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ABSTRAKT 

Optimálna ochrana veriteľov je dôležitou súčasťou insolvenčného práva aj 

celého právneho a ekonomického prostredia. Skupina nekonsenzuálnych 

veriteľov vzbudzuje veľké diskusie, keďže títo veritelia nevstupovali do vzťahu 

s dlžníkom dobrovoľne a môžu utrpieť veľké škody. Väčšina odborníkov sa 

zhoduje na nutnosti ochrany pre túto skupinu. Medzi hlavné návrhy patrí 

presun v rebríčku prioritného usporiadania pohľadávok smerom nahor alebo 

zavedenie inštitútu osobnej zodpovednosti akcionárov firmy. 

Práca najprv charakterizuje atribúty, ktoré by mala optimálna úprava 

insolvenčného práva splňovať. Jadro práce tvorí charakteristika 

nekonsenzuálnych veriteľov a popis dôvodov, pre ktoré by mala byť tejto 

skupine udelená „superpriorita". Druhú časť práce tvorí diskusia o tom, či by 

mala byť zavedená osobná zodpovednosť akcionárov pre delikty. Práca sa 

snaží zistiť, ktorá z navrhovaných úprav je z ekonomického pohľadu 

najvýhodnejšia a teda aj najvhodnejšia. 

ABSTRACT 

Optimal protection of creditors is an important part of insolvency law as well 

as legal and economic environment. The group of nonconsensual creditors 

invokes a lot of discussions, because these creditors didn't accept the relation 

with debtor voluntary and they possibly could suffer a big loss. The most of 

experts agreed with the necessity of protection for this group. The main 

suggestions are upward move in the priority ladder or the introduction of 

personál liability of shareholders. 

The work first describes the attributes of optimal legal regulation. The core 

consists of characterization of nonconsensual creditors and description of 

reasons why they should be given „superpriority". Second part is discussion 

about personál liability of shareholders for corporate torts. The work tries to 

find out which of suggested modifications is from economic point of view the 

most convenient and suitable. 
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Optimálne pravidlá poradia uspokojenia pohľadávok nekonsenzuálnych veriteľov 
v insolvenčnom konaní 

1. Úvod 

Tržná ekonomika sa v súčasnej dobe nemôže zaobísť bez externého 

financovania firiem. Na jeho efektivitu vplýva regulácia vzťahov medzi 

dlžníkom a veriteľmi a jednotlivými skupinami veriteľov navzájom, teda 

insolvenčné právo. Dôležitým faktorom zostáva aj miera ochrany práv 

veriteľov. Ak je táto ochrana príliš slabá, znižuje to výnosnosť v úpadku a to 

by v konečnom dôsledku viedlo k zvýšeniu ceny kapitálu. A preto by niektoré 

investície nemohli byť realizovateľné. Na druhej strane ani príliš silná ochrana 

veriteľov nie je optimálna. Môže spôsobiť zánik životaschopných firiem a tým 

prinesie ekonomike ako celku stratu produktivity. 

Úlohou insolvenčného práva (popri ostatných otázkach) je určiť optimálnu 

formu a silu ochrany práv jednotlivých skupín veriteľov. Efektívne riešenie 

dlhov a a ochrana práv veriteľov pôsobia na celé podnikateľské prostredie, 

výkonnosť celej ekonomiky a jej inštitucionálny rámec. 

Skupín veriteľov je veľa a každá má svoje charakteristické postavenie. 

