem a P. Šukem ), ţe prokurista není osobou v obdobném postavení, neboť 

odpovědnost za výběr zmocněnce (tedy i prokuristy) vţdy leţí na statutárním orgánu 

a rovněţ mu nenáleţí obchodní vedení.
170

 Naopak J. Alexander prokuristu za osobu 

v obdobném postavení člena statutárního orgánu povaţuje (dále uvádí i vedoucího 

odštěpného závodu, opatrovníka právnické osoby, likvidátora a nuceného správce 

banky).
171

 I vzhledem k tomu, ţe J. Alexander neuvádí ţádné argumenty na podporu 

svých tvrzení, souhlasím spíše s názory, ţe uvedené ustanovení se na prokuristu 

nevztahuje a nelze na něj tedy pohlíţet jako na osobu v obdobném postavení. Nicméně 

je samozřejmě moţné, ţe soudní praxe dovodí opak.  
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 HURYCHOVÁ, Klára. 2014, op. cit. sub. 95, str. 329. 
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S. Černá hovoří i o další skupině osob, na něţ lze vztáhnout § 69 odst. 2 ZOK. 

Jedná se o osoby, jejichţ vliv je natolik „intenzivní, hutný a často i manifestní, že tato 

osoba funguje jako de facto statutární orgán, nahrazuje jej, byť jím formálně není.“
172

 

V tomto případě lze opět hledat podobnost s britským právem, neboť se tedy jedná 

o tzv. de facto ředitele, jak jsou popsáni výše v rámci části věnované britské úpravě. 

Zda byla určitá osoba v tomto postavení, bude vţdy záleţet na konkrétních, zvláštních 

okolností daného případu. Dané ustanovení lze zřejmě pouţít, i pokud jednání takových 

nebude moţné kvalifikovat jako jednání vlivných a ovládajících osob (viz níţe).  

4.5.3 Vlivné a ovládající osoby 

Dle ustanovení § 76 odst. 2 a ZOK se ustanovení § 63 aţ 66 pouţijí obdobně 

také na vlivné a ovládající osoby, pokud svým vlivem podstatně přispěli k úpadku 

obchodní korporace. Vlivnou osobou je kaţdá osoba, jeţ pomocí svého vlivu 

v obchodní korporaci rozhodujícím významným způsobem ovlivní chování obchodní 

korporace.
173

 Ovládající osobou je poté osoba, jeţ můţe v obchodní korporaci přímo či 

nepřímo uplatňovat rozhodující vliv.
174

 Uvedené ustanovení se nicméně neobejde bez 

těţkostí, neboť dle textu zákona se ustanovení vztahuje na všechny důvody 

diskvalifikace, kdeţto původně se mělo vztahovat pouze na obdobné pouţití § 63 a 64 

ZOK, nikoliv tedy i § 65 ZOK.
175

 Dle § 64 odst. 1 ZOK můţe být tedy diskvalifikována 

i vlivná a ovládající osoba, a to bez ohledu na skutečnost, ţe nebyla členem orgánu 

korporace, jeţ se v důsledku jejího vlivu dostala do insolvence.
176

 B. Havel dále uvádí, 

ţe z důvodu formulace § 76 odst. 2 ZOK (tedy „přispění k úpadku“) vlivné a ovládající 

osoby není moţné diskvalifikovat z důvodu § 64 odst. 2 ZOK. neboť to předpokládá aţ 

působení po úpadku.
177

 A rovněţ pouţití důvodů uvedeného v § 65, tedy diskvalifikace 

z důvodu porušení péče řádného hospodáře, se ve většině případů nepouţije, neboť 

vlivné a ovládající osoby nemají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, či s jinou 
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 ČERNÁ, Stanislava. Ještě k ručení vlivné a ovládající osoby za porušení povinnosti odvracet hrozící 
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obdobnou péčí.
178

 Pokud vezmeme v úvahu britskou úpravu, šlo by nejspíše vlivné a 

ovládající osoby přirovnat k britským shadow ředitelům, či de facto ředitelům (srov. 

výše). 

4.5.4 Další osoby 

Co se týče důvodu uvedeného v ustanovení § 65 odst. 2 ZOK (viz výše), ani 

okruh osob, na které dané ustanovení dopadá, není zcela jasný. P. Šuk je toho názoru, ţe 

se dané ustanovení vztáhne pouze na členy statutárních orgánu.
179

 P. Čech, 

K. Hurychová i M. Prieloţný tvrdí, ţe z uvedeného důvodu lze vyloučit nejen členy 

statutárního orgánu, ale všechny osoby, které jsou povinny péče řádného hospodáře, 

respektive k náhradě újmy vzniklé z jejího porušení, jako příklady uvádí prokuristu 

nebo člena dozorčí rady.
180

 Dle mého názoru je opět třeba vyjít ze zákonného textu, kde 

je uvedeno „kdo“ a nikoliv „člen statutárního orgánu“ či jiné osoby, jak je vţdy 

uvedeno u ostatních důvodů. Obecně lze říci, ţe dané ustanovení lze vnímat i jako 

prostředek, jak osobu povinnou k náhradě újmy donutit k náhradě této újmy, neboť 

jinak hrozí její diskvalifikace. Uvedené ustanovení tedy můţe mít i „motivační“ 

charakter. 

4.6 Diskvalifikační doba 

Výrazně odlišně od britské verze je upravena doba diskvalifikace. Kdeţto 

v britském právu je poměrně široký prostor pro uváţení soudu a přihlédnutí ke všem 

konkrétním okolnostem případu, úprava v ZOK na druhé straně obsahuje pouze 

jednotnou dobu tří let. Zvláštním případem je prodlouţení aţ na dobu deseti let dle 

ustanovení § 67 odst. 1 ZOK. Nicméně dané ustanovení má spíše sankční charakter 

a soud o něm můţe rozhodnout aţ po porušení zákazu výkonu funkce uloţeným 

v původním (tříletém) rozhodnutí o vyloučení. Právě v jednotné délce diskvalifikace lze 

dle mnohých názorů spatřovat jeden z hlavních problémů české úpravy, neboť soudu 

neumoţňuje zohlednit závaţnost případu a další relevantní skutečnosti. Někdy se můţe 

tříletá doba jevit jako příliš přísná a někdy naopak jako nedostatečná (viz níţe). 
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4.7 Diskvalifikační řízení  

Velkým rozdílem oproti úpravě v obchodním zákoníku je diskvalifikační řízení. 

Ve staré úpravě vznikala totiţ překáţka výkonu funkce ex lege, jak je zmíněno výše. 

Dle nové úpravy se vţdy pro diskvalifikaci z výkonu funkce vyţaduje rozhodnutí 

soudu. Toto řešení bylo přijato z důvodu, ţe o právech a povinnostech jednotlivce můţe 

rozhodnout pouze nezávislý soud.
181

 Důvodová zpráva k ZOK původně vycházela z 

toho, ţe půjde o řízení dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen 

„OSŘ“)
182

, nicméně nakonec se tak nestalo. Diskvalifikační řízení je řízením ve 

statusových věcech právnických osob a jako takové se řídí zákonem č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZZŘS“).  