V mojej práci som sa rozhodla zamerať na špecifickú skupinu 

nekonsenzuálnych veriteľov a ich pohľadávky. Nekonsenzuálny veriteľ je 

veriteľ, ktorý nevstúpil do právneho vzťahu s dlžníkom dobrovoľne a preto nie 

je schopný zahrnúť riziko vzniku úpadku dlžníka do svojich úvah. Medzi 

nekonsenzuálnych veriteľov patria obete deliktov, obete porušenia patentov, 

ochranných známok, copyrightu a podobne. Táto skupina veriteľov má veľmi 

obtiažnu pozíciu, má obmedzený prístup k informáciám a zlú pozíciu pre 

monitoring a kontrolu. Niekedy samotným deliktom dôjde k poškodeniu 

zdravia obete a tá tak zostane odkázaná na kompenzáciu zo strany vinníka 

deliktu. Ak sa tento vinník dostane do úpadku, môže sa stať, že 

nekonsenzuálny veriteľ a jeho pohľadávka bude uspokojená len vo veľmi malej 

miere, keďže patrí medzi nezaistených veriteľov, ktorých pohľadávky bývajú 

vysporiadané až po pohľadávkach veriteľov zaistených a prípadných ďalších 

skupín preferenčných veriteľov. Zo sociálneho hľadiska by sa mohlo zdať, že 

je žiadúce, aby boli práva týchto veriteľov chránené vo zvýšenej miere, keďže 
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nie sú schopní sa sami ochrániť. Ako dôvody sa medzi odborníkmi objavuje 

hypotéza vykorisťovania a teória neefektivity. 

V prvej kapitole svojej práce sa zaoberám optimálnou úpravou 

insolvenčného práva - aké zásady by mali byť dodržané, k čomu má úprava 

smerovať a na čo všetko je potrebné prihliadať. Druhá kapitola ponúka stručný 

úvod do deliktného práva, keďže deliktní veritelia sú vhodnými reprezentantmi 

nekonsenzuálnych veriteľov a na ich príklade sa budem pohľadávkami 

nekonsenzuálnych veriteľov zaoberať. 

Tretia kapitola sa už venuje samotnej problematike nekonsenzuálnych 

veriteľov a ich ochrany. Zaoberám sa príčinami, pre ktoré by mali byť títo 

veritelia chránení a bola im poskytnutá priorita. Podľa LoPuckého to, že 

zaistení veritelia majú plnú prioritu dovoľuje firme previesť hodnotu od jej 

deliktných veriteľov1. Tým, či firmy vytvárajú zaistený dlh na základe tejto 

myšlienky, sa zaoberá Listokinova štúdia2, ktorej je venovaná samostatná 

podkapitola. Kladiem si otázku či existujú ekonomické dôvody pre udelenie 

nejakej formy priority pre niektorých veritelia (tí, ktorí sa nemôžu sami brániť) 

a či by mali dostať prednosť pred zaistenými veriteľmi. 

Ďalším z navrhovaných riešení ako pomôcť nekonsenzuálnym 

veriteľom je aj myšlienka zavedenia osobnej zodpovednosti akcionárov a/alebo 

manažérov. Tomu sa venuje posledná kapitola mojej práce. Osobná 

zodpovednosť by mala brániť akcionárom a manažérom v oportunistickom 

chovaní. Efektívna forma zodpovednosti má donútiť všetkých aktérov zvážiť 

celé náklady. Kapitola sa zaoberá viacerými otázkami - prečo vôbec inštitút 

obmedzenej zodpovednosti vznikol, prečo sa teraz vynárajú návrhy na jeho 

čiastočné zrušenie, otázkou ekonomickej efektívnosti eventuálnej zmene 

zodpovednosti akcionárov za deliktné záväzky a dopadmi prípadných zmien na 

dlhové financovanie firiem. 

Pred začatím čítania musím ešte upozorniť na dva malé detaily. Prvý 

sa týka faktu, že nemám právnické vzdelanie a práca nemá ambíciu urobiť 

1 LOPUCKI, Lynn M. The Unsecured Creditors' Bargain. Virginia Law Review. 1994, Vol. 80. 
s. 1887. 
2 LISTOKIN, Yair J. Is Secured Debt Used to Redistribute Value from Tort Claimants in 
Bankruptcy?: An Empirical Analysis. lst Annual Conference on Empirical Legal Sti/dies 
Paper, 2006. Dostupné na www < littp://ssrn.com/abstract=909225 >. 
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právnickú analýzu problému. Na tému sa pozerám z ekonomického hľadiska 

a v prípade hlbšieho záujmu o právnickú stránku veci odporúčam preštudovať 

použité zdroje, ktorých autori pochádzajú väčšinou z právnických kruhov. 