 

Opět lze v případě procesní úpravy pouţít jiţ dříve zmiňované kategorie 

diskvalifikace, tj. vyloučení v souvislosti s insolvenčním řízením a vyloučení mimo 

insolvenční řízení. V prvním případě, tedy v případě probíhajícího insolvenčního řízení, 

je příslušný insolvenční soud. Rozhodne li tento soud o úpadku
183

 obchodní korporace, 

zahájí ex offo i diskvalifikační řízení, pokud skutečnosti zjištěné v průběhu 

insolvenčního řízení nasvědčují, ţe jsou zde pro to důvody ve vztahu k některému (nebo 

všem) členům statutárního orgánu, případně vůči osobám v obdobném postavení (viz 

shora).
184

 Řízení o vyloučení v souvislosti s insolvenčním řízením nicméně nelze vést 

v rámci insolvenčního řízení a není rovněţ ani incidenčním sporem v rámci 

insolvenčního řízení.
185

 V druhém případě, tedy v případě vyloučení mimo insolvenční 

řízení, je příslušný krajský soud. Pro oba typy řízení platí, ţe je lze zahájit i bez návrhu 

a jedná se o samostatné nesporné řízení dle ZZŘS, jehoţ účastníky jsou osoba, o jejíţ 

vyloučení jde, případný navrhovatel a dotčené obchodní korporace, v nichţ je tato 

osoba členem statutárního orgánu.
186

 Jelikoţ soud bude zpravidla provádět dokazování, 

nařídí jednání. Společným rysem s britskou verzí je tedy nově fakt, ţe se jedná vţdy o 

rozhodnutí soudu (oproti úpravě v obchodním zákoníku). Velkým rozdílem je, ţe není 

upravena moţnost diskvalifikačního závazku (disqualification undertaking), jak je 
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popsán shora. Ve Velké Británii byla uvedená moţnost zavedena z důvodu ulehčení 

agendy soudů, zrychlení diskvalifikačního řízení a rovněţ ušetření nákladů. Lze mít za 

to, ţe podobná úprava by i v české úpravě našla místo, neboť i česká justice se v obecné 

rovině potýká s uvedenými problémy. 

4.8 Důsledky diskvalifikace  

Dle ustanovení § 66 odst. 1 ZOK přestává být osoba, které se rozhodnutí týká, 

členem statutárních orgánů ve všech obchodních korporacích právní mocí rozhodnutí 

o  vyloučení z výkonu funkce. Jinými slovy, jedná se o další překáţku výkonu funkce. 

To znamená jednak to, ţe stávající funkce zanikají a rovněţ to, ţe daná osoba se 

nemůţe po dobu diskvalifikace ani stát členem statutárního orgánu obchodní korporace. 

Pokud by byla do funkce zvolena, hledí se na ní jakoby se členem nikdy nestala (§ 155 

odst. 1 OZ).
187

 Jde-li o výkon funkce v jiném neţ statutárním orgánu anebo o výkon 

funkce ve statutárních (či jiných) orgánech právnické osoby, jeţ není obchodní 

korporací, vyloučení se na danou funkci nevztahuje.
188

 Po uplynutí diskvalifikační doby 

se můţe daná osoba stát znovu členem statutárního orgánu bez omezení. Ze zákazu je 

také moţná výjimka (viz níţe). 

 

Velmi významné je rovněţ ustanovení § 66 odst. 2 ZOK, které stanoví, ţe ten, 

kdo poruší zákaz uloţený mu diskvalifikačním rozhodnutím, ručí za splnění všech 

povinností obchodní korporace, které vznikly v době, kdy vykonával přes zákaz činnost 

člena jejího statutárního orgánu, a to i kdyţ se jím právně nestal anebo jím být naopak 

přestal. Pro ručení není rozhodné, zda se daná osoba podílela na vzniklých 

povinnostech, ani zda se jedná o peněţité či nepeněţité povinnosti.
189

 Uvedené 

ustanovení má spíše sankční charakter a opět odráţí britský vzor, kde je rovněţ moţné 

zaloţit osobní odpovědnost osoby, jeţ určitým způsobem porušila diskvalifikační příkaz 

(viz výše).  
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Druhým důsledkem porušení zákazu výkonu funkce je opětovné vyloučení aţ na 

deset let dle § 67 odst. 1 ZOK, o němţ soud rozhodne i bez návrhu. Na rozdíl od 

„primárního“ vyloučení má zde soud moţnost uváţení, co se týče délky diskvalifikační 

doby. Na druhou stranu ale nemá moţnost uváţení, zda k tomuto opětovnému vyloučení 

přistoupí.
190

  

 

Velkým rozdílem oproti britské úpravě je, ţe porušení zákazu výkonu funkce 

v české právní úpravě nemá veřejnoprávní důsledky, tj. nezakládá správní ani trestní 

odpovědnost, coţ by samozřejmě mohlo i v České republice přispět k větší efektivitě 

úpravy.  

4.8.1 Výjimky z diskvalifikace  

 

 Soud můţe rozhodnout dle § 67 odst. 2 a 3 ZOK o výjimce z diskvalifikace. 

Soud v takovém rozhodnutí vysloví, ţe daná osoba můţe zůstat členem statutárního 

orgánu jiné neţ upadnuvší obchodní korporace a stanoví podmínky takového výkonu 

funkce. Podmínkou udělení výjimky je, ţe okolnosti daného případu dokládají, ţe 

dosavadní výkon funkce v dané korporaci nezakládá důvod vyloučení a další výkon 

funkce je v zájmu obchodní korporace nebo jejích věřitelů. Půjde tak zejména o situace, 

kdy by vyloučení mohlo vést k jejich poškození. Např. člen statutárního orgánu jedné 

obchodní korporace je vyloučen pro opakované a nedůsledné vedení účetnictví, 

nicméně v druhé obchodní korporaci tuto agendu zajišťuje někdo jiný a navíc jsou pro 

korporaci znalosti a zkušenosti této osoby klíčové.
191

 V takovém případě by soud měl 

nejspíše výjimku přiznat, případně i se stanovením podmínek. Návrh na vydání výjimky 

můţe podat jak osoba, která má být z funkce diskvalifikována, tak i jiná obchodní 

korporace, případně jiná osoba, jeţ podala návrh na zahájení řízení z důvodu důleţitého 

právního zájmu.
192

 Podmínkami, jeţ soud můţe v rozhodnutí o výjimce stanovit, mohou 

být např. omezení samostatného jednatelského oprávnění, nemoţnost stát se předsedou 

daného statutárního orgánu, potvrzení setrvání ve funkci ze strany určitého orgán 

obchodní korporace apod.
193
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 Viz § 67 odst. 1 ZOK.  
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 PRIELOŢNÝ, Milan. 2012, op. cit. sub. 127, str. 27. 
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 ŠUK, Petr In ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. 2013, op. cit. sub. 134, str. 164. 
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 Ibid., str. 164. 
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Opět lze nalézt podobnost v Británii, neboť nově můţe o tomto povolení 

rozhodnout pouze soud (a rovněţ o moţnosti stanovení podmínek), coţ je rozdíl oproti 

úpravě v obchodním zákoníku, kdy mohl výjimku udělit příslušný orgán, jak je popsáno 

výše. Soud, obdobně jako v Británii, rozhodne o takové výjimce především s ohledem 

na zájmy dané korporace, ale i diskvalifikované osoby. V tomto ohledu by dle mého 

názoru tedy bylo moţné přihlédnout k britské úpravě, a to zejména k britským 

zkušenostem např. co se týče rozsahu, formulace podmínek apod. a vyuţít tak uvedenou 

úpravu jako inspiraci.  

4.9 Publicita 

V České republice, na rozdíl od Velké Británie, neexistuje rejstřík diskvalifikací. 

Existují zde ale dva typy informační povinnosti. Zákon stanoví v ustanovení § 46 odst. 