Druhá poznámka sa týka skutočnosti, že väčšina použitých zdrojov je 

z amerického prostredia. Americké deliktné právo má určite špecifiká, ktoré 

treba brať do úvahy. Výška kompenzácii, ktoré sú prisúdené obetiam deliktov 

je vysoká. Ako hovorí Siebrasse3, veľké deliktné pohľadávky sú len čisto 

americký fenomén (zatiaľ) a aj to len v poslednej dobe. To má značný vplyv 

na mnohé skutočnosti týkajúce sa ochrany nekonsenzuálnych veriteľov a jej 

ekonomickej analýzy. 

2. Insolvenčné právo 

Aby sme mohli hovoriť o pohľadávkach a ich optimálnom usporiadaní 

v insolvenčnom konaní, musíme si najprv vyjasniť čo to je insolvenčné právo, 

povedať si jeho hlavné charakteristiky a požiadavky na jeho efektivitu. Potom 

sa môžem zamerať na skupiny veriteľov a diskutovať pohľadávky 

nekonsenzuálnych veriteľov. 

Insolvenčné právo sa zaoberá právnou reguláciou vzťahov vznikajúcich medzi 

subjektmi insolvenčného konania a priebehom tohto konania. Insolvenčným 

konaním je súdne konanie, ktorého predmetom je dlžníkov úpadok alebo 

hroziaci úpadok a spôsob jeho riešenia'1. Dlžník je v úpadku ak je v insolvencii 

alebo je predĺžený a zároveň má viac ako jedného veriteľa. K insolvencii 

dochádza ak dlžník nie je po dlhšiu dobu (stanovenú zákonom) schopný 

objektívne plniť svoje splatné záväzky. O predĺženie sa jedná ak súhrnná 

hodnota dlhodobých splatných záväzkov prevyšuje súhrnnú hodnotu 

dlžníkovho majetku. V tomto prípade sa jedná nielen o peňažné záväzky (na 

rozdiel od insolvencie). 

3 SIEBRASSE, Norman. A Review of SecuredĹending Theory. [s.l.]: University of New 
Brunswick Faculty of Law, Commissioned by The World Bank: 1997. 78 s. Dostupné na 
www: 
<http:/www.law.unb.ca/Siebrasse/Download/Secured%20%20Lending%20Theory.PDF>.; 
strana 63 
4 Insolvenčný zákon, 182/2006 Sb. 
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Práve existencia úpadku a mnohosť veriteľov sú podmienkou na podanie 

insolvenčného návrhu a začatie insolvenčného konania. Jeho cieľom je 

rovnomerné uspokojenie veriteľov, keďže plné uspokojenie nie je možné. 

Môžeme povedať, že ide o formalizované vymáhanie dlhu5. Právna úprava je 

nutná, keďže v prípade individuálneho postupu veriteľov by platilo „kto prv 

príde, ten prv berie" a to by bolo pre dlžníka a rovnako aj pre veriteľov ako 

celok nevýhodné. 

Úpadkové právo je podľa Bairda a Jacksona6 riešením pre kolektívne 

problémy (collective action problém), ktoré nastávajú keď si viacero veriteľov 

nárokuje na obmedzené množstvo aktív dlžníka. Predpokladá sa, že veritelia 

konajú len vo svojom vlastnom záujme a na to, aby nedošlo k honbe za 

aktívami dlžníka a zhoršila sa situácia dlžníka, slúži úpadkové právo. 

V niektorých prípadoch sa stane, že pre časť businessu je lepšie a ekonomicky 

výhodnejšie pokračovať ďalej, než by sa mala celá firma so všetkými jej 

súčasťami rozpredať, aby sa uspokojili nároky veriteľov. Teda neriešiť 

insolvenciu dlžníka likvidačným konkurzom, ale reorganizáciou, ktorou sa 

vyhne likvidácii kvôli finančným tlakom zo strany veriteľov. 

1.1 O p t i m á l n a ú p r a v a i n s o l v e n č n é h o práva 

Insolvenčné konanie môže prebiehať rôzne a za rôznych podmienok, 

v závislosti na dobe trvania, výsledku, nákladov veriteľov a pod. Efektívne 

insolvenčné konanie by malo spĺňať dve podmienky7: 

1. maximalizovať hodnotu dlžníkovho majetku 

2. optimalizovať rozdelenie tejto hodnoty medzi jednotlivých 

veriteľov 

5 DIBLÍK, Josef. Konkurz a vyrovnání: Teórie a česká praxe, Praha: Univerzita Karlova. 
Fakulta sociálních véd. Inštitút ekonomických studií, 2004. 88 s., Vedúci diplomovej prúce 
Doc. Ing. Jiŕí Havel, CSc. 
6 BAIRD, Douglas G., JACKSON, Thomas H , ADLER, Barry E. Cases, Problems, and 
Materials on Bankruptcy. 3rd edition. New York: Foundation Press, 2001. 664 s. ISBN-10: 
1587781549, ISBN-13: 978-1587781544. 
7 BERKOVITCH, Elazar, ISRAEL, Ronen. Optimal Bankruptcy Laws across Differerent 
Economic Systems. The Review of Financial Studies. 1999, Vol. 12, No. 2, s. 347-377. 
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Ex post efektivita spočíva v distribúcii hodnoty po úpadku. Ex ante efektivita 

určuje vplyv insolvenčného práva na uzatváranie kontraktov8. To ako sú práva 

veriteľov chránené a aké sú postupy v prípade úpadku, ovplyvňuje ochotu, 

spôsob a podmienky za akých potencionálni veritelia vstupujú do zmluvných 

vzťahov. Existencia podnikateľov a ich potreba externého financovania 

implikuje vytváranie zmlúv. Zmluvy nie sú dokonalé a nie je možné v nich 

obsiahnuť všetky aspekty potencionálnych konfliktov. Z toho dôvodu musí 

existovať čo najefektívnejšia právna úprava ochraňujúca práva veriteľov ale 

i dlžníkov v prípade úpadku. Ak by bola ochrana veriteľov slabá, znižovalo by 

to výnosnosť v prípade úpadku a ex ante by došlo k zvýšeniu ceny kapitálu 

a nerealizácii niektorých investícií. Silná ochrana veriteľov naopak môže viesť 

k likvidácii životaschopných firiem a strate ich ekonomickej hodnoty9. 

Insolvenčná úprava má veľký vplyv aj na celé podnikateľské prostredie, 

inštitucionálny rámec ekonomiky a mimosúdne riešenia úpadku10. Efektívne 

riešenie dlhov a ochrana práv veriteľov významne vplývajú na výkonnosť 

tržnej ekonomiky a jej efektivitu ako celku. 

Ochranu majetkových práv veriteľa určuje i fungovanie kapitálových 

trhov a mobilita investícií". Pre dlžníka ako aj pre veriteľov je prioritou čo 

najskôr dôjsť k vysporiadaniu. Z dôvodu existencie informačnej asymetrie 

(dlžník vie o svojej vlastnej situácii ďaleko viac ako veritelia) bolo pôvodným 

prvoradým účelom insolvenčného práva ochrániť veriteľov12. S rastom 

veľkosti korporácií a ich zvyšujúcou dôležitosťou pre ekonomiku, sa 

insolvenčné právo začalo zaoberať aj možnosťou zachovania tejto firmy, 

s SOTÁK, Michal. Špecifickosť aktív a české insolvenčné právo, Praha: Univerzita Karlova. 
Fakulta sociálních véd. Inštitút ekonomických studií, 2005. 76 s., Vedúci bakalárskej práce 
PhDr. Ondrej Vychodil, MA, strana 19 
' SOTÁK, Michal. Špecifickosť aktív a české insolvenčné právo, Praha: Univerzita Karlova. 
Fakulta sociálních včd. Inštitút ekonomických studií, 2005. 76 s., Vedúci bakalárskej práce 
PhDr. Ondrej Vychodil, MA. 
10 10 DIBLÍK, Josef. Konkurz a vyrovnaní: Teórie a česká praxe, Praha: Univerzita Karlova. 
Fakulta sociálních véd. Inštitút ekonomických studií, 2004. 88 s., Vedúci diplomovej práce 
Doc. Ing. Jiíí Havel, CSc. 
11 DIBLÍK, Josef. Konkurz a vyrovnaní: Teórie a česká praxe, Praha: Univerzita Karlova. 
Fakulta sociálních véd. Inštitút ekonomických studií, 2004. 88 s., Vedúci diplomovej práce 
Doc. Ing. Jiŕí Havel, CSc. 
12 
~ BERKOVITCH, Elazar, ISRAEL, Ronen. Optimal Bankruptcy Laws across Differerent 