2 ZOK povinnost informovat zakladatele nebo obchodní korporaci o proběhlém 

insolvenčním či diskvalifikačním řízení. Musí tedy informovat o insolvenčním řízení i 

kdyţ úpadek nebyl prohlášen i o účasti v diskvalifikačním řízení, i kdyţ vyloučen 

z výkonu funkce nakonec nebyl.
194

 Zákon totiţ nehovoří o samotném výsledku řízení 

(tedy výsledné rozhodnutí), ale o informaci, ţe takové řízení vůbec probíhalo. Pokud 

tuto informační povinnost nesplní, je povinen k náhradě újmy z toho vzniklé
195

 (např. na 

pověsti právnické osoby).
196

 

 

Za druhé je stanovena také informační povinnost soudu, jeţ o vyloučení rozhodl 

dle § 66 odst. 1 ZOK. Takový soud má povinnost oznámit rejstříkovému soudu (tj. 

soudu, který vede obchodní rejstřík dle jiného právního předpisu)
197

 zánik funkce. 

Nicméně zatím není známo, jak se údaj v obchodním rejstříku projeví. Rejstříkový soud 

pravděpodobně provede pouze výmaz dané osoby u dotčených obchodních korporací.
198

 

 

Velkým nedostatkem české úpravy tedy je, ţe neexistuje veřejný rejstřík 

diskvalifikací. Existuje zákonná povinnost informovat, jak je popsáno výše, ale pouze 
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 PRIELOŢNÝ, Milan. 2012, op. cit. sub. 127, str. 27. 
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 ŠTENGLOVÁ, Ivana a Bohumil HAVEL In ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. 2013, op. cit. sub. 134, str. 

126.  
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směrem „dovnitř“ společnosti, tj. obchodní korporaci či zakladatele. Zejména ale 

věřitelé, či jiné osoby, jeţ s korporací vstupují do obchodních či právních vztahů, tak 

nemohou identifikovat společnost, kterou spravují diskvalifikované osoby. Naproti 

tomu v britské úpravě existují hned dva veřejné a snadno přístupné rejstříky, jak je 

popsáno výše. Vzhledem k účelu diskvalifikace, jímţ je ochrana veřejnosti, by dle mého 

názoru bylo vhodné obdobný rejstřík zavést a to případně i dle britského vzoru, tedy 

i s uvedením důvodu, doby diskvalifikace atp., aby se dotčené osoby (např. zmiňovaní 

věřitelé) mohly informovaně rozhodnout, zda s danou osobou (či korporací) chtějí 

vůbec jednat. 

4.10 Závěr 

Diskvalifikace z výkonu funkce v pravém slova smyslu byla do českého práva 

včleněna rekodifikací s účinností od roku 2014. Předchozí úprava, tj. úprava 

v obchodním zákoníku znala překáţku výkonu funkce pro osoby, jeţ se dříve podílely 

na úpadku jiné právnické osoby, jeţ vznikala ex lege a byla v určitých aspektech značně 

problematická. Podmínky pro výkon funkce jsou u nás přísnější neţ v britské úpravě, 

ale přesto lze najít několik podobností. Účel diskvalifikace lze povaţovat za obdobný 

jako v britské úpravě. Česká úprava obsahuje celkem čtyři skutkové podstaty vyloučení 

z funkce, jeţ lze rozčlenit do dvou kategorií; v souvislosti s insolvenčním řízením 

a mimo insolvenční řízení. Tři z těchto skutkových podstat mají určitý základ v britské 

úpravě.  

 

Z výkonu funkce lze diskvalifikovat členy statutárních orgánů, osoby 

v obdobném postavení (názory, kdo přesně je osobou v obdobném postavení se různí, 

ale můţe jít např. typicky o likvidátora společnosti) a vlivné a ovládající osoby, 

případně další osoby povinné k péči řádného hospodáře (názory se opět různí).  

 

Velmi výrazným rozdílem oproti britské úpravě je doba diskvalifikace. V České 

úpravě je stanovena jednotně na tři roky. V britské úpravě se délka pohybuje 

v závislosti na důvodu a závaţnosti provinění. Dle nové úpravy musí vţdy 

o diskvalifikaci rozhodnout soud, coţ je rovněţ inspirováno britskou úpravou a lze to 

vnímat jako jedno z pozitiv nové úpravy. Nicméně neexistuje moţnost „dobrovolné“ 
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diskvalifikace (tedy obdoba disqualification undertakings), coţ by mohlo i v české 

úpravě napomoci odlehčení agendy soudů a výrazně zrychlit diskvalifikační řízení. 

 

Při porušení zákazu výkonu funkce daná osoba ručí za všechny povinnosti 

obchodní korporace, které vznikly, kdyţ vykonávala funkci a rovněţ můţe být daná 

osoba opětovně vyloučena aţ na dobu deset let. Za určitých okolností můţe soud, 

obdobně jako ve Velké Británii, udělit z diskvalifikace výjimku, případně i se 

stanovením podmínek. V České republice neexistuje rejstřík diskvalifikací, 

diskvalifikace by se měla projevit v obchodním rejstříku, nicméně není prozatím jisté 

jak.  
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5 Analýza obou právních úprav  
 

Jako první bude zodpovězena otázka týkající se právních transplantátů, neboť 

odpověď na ni, respektive její teoretický kontext, do značné míry předznamenává 

i odpovědi na ostatní výzkumné otázky. Tedy na otázky, do jaké můţe být převzetí 

úspěšné v kontextu odlišné právní kultury a zda plní diskvalifikace stejnou funkci 

v obou právních řádech. 

5.1.1 Lze na diskvalifikaci pohlížet jako na právní transplantát nebo 

výlučně jako na inspirační vzor?  

 

Při odpovědi na první výzkumnou otázku je nutné více si přiblíţit Watsonovu 

teorii zmíněnou v úvodu práce a rovněţ i její kritiku. Je třeba poznamenat, ţe koncept 

právních transplantátů nebyl vţdy snadno přijímán a objevily se mnohé kritiky. 

Popírána byla rovněţ samotná moţnost jejich existence (viz níţe). Nicméně obecně lze 

říci, ţe zejména v kontextu prudkých změn ve společnosti na konci 80. a v průběhu 

90. let, jako byl pád Berlínské zdi, rozpad Sovětského svazu a především snaha nově 

vzniklých států o přijetí moderní legislativy a rovněţ v té době počínající snahy 

o harmonizaci a unifikaci soukromého práva v Evropě, začala být Watsonova teorie 

(s výjimkami) široce přijímána, ačkoliv určité teoretické odlišnosti přetrvávají.
199

  

 

Jak jiţ bylo řečeno, právním transplantátem se rozumí přenos pravidla z prostředí 

jednoho státu, tedy jedné společnosti, do druhého státu, tedy odlišné společnosti. 

Watson nicméně (uţ v reakci na kritiku) upřesnil, ţe to, co vnímá jako právní 

transplantát je spíše určitá idea, která můţe být transformována z práva jednoho státu do 

druhého,
200

 nikoliv tedy zákonný (či jiný text) slovo od slova. Watson při výkladu 

pojmu tvrdí, ţe nutně nemusí existovat ţádné úzké spojení mezi právem a společností, 

coţ dokazuje mnoha příklady z historie.
201

 Ve svých pracích zanalyzoval také faktory, 

                                                 
199

 Toto přijetí ilustruje i skutečnost, ţe je termín zmíněn jak v Oxford Handbook of Comparative Law, 

tak v Cambridge Companion to Comparative Law, jeţ jsou povaţovány za velmi prestiţní, a v mnoha 

jiných publikacích. V dnešní době je tedy jiţ povaţován za standardní přístup v komparativním právu. In 

CAIRNS, John W. Watson, Walton, and the history of legal transplants. Georgia Journal of International 

and Comparative Law. 2014, 41(3), 637-96., str. 672.  
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 WATSON, Alan. Legal Transplants and Law Reform. Law Quarterly Review. 1976, 92(79). 
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 Jako příklady právních transplantátů uvádí především recepci římského práva a kanonického práva 

v západní Evropě, převzetí francouzského občanského zákoníku na belgickém území na počátku 19. 
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které povaţoval za rozhodující pro „půjčování“ práva. A právě zde také identifikoval 

i stěţejní roli právníků (profesionálů) při tvorbě práva.
202

 

 

Dle Watsona hraje právě třída profesionálů, právní elita, zdaleka nejdůleţitější 

roli. Tato třída můţe buď vyslechnout společenské poţadavky na změnu určitých 

právních pravidel, anebo je můţe (z mnoha důvodů) ignorovat.
203

 Centrálním bodem 

Watsonovy teorie je představa, ţe kde se vyvinula určitá profesionální třída či vrstva 

obyvatel (coţ se stalo poměrně brzy v západní Evropě), je to pak tato třída a představy 

či tradice této třídy, které vytváří – především soukromé – právo a to v mnohem větší 

míře neţ jakékoliv společenské okolnosti.
204

 Je zajímavé, ţe Watson dokonce s touto 

myšlenkou nepřišel jako první, ačkoliv díky němu vešla v širší známost. Walton uvedl, 

jiţ na počátku 20. st. na příkladu německého práva, ţe mimo staré zvykové právo 

(Gewohnheitsrecht), existuje velká masa německého práva – tzv. moderní římské právo 

neboli Pandektenlehre, která byla převzata a o které se zcela zřejmě nedá prohlásit, ţe 

by vznikla na základě německého vědomí a ţe by reflektovala jeho zvláštní národní 

charakter.
205

A obdobně i Walton argumentuje tím, ţe se v určitém momentě v historii 

vyvinula třída profesionálních juristů a díky tomu se právo vyvíjelo částečně nezávisle 

na společnosti. 

 

S tímto pojetím v průběhu let souhlasili i M. Ancel, význačný francouzský soudce 

a komparatista, který ve své recenzi Watsonova díla popsal mj. i ten paradox, ţe ačkoliv 

je právo často pokládáno za úzce související s identitou národa či společnosti, ve 

skutečnosti byla transplantace práva častá jak v antice, tak v moderním světě.
206

 S tímto 

pojetím, tj. vnímání procesu tvorby práva relativně autonomně a s velkým vlivem 

právnických profesí, souhlasili dále např. i E. Wise, A. Harding, či Y. Dezaley a B. 

                                                                                                                                               
století, extenzivní rekodifikaci v Turecku dle švýcarského vzoru ve 20. letech 20. století či téměř 

doslovné převzetí ruského občanského zákoníků v Arménii, včetně komentáře a mnoho dalších. Viz 

WATSON, Alan. 2000, op. cit. sub. 20, part III a WATSON, Alan. 1993, op. cit. sub. 19, str. 21-22. 
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Garth či M. H. Hoeflicha G. Teubner.
207

 Nelze tedy tvrdit, ţe se jedná o názor ojedinělý 

a marginální.  

 

Ale objevila se samozřejmě i kritika. R. B. Seidman, profesor práva na Bostonské 

univerzitě, pak Watsonovu teorii otevřeně kritizoval jako triviální či banální, 

pozitivisticky omezenou, bez přihlédnutí k sociálním proměnným.
208

 Dalším 

význačným kritikem byl Kahn-Freund, který nesouhlasil především s lehkostí, s jakou 

Watson vnímal transplantaci pravidel.
209

 Varoval, ţe transplantaci pravidel nelze 

povaţovat za samozřejmost a kaţdá taková snaha sebou nese riziko odmítnutí. 

Zdůrazňoval také znalost sociálního, a především politického kontextu. Jak jiţ bylo 

zmíněno v úvodu práce, zřejmě nejhlasitější kritik tohoto pojetí je Pierre Legrand, který 

dokonce tvrdí, ţe právní transplantáty jsou nemoţné, neboť právo získává svůj význam 

a obsah právě v kontextu, v jakém je pouţíváno.
210

 Pokud se kontext změní, nutně se 

mění i samotné právo. 

 

Legrand je hlavním představitelem tzv. kulturního přístupu (cultural approach) k 

právu. Dalšími představiteli jsou např. D. Nelken nebo C. Varga.
211

 Základem tohoto 

přístupu je tvrzení, ţe „právo neexistuje ve vakuu“.
212

 Právo je dle tohoto pojetí součástí 

širšího kontextu a je třeba k němu zaujmout interdisciplinární přístup a zkoumat spolu 

s právem i jeho antropologické, psychologické, ekonomické a jiné aspekty,
213

 jeţ ho ve 

svém důsledku v podstatě utváří. Z tohoto důvodu Legrand odmítá i moţnost právních 

transplantátů, neboť v jeho pojetí je právo hluboce spjatou s danou společností. 

Legrandovo tvrzení o nevyhnutelném spojení práva a společnosti Watson odmítl, a to 

právě pomocí příkladů z historie, jak je zmíněno výše, nicméně uznává, ţe právní 

transplantát nemůţe být brán jako konečné řešení určité otázky, ale nutně v novém 
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 LEGRAND, Pierre. How to compare now*. Legal Studies. 1996, 16(2), 232-242, str. 238.  
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komparaci stát expertem ve všech souvisejících oborech, coţ je nemoţné. Viz BALAZS, Fekete. 2011, 

op. cit. sub. 211, str. 46.  
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systému podstoupí další vývoj, který je jiţ ovlivněn i mimoprávními aspekty. 

Domnívám se, ţe zde je jádro sporu mezi Watsonem a Legrandem, a to nepřesné 

pochopení myšlenky právního transplantátu ze strany Legranda.
214

 Watson totiţ 

neodmítá (pozdější) vliv kulturních, ekonomických, historických a jiných aspektů, 

pouze tvrdí, ţe pro samotný přenos jsou irelevantní, s čímţ souhlasím. Rovněţ je třeba 

si uvědomit, ţe Legrandova kritika vychází i z jeho opozice proti snahám o vytvoření 

Evropského občanského zákoníku.
215

 Watson totiţ jiţ na počátku 70. let uvedl, ale 

v odlišném kontextu, ţe právní transplantáty by teoreticky umoţnily vytvořit jediný 

kodex soukromého práva, který by mohl být posléze jednotně pouţíván v západním 

světě. V 70. letech se to zdálo jako zajímavá poznámka o nepravděpodobné události.
216

 

Nicméně po opětovné publikaci Watsonovy knihy, jiţ v kontextu snah o kodifikaci 

evropského soukromého práva, nabrala samozřejmě zcela jiný rozměr. A zde je i 

počátek Legrandova nesouhlasu s konceptem právního transplantátu, neboť je jedním 

z největších kritiků snahy o unifikaci a kodifikaci evropského soukromého práva. 

 

Pokud tedy přijmeme Watsonovo pojetí, tedy pojetí spíše jako přenesení určité 

idey, jeţ následně podstupuje nutný vývoj, můţeme říci, ţe skutečně lze českou verzi 

diskvalifikace vnímat, alespoň částečně, jako právní transplantát. Jak bylo uvedeno 

v předchozích kapitolách (viz podrobně příslušné pasáţe), stěţejní rysy jsou totoţné 

v obou úpravách, zejména důvody diskvalifikace jsou velmi podobné s jejich britskými 

vzory a shodný je i účel diskvalifikace a některé aspekty diskvalifikačního řízení. 

Rovněţ nesmíme opomenout, ţe ve světle argumentu o profesionální třídě právníků, 

jejíţ představy jsou hlavním důvodem právních změn, nabývá na důleţitosti rovněţ 

proklamace tvůrců (tedy oněch profesionálních právníků) zákona o obchodních 

korporacích, jeţ otevřeně přiznávají inspiraci britským vzorem. Ale jak ostatně uvádějí i 

autoři v důvodové zprávě, nelze kvůli specifikům českého prostřední britský vzor zcela 

následovat.  

 

V této souvislosti tedy souhlasím s Watsonem v tom, ţe je nutné rozlišovat 

samotný přenos pravidel, jeţ lze uskutečnit bez hlubší vazby na společnost, a jejich 
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fungování v odlišném kontextu, kdy jiţ nelze okolní vlivy ignorovat. Watson v této 

souvislosti hovoří o „nepřátelskosti“ přenášených pravidel.
217

 Tato nepřátelskost 

samozřejmě redukuje šanci, ţe budou převzata, nicméně nic nevypovídá o samotné 

nemoţnosti jejich převzetí. Klíčové tedy je, co nastane po počátečním převzetí a jak 

nové pravidlo bude fungovat v novém kontextu. To se pokusím osvětlit 

v nadcházejících odstavcích.  

5.1.2 Do jaké míry bylo převzetí úspěšné a jak úprava funguje v odlišné 

právní kultuře?  

 

Angloamerický a kontinentální model corporate governance 

 

 Jak jiţ bylo zmíněno v předcházejícím výkladu, kultura a jiné aspekty jsou 

významné pro samotné fungování přeneseného pravidla, a to zejména v kontextu zemí 

Střední Evropy a jejich (právní) historie, jeţ je dána především socialistickou minulostí 

a rovněţ neustálým oscilováním mezi Západem a Východem.
218

 Corporate governance 

se totiţ netýká jen právních pravidel, ale ve velké míře je ovlivňováno 

i psychologickými, sociologickými či historickými faktory. Nicméně není cílem práce 

obšírně popisovat všechny odlišnosti a důvody těchto odlišností, a ani rozsah práce 

tomu neodpovídá. Z toho důvodu budou tedy zmíněny pouze hlavní aspekty a rysy 

porovnávaných právních systémů a moţný vliv těchto odlišností na právní úpravu 

diskvalifikace z výkonu funkce.  

 

V rozvinutějších ekonomikách (jako je např. Velká Británie) se proces tvorby 

korporátního prostředí vyvíjel nepřerušeně celá staletí.
219

 V angloamerickém prostředí 

je corporate governance zaloţeno na předpokladu, ţe správa je vykonávána pro 

vlastníky nebo jejich reprezentanty; prosazuje se spíše tzv. shareholder value, neboli 

zájmový monismus, kdy je hlavním kritériem úspěchu společnosti hodnota pro 

vlastníky. S tím souvisí i tzv. rozptýlený vlastnický model, jenţ je charakteristický 
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větším mnoţstvím drobných akcionářů.
220

 V angloamerickém prostředí je motivací 

zájmu o corporate governance především nebezpečí koncentrace moci u manaţerů. 

V posledních desetiletích totiţ docházelo k tomu, ţe v podnicích s rozptýleným 

vlastnictvím si ředitelé přisvojili veškerou moc v podniku a přestali tak být vlastníkům 

odpovědní. Rozptýlená vlastnická struktura se totiţ mj. vyznačuje i tzv. racionální 

apatií, tedy tím, ţe jednotliví vlastníci nemají dostatečně silný vlastnický podíl, aby 

reálně ovlivnili chod společnosti a tudíţ obvykle nejeví větší zájem o společnost.  

 

Naproti tomu země bývalého komunistického bloku se po pádu reţimu musely 

rychle přizpůsobit novým podmínkám. Původní představa o implementaci anglo-

amerického modelu správy společností musela být opuštěna, neboť se ukázalo, ţe 

vzhledem k právnímu, politickému, institucionálnímu a kulturnímu kontextu tento 

přístup není vhodný
221

 (viz níţe). V těchto zemích tak převládl kontinentálně evropský 

model správy společností. V kontinentálním modelu se prosazuje tzv. stakeholder value, 

kdy se úspěch společnosti měří i hodnotou, jeţ má pro ostatní stakeholders, mimo 

společníky uvedená kategorie zahrnuje např. i zaměstnance, věřitele či místní komunitu. 

Je rovněţ charakteristický tzv. koncentrovaným vlastnickým modelem, tedy systémem, 

kdy je ve společnosti obvykle jeden dominantní vlastník.
222

 

  

Existuje mnoho důvodů, proč byl u nás shledán vhodnější kontinentální model. 

V následujících odstavcích budou zmíněny ty dle mého názoru nejvýznamnější. 

Charakteristikou post-komunistických zemí je mj. i „právní skepticismus“, kdy 

v minulém reţimu právo zjevně slouţilo politickým cílům a zakotvilo tak hlubokou 

nedůvěru k institucím.
223 

Ale i důvěra mezi lidmi (tedy jednotlivci) je v zemích 

bývalého komunistického bloku nepochybně niţší.
224

 Je samozřejmé, ţe tato nedůvěra 

nezanikla automaticky s pádem reţimu, ale ve společnosti i po generace nadále 
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přetrvává v hodnotových postojích jednotlivců i společnosti.
225

 To zabraňuje vytvořit 

takové vztahy, které jsou základem vysokého stupně ekonomické aktivity, bez níţ nelze 

vytvořit rozsáhlé ekonomické entity,
226

 a jeţ jsou rovněţ základem pro rozptýlené 

vlastnictví.  

 

Liší se i přístup společnosti k investování do akcií, zejména krátkodobého. Ve 

Francii i Německu (jeţ jsou rovněţ součástí kontinentálního typu) jsou takoví 

krátkodobí investoři označováni např. jako „svlékači aktiv“ či „kobylky“ a jsou tak 

příkladem zemí, které odmítají krátkodobé investování jako bezpracný zisk.
227

 

V českém prostředí je poté toto pojetí ještě umocněno špatnou zkušeností s kuponovou 

privatizací.
228

 Z toho důvodu „obyčejná“ česká veřejnost, respektive její jednotlivci, 

neprojevují přílišný zájem o investice do společností, kde by byli vlastníky pouhého 

procentního podílu a naopak preferují společnosti s jasným a důvěryhodným 

vlastníkem.
229

 Svou měrou můţe rovněţ přispět i „efekt otce zakladatele“,
230

 který má 

ke společnosti tradičně určitou vazbu – příklad za všechny by mohl být v českém 

prostředí odkaz Tomáše Bati a jeho zlínské podniky, které se týkaly nejen jeho 

obchodní činnosti, ale ovlivnily i ráz celého města a tamější společnosti.   

  

Uvedené rozdíly souvisí rovněţ s tím, ţe v angloamerickém prostředí je obecně 

tendence více riskovat, neboť, jak bylo řečeno, hlavním motivem je zvýšit hodnotu pro 

vlastníky. Naproti tomu v kontinentálním prostředí se více dbá na „celkový obrázek“ 

společnosti a manaţeři tudíţ mohou hodnotu společnosti zvednout i jinak neţ 

podstupováním podnikatelského rizika. 

 

Důsledky, jeţ vyplývají z výše zmíněných charakteristik, jsou různé. Velmi 

významným rozdílem mezi rozptýleným vlastnictvím a koncentrovaným vlastnictvím je 

i skutečnost, ţe v systémech s rozptýleným vlastnictvím hraje mnohem větší roli trh 
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s korporátní kontrolou, jeţ vytváří ultimátní disciplinární mechanismy.
231

 Tomu 

odpovídá i úprava diskvalifikace, respektive některé její aspekty, zejména fakt, ţe 

záznam o diskvalifikaci je v Británii veřejný (na rozdíl od České republiky), coţ 

zajišťuje mnohem větší informovanost veřejnosti i společníků, jeţ se následně 

rozhodují, zda danou osobu do funkce jmenují či nikoliv. V České úpravě je naopak 

absence zveřejňování problematická, a ačkoliv existuje informační povinnost, o její 

efektivnosti lze pochybovat (viz výše).  

 

Dále, jak bylo zmíněno jiţ mnohokrát výše, britská úprava je mnohem 

podrobnější, kazuističtější a v mnohých ohledech i přísnější. Dle mého názoru se rovněţ 

můţe jednat o důsledek zmiňovaného rozptýleného vlastnictví, neboť z důvodu značné 

volnosti jednání ředitelů a zmiňovaného rizika koncentrace moci v jejich rukou, je 

potřeba nastavit přísnější pravidla zejména pro ně. Je to nutný důsledek přístupu „tady 

máte naše peníze, dělejte si s nimi, co chcete, avšak maximálně je zhodnoťte, poté si ze 

zhodnocených peněz vezměte pro sebe odměnu a zbytek nám vraťte“
232

. Tomuto důvodu 

také odpovídá i delší diskvalifikační doba – kdo se jednou neosvědčil, není pro 

společnost a společníky výhodný a jeho přítomnost v managementu je neţádoucí. 

Odpovídají tomu i přísnější sankce v případě porušení zákazu výkonu funkce, neboť ve 

Velké Británii takové porušení můţe vést případně i k trestu odnětí svobody a dalším 

trestněprávním důsledkům. 

 

V systému koncentrovaného vlastnictví je naproti tomu potřeba více kontrolovat 

dominantního společníka a prosazování jeho moci (na úkor ostatních stakeholderů) a to 

především pomocí koncernového práva, ochrany menšinových společníků apod. 

Naopak úprava jednání ředitelů nemusí být nutně tak podrobná, neboť jejich jednání je 

kontrolováno právě dominantními vlastníky. Úpravu je potřeba vnímat v kontextu toho, 

ţe jsou jiné cesty, jak ředitele „potrestat“ za nepoctivé jednání, jeţ jsou pro 

dominantního vlastníka často přístupnější (nikoliv však pro drobné vlastníky v systému 

rozptýleného vlastnictví). Jen málokterý společník bude tolerovat opakované 

porušování povinností ze strany ředitele (člena statutárního orgánu) bez toho, aby z toho 

pro ředitele nevyvodil důsledky – a např. neusiloval o odvolání na valné hromadě místo 
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zahájení nákladného (a především veřejného) diskvalifikačního řízení.
233

 Naproti tomu 

stojí rozptýlené vlastnictví a racionální apatie, jehoţ je nutným důsledkem, jak jiţ bylo 

zmíněno. Vlastníci jednak nemají k dispozici uvedené mechanismy a jednak, pokud 

jsou společníci vlastníky pouhých několika procent, nezajímá je tolik, zda půjde 

společnost do insolvence či nikoliv, neboť v takovém případě ztratí jen „pár korun“, 

kdeţto pro dominantního společníka mohou být důsledky samozřejmě mnohem 

citelnější.  

 

Rovněţ se domnívám, ţe nedůvěra, jak je zmíněna výše, se nutně projeví 

i v korporátním prostředí. Můţe mít důsledky jednak v neochotě podstupovat přílišný 

risk a rovněţ můţe být obecně příčinou nedůvěry k investování, jak jiţ bylo zmíněno. 

Ale můţe to být také jeden z důvodů, proč obtíţně přebíráme vzory ze zahraničí, neboť 

obecně panuje nedůvěra k institucím jako takovým a v mnoha ohledech i k těm 

západním, coţ můţe podkopat jejich samotné fungování.
234

 S nedůvěrou souvisí i spíše 

pozitivistický charakter práva v post-socialistických zemích, jeţ se projevuje lpěním na 

zákonných formulacích a pravidlech a tím pádem menším prostorem pro soudcovské 

uváţení (oproti common law obecně). Je moţné, ţe i toto bylo důvodem nezakotvení 

např. uváţení, co se týče délky diskvalifikace. Zjednodušeně řečeno, lidé si zde tolik 

„nevěří“ a právě proto zde není taková volnost v jednání manaţerů a preferují se pevně 

daná zákonná pravidla bez moţnosti většího soudcovského uváţení. 

 

Praxe 

Problémem je, ţe ohledně funkčnosti úpravy v České republice lze najít pouze 

velice omezené či ţádné informace. Oficiální statistika ze strany státních autorit 

neexistuje a jak bylo řečeno shora, diskvalifikační rozhodnutí nejsou veřejně dostupná, 

pokud nějaká jsou. V právnických databázích
235

 je v době psaní této práce dostupné 

pouze jediné rozhodnutí týkající se diskvalifikace
236

, a nadto ještě negativní, respektive 

soud rozhodl o nevyloučení určité osoby, nicméně nadřízený soud rozhodnutí zrušil 
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a věc byla vrácena k dalšímu řízení ; konečné rozhodnutí tedy ještě není k dispozici. 

Nicméně za předpokladu, ţe motivy jednání osob jsou stejné v obou právních řádech a 

tyto motivy jsou ovlivněny zkoumanými pravidly, můţe být provedena právně-

ekonomická analýza
237

 a predikce chování českých členů statutárních orgánů zaloţená 

na anglických datech a rovněţ tak mohou být odhalena úskalí české úpravy. 

V následujícím textu je vycházeno z uvedené analýzy v podobě, jak byla provedena 

jejími autory. 

 

Autoři zkoumají především ekonomický přínos a ztrátu, jeţ je spojená 

s porušením pravidel vedoucí k diskvalifikaci, konkrétně zkoumají pravidla týkající se 

úpadku společnosti, tedy vedoucí k diskvalifikaci pro nezpůsobilost a diskvalifikaci dle 

ustanovení § 64 odst. 1 ZOK. Na základě takto získaných dat tak lze tedy alespoň 

v omezené míře posoudit funkčnost v českém prostředí a tím pádem i posoudit 

úspěšnost převzetí v současné podobě. Analýza je zaloţená na porovnání případných 

ztrát a zisků plynoucích z porušení práva v různých variacích. Předpokládá, ţe se 

ředitelé chovají ekonomicky racionálně. Potenciální zisk zahrnuje příjem plynoucí 

z porušení a potenciální ztráta zahrnuje i ztrátu plynoucí z diskvalifikace. V zemi, kde 

tento zisk převyšuje tuto ztrátu, ředitel právo poruší a naopak. Jako hlavní problém 

autoři vidí délku diskvalifikační doby, proto se tedy tato analýza týká především jí. 

Autoři uvádějí několik modelových, hypotetických případů, např. případ, kdy porušení 

přinese zisk £ 100 a ztráta způsobená diskvalifikací je £ 20 kaţdý rok. Tabulka ukazuje, 

ţe pokud je diskvalifikační doba kratší neţ pět let, je ředitel „motivován“ porušit své 

povinnosti. Anglický soudce ale můţe dobu diskvalifikace upravit s přihlédnutím 

k okolnostem a odradit tak od porušení povinností, coţ ukazuje, jak velkou roli hraje 

moţnost soudcovského uváţení. Z tabulky níţe (Tabulka č. 1) tedy vyplývá, ţe česká 

délka diskvalifikační doby můţe být v některých případech značně neefektivní. Autoři 

dále předpokládají, ţe z důvodu příliš krátké doby diskvalifikace budou diskvalifikační 

řízení častější, a to právě díky neefektivnosti, coţ s sebou nese samozřejmě zvýšené 

náklady apod. Celkově je tedy česká verze z ekonomického hlediska méně efektivní, 

neţ její vzor. 
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Tabulka č. 1  

Roky 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

VB 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 

ČR 60 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

Uznávaný odborník na právo obchodních společností, John H. Farrar, publikoval 

v roce 2011 článek
238

 týkající se povinností ředitelů, ve kterém se mj. věnoval 

i problematice právních transplantátů z angloamerického prostředí do jiných právních 

prostředí
239

 respektive problémům spojením s jejich převzetím. Uvedl, ţe pokud by bylo 

věnováno více pozornosti původnímu, tj. anglickému vzoru, bylo by moţné se vyhnout 

mnohým aplikačním problémům. Tento závěr naznačuje, ţe pokud se tedy čeští 

zákonodárci rozhodli převzít britský vzor, moţná by bylo vhodnější převzít ho s větším 

přihlédnutím k tomu, jak funguje ve svém domovském státě. Samozřejmě nelze 

pominout systémové odlišnosti, jak jsou popsány výše, ale domnívám se, ţe např. 

proměnlivá doba diskvalifikace dle uváţení soudu by bez problémů fungovala 

i v českém právním prostředí a přispěla k efektivnosti úpravy. 

5.1.3 Plní institut diskvalifikace v České republice stejnou funkci jako jeho 

vzor z Velké Británie?  

 

Při odpovědi na tuto otázku je nutné vyjít především z účelu diskvalifikace, jak je 

popsán v kapitolách 3.2 a 4.3. a rovněţ vzít v potaz jednotlivé (shodné) aspekty obou 

úprav. Jak bylo řečeno v úvodu, funkcionální metoda předpokládá, ţe různé právní 

systémy dávají stejné nebo velice podobné řešení na stejné problémy, a je tedy zaloţena 

na předpokladu podobnosti.  

 

Je samozřejmé, ţe pravidla se různí v detailech, jak bylo dostatečně popsáno 

v předchozích kapitolách, nicméně základní principy obou úprav jsou stejné, přičemţ 

případné odlišnosti do určité míry nutně vyplývají z odlišného právního prostředí. Lze 
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tedy říci, ţe funkce ve Velké Británii i v České republice je stejná, tj. zabránit 

neschopným osobám působit ve společnostech k jejich škodě a tak chránit veřejnost 

a veřejný pořádek. Tomuto závěru svědčí i fakt, ţe české právo postupně dospělo (ve 

verzi v obchodním zákoníku) k překáţce výkonu funkce, jeţ měla obdobný obsah, jako 

nynější diskvalifikace a rovněţ jako diskvalifikace ve Velké Británii. Oba dva právní 

řády tedy, ve shodě s funkcionální metodou, jak je nastíněna výše, dospěly 

k podobnému pravidlu.  

5.2 Zhodnocení převzetí do české úpravy 

I jak bylo zmíněno na předcházejících stránkách, s hodnocením je třeba ještě 

vyčkat, protoţe nová úprava zatím neměla mnoho příleţitostí osvědčit se v praxi. Tato 

kapitola má spíše shrnující charakter, neboť jsem se snaţila, aby relevantní kritika 

a hodnocení zaznělo vţdy v příslušné části práce. Nicméně za největší nedostatky české 

úpravy lze povaţovat jednotnou diskvalifikační dobu, která se můţe v některých 

případech jevit jako příliš krátká a v jiných zase příliš dlouhá. Za další nedostatek lze 

povaţovat publicitu, respektive její absenci. Ve Velké Británii existuje registr 

diskvalifikací, jeţ velkou měrou přispívá k informovanosti veřejnosti, společníků 

i dalších dotčených osob, např. věřitelů. Za další nedostatek můţe být povaţována 

i absence trestní či správní odpovědnosti dotčených osob a rovněţ absence obdoby 

diskvalifikačního příkazu, jeţ by mohl řízení zrychlit i zjednodušit.  

 

Nicméně i tak, dle mého názoru, česká úprava adekvátně reflektuje Watsonovo 

pojetí právního transplantátu. Jak Watson uvádí, přizpůsobení transplantátu novému 

prostředí a následný vývoj, by neměl být zaměňován s odmítnutím.
240

 Dle Legranda 

nelze nalézt ţádný smysluplný výklad pojmu právní transplantát, protoţe jediná věc, 

kterou dle jeho názoru lze transplantovat z jedné jurisdikce do druhé, je bezvýznamný 

shluk slov.
241

 Jak je popsáno výše, toto pojetí je nutné odmítnout. Mimo jiné by to 

i znamenalo, ţe česká snaha o převzetí britské úpravy je zcela marná a zbytečná. 

Přestoţe lze českou verzi popsat na mnoha místech jako neefektivní či problematickou, 

je dle mého názoru primární odmítnutí existence právních transplantátů a tím pádem 

i české snahy příliš radikální.  

                                                 
240

 WATSON, Alan. 1993, op. cit. sub. 19, str. 27. 
241

 LEGRAND, Pierre. 1997, op. cit. sub. 22., § 4.  
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6 Závěr 

Diskvalifikace z výkonu funkce je jedním z nástrojů corporate governance, jeţ 

slouţí k zajištění dobré správy společností. Obchodní společnosti tvoří významnou část 

veřejného prostoru a rovněţ se výrazně podílejí na ekonomice daného státu a chodu 

společnosti. Z toho důvodu je třeba regulovat chování osob, prostřednictvím nichţ 

společnosti fungují. V institutu diskvalifikace je proto přítomen velmi výrazný prvek 

ochrany veřejnosti a veřejného zájmu před nepoctivým jednáním ze strany osob na 

chodu společnosti se podílejících. Vedle toho plní diskvalifikace, byť v omezené míře, 

i sankční funkci vůči dotčeným osobám. Vzhledem k tomu, ţe v České republice byla 

poměrně nedávno přijata nová úprava a ţe jako inspirační zdroj k české úpravě slouţila 

úprava britská, je celá práce zaměřena na porovnání těchto úprav a řešení navazujících 

otázek a to s cílem především lépe pochopit a poznat českou úpravu. 

 

Diskvalifikace má v Británii dlouhodobou, takřka stoletou tradici, coţ se odráţí 

i v její propracovanosti a detailnosti. Nyní účinný zákon je poté CDDA 1986, jeţ byl 

i reakcí na nespokojenost veřejnosti ohledně chování ředitelů, jeţ za sebou nechávali 

řadu insolventních společností bez větších důsledků. I zde se tedy odráţí hlavním účel 

diskvalifikace, jímţ je ochrana veřejnosti. Diskvalifikační důvody (skutkové podstaty) 

lze rozdělit do tří kategorií. První kategorií je diskvalifikace z důvodu obecných 

pochybení v souvislosti se společností. Druhou kategorií je diskvalifikace pro 

nezpůsobilost, jeţ představuje zřejmě nejvýznamnější kategorii, a třetí skupinu 

představují ostatní důvody diskvalifikace, kam spadá např. wrongful trading či 

undischarged bankrupts. Pro celkovou efektivitu úpravy je velmi významná i 

proměnlivá délka diskvalifikace, neboť soud tak můţe zohlednit specifika daného 

případu. Obdobná úprava by byla ţádoucí i v České republice. Osoby, jeţ lze 

diskvalifikovat, lze rozdělit rovněţ na tři typy, tedy tzv. de iure ředitele, de facto 

ředitele a shadow ředitele. Diskvalifikační řízení můţe v zásadě probíhat ve dvou 

formách, diskvalifikační příkaz a diskvalifikační závazek, jeţ představuje dobrovolnou 

diskvalifikaci, jejíţ zavedení by mohlo i v tuzemské úpravě napomoci rychlosti řízení a 

ulehčení agendy soudů. Důsledky diskvalifikace jsou velmi rozsáhlé a jdou nad rámec 

samotného působení jako ředitel společnosti. S přihlédnutím ke konkrétním okolnostem 

je rovněţ moţné udělit výjimku. Registr diskvalifikací je přístupný veřejnosti 
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v Companies House a rovněţ na internetu, coţ rovněţ přispívá k efektivní úpravě, 

neboť zajišťuje náleţitou informovanost veřejnosti. Opět se lze domnívat, ţe zavedení 

podobného registru i v České republice by mohlo být prospěšné.  

 

V České republice nemá diskvalifikace ani zdaleka tak dlouhou historii. Pravidlo 

obsahově podobné bylo začleněno do obchodního zákoníku aţ v roce 2000, nicméně se 

ještě nejednalo o diskvalifikaci v pravém slova smyslu, ale o překáţku ve výkonu 

funkce. Rekodifikací soukromého práva pak došlo i k přijetí institutu diskvalifikace. 

Česká úprava obsahuje celkem čtyři skutkové podstaty diskvalifikace (ačkoliv se 

objevují určité teoretické odlišnosti v pojetí), jeţ lze rozčlenit do dvou kategorií; 

v souvislosti s insolvenčním řízením a mimo insolvenční řízení. O otázce, na které 

osoby úprava dopadá, respektive její konkrétní ustanovení, nepanuje shoda. Po analýze 

různých názoru lze nicméně uvést, ţe z výkonu funkce je moţné diskvalifikovat členy 

statutárních orgánů, osoby v obdobném postavení (jímţ je např. likvidátor, nicméně 

zřejmě ne prokurista) a vlivné a ovládající osoby, další osoby povinné k péči řádného 

hospodáře a osoby blíţící se svým postavením tzv. de facto ředitelům. Jak jiţ bylo 

zmíněno, hlavní nedostatek české úpravy můţe být spatřován v diskvalifikační době, jeţ 

je stanovena jednotně na tři roky a neumoţňuje tedy přihlédnout ke konkrétním 

okolnostem. Dle nové úpravy musí vţdy o diskvalifikaci rozhodnout soud, coţ je 

rovněţ inspirováno britskou úpravou a lze to vnímat jako jedno z pozitiv nové úpravy.  

 

Teoretická východiska pro komparaci jsou čerpána především z klasické 

komparativní literatury, respektive z děl jejích představitelů, Alana Watsona, Zweigerta 

a Kötze a Pierra Legranda, a to zejména v souvislosti s teorií právních transplantátů, jeţ 

zkoumá přenos pravidel z jednoho právního prostředí do druhého a jejich následný 

(nutný) vývoj. Cíle práce jsou stanoveny pomocí výzkumných otázek, jeţ zní: (i) lze na 

diskvalifikaci v České republice pohlíţet jako na právní transplantát či výlučně jako na 

inspirační vzor? (ii) do jaké míry bylo převzetí úspěšné a jak daná úprava funguje 

v odlišné právní kultuře? (iii) plní institut diskvalifikace v České republice stejnou 

funkci jako jeho vzor z Velké Británie? 
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Závěr je, ţe na českou verzi lze pohlíţet, alespoň do určité míry, jako na právní 

transplantát, a to i přes lišící se teoretické pojetí uvedeného konceptu různými autory, či 

dokonce přes odmítání jeho samotné existence. Při odpovědi na otázku do jaké míry je 

převzetí úspěšné a jak funguje, respektive jak můţe fungovat, v odlišné právní kultuře je 

nutné vzít v potaz systémové odlišnosti obou právních řádů a jejich moţné důsledky na 

danou úpravu. Jsou popsány hlavní odlišnosti, zejména systém rozptýleného a 

koncentrovaného vlastnictví a jejich důvody, mezi které je moţné zařadit historické, 

sociologické i psychologické faktory. Při odpovědi na otázku týkající se efektivnosti je 

pouţita i ekonomická analýza, zejména z hlediska diskvalifikační doby. Dle uvedené 

analýzy lze uzavřít, ţe kdyby bylo věnováno více pozornosti britskému vzoru, mohla by 

být úprava celkově efektivnější. Třetí otázka, tedy zda plní institut diskvalifikace 

stejnou funkci v obou právních řádech, je s vyuţitím funkcionální metody zodpovězena 

kladně, neboť oba dva právní řády postupně dospěly k obdobnému řešení stejného 

právního problému.  
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Resumé 

Předkládaná diplomová práce se zabývá diskvalifikací z výkonu funkce. 

Vzhledem k proklamovanému inspiračnímu zdroji z Velké Británie je práce zaměřena 

na srovnání britské úpravy se svým českým protějškem. K tomuto srovnání jsou 

pouţívané teorie a metody představené v komparativní literatuře, především teorie 

právních transplantátů a funkcionální metoda. Práce je členěna do celkem pěti částí 

včetně úvodu a závěru. Nejdříve jsou představena zmiňovaná teoretická východiska a 

stanoveny cíle práce, následuje část věnovaná britské úpravě, na niţ navazuje část 

věnovaná české úpravě, v jejímţ rámci probíhá i komparace. Následuje kapitola, jeţ 

podává odpovědi na vytyčené otázky.  

 

V části věnované britské úpravě je kladen důraz především na důvody vyloučení 

a mezi nimi poté na důvod diskvalifikace pro nezpůsobilost. Jsou zde popsány stěţejní 

rysy úpravy, jeţ mají následnou relevanci pro českou úpravu. V části věnované české 

úpravě je důraz kladen rovněţ na důvody diskvalifikace, vývoj úpravy v České 

republice a osobní rozsah. Úprava je rovněţ analyticky zhodnocena a porovnána 

s britským vzorem. Následující část je věnována širšímu kontextu diskvalifikace, včetně 

teorie právních transplantátů a je rovněţ rozebrána úloha diskvalifikace ve dvou 

typických systémech corporate governance, včetně moţných důvodů odlišností mezi 

těmito systémy a potaţmo i (právními) kulturami. Následuje právně ekonomická 

analýza, zhodnocení a závěr.  
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Abstract 

This diploma thesis deals with the disqualification of directors. With regard to 

the proclaimed inspirational source from the United Kingdom, the work is focused on 

comparing the British legal framework with its Czech counterpart. Certain theories and 

methods presented in comparative literature are used for this comparison, especially the 

theory of legal transplants and the functional method. The work is divided into five 

parts, including the introduction and the conclusion. Firstly, the theoretical starting 

points and the objectives of the work are presented, followed by the part devoted to the 

British legislation and subsequently followed by the part devoted to the Czech 

regulation, which also contains aforementioned comparison. Last ones are the chapters 

devoted to answering the research questions and conclusion.  

 

In the section on British legislation, emphasis is placed on the grounds for 

disqualification, especially on the disqualification for unfitness. There are described 

main features of the regulation, which are relevant for the Czech legislation. In the part 

devoted to Czech version, the emphasis is also put on the grounds for disqualification, 

the past development of regulation in the Czech Republic and the personal scope of the 

disqualification. Czech legislation is also analytically evaluated and compared to the 

British model. Following section deals with the wider context of disqualification, 

including the theory of legal transplants, and discusses the role of disqualification in the 

two typical corporate governance systems, including possible reasons for differences 

between these systems and thus (legal) cultures. A legal economic analysis, evaluation 

and conclusion follow. 



 

71 

 

Klíčová slova 

diskvalifikace z výkonu funkce (vyloučení z výkonu funkce) 

 

Velká Británie 

 

komparace 

 

právní transplantát  

Key words 

disqualification of directors 

 

Great Britain 

 

comparison 

 

legal transplant 

 

Název práce v angličtině  

Disqualification of members of governing bodies from holding an office in limited 

companies and comparison with the legal regulation in Great Britain 