Economic Systems. The Review of Financial Studies. 1999, Vol. 12, No. 2, s. 347-377. 
Dostupný z www: <http://links.jstor.org/sici?sici=0893-
454%28199922%2912%3A2%3C347%3AOBLADE%3E2,O.CO%3B2-6>. 
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v prípade ak insolvencia nie je spojená s ekonomickou neefektivitou firmy, 

teda jej reorganizáciou a reštrukturalizáciou13. Táto sa zaoberá len veľkými 

firmami, s potenciálom ekonomickej efektivity - teda prípadmi keď je 

zachovanie behu firmy výhodné pre dlžníka, veriteľov a ekonomické prostredie 

(napr. zamestnanosť oblasti a pod.). 

Svetová banka vypracovala zásady, ktoré by malo splňovať efektívne 

úpadkové právo14: 

zapadá do celkového právneho a ekonomického rámca 

- maximalizuje hodnotu aktív a poskytuje možnosť reorganizácie 

vytvára rovné podmienky pre veriteľov patriacich do rovnakej skupiny 

- priznáva veriteľom ich práva a rešpektuje prioritu ich nárokov 

- rieši úpadok rýchlo, účinne a úplne a príslušné štátne inštitúcie a orgány 

pracujú efektívne a v súčinnosti 

- zabraňuje predčasnému rozdeleniu majetku dlžníka medzi veriteľmi 

vytvára transparentný systém riešenia úpadku so systémom tvorby 

a zdieľania potrebných informácií 

- podporuje mimosúdne riešenia vedúce k obnoveniu finančného zdravia 

dlžníka 

Úpadkové právo musí rozhodnúť o osude firmy a o spôsobe akým dôjde 

k vysporiadaniu veriteľov. Jasným cieľom je maximalizovať spoločenský 

prebytok15. Na to ako sú veritelia kompenzovaní, možno pozerať ex-post ako 

na jednoduché prerozdelenie a teda je to zanedbateľné z pohľadu sociálneho 

blaha16. Je potrebné do toho zarátať aj ďalší dôležitý aspekt - efekt na 

13 GEORGAKOPOULOS, Nicholas L. Bankruptcy Law for Productivity. Wake Forest Law 
Review. 2002, Vol. 37, Part 1, s. 51-96. Dostupné na www: <http://ssrn.com/abstracr260208>. 
14 Creditor Rights and Insolvency Standars based on The World Bank Principles for Effective 
Creditor Rights and Insolvency Systems and UNCITRAL Legislatíve Guide on Insolvency 
Law. 2005. 
15 1:1 DIBLÍK, Josef. Konkurz a vyrovnání: Teórie a česká praxe, Praha: Univerzita Karlova. 
Fakulta sociálních véd. Inštitút ekonomických studií, 2004. 88 s., Vedúci diplomovej práce 
Doc. Inp. Jiŕí Havel, CSc. 
16 SOTAK, Michal. Špecifickosť aktív a české insolvenčné právo, Praha: Univerzita Karlova. 
Fakulta sociálních včd. Inštitút ekonomických studií, 2005. 76 s., Vedúci bakalárskej práce 
PhDr. Ondrej Vychodil, MA. 
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jednotlivé strany pred vznikom úpadku, teda ex-ante efektivitu17. To koľko 

očakávajú veritelia, že dostanú po skončení insolvenčného konania, určuje ich 

správanie a pohnútky a teda vplýva na ex-ante efektivitu18. Úpadkové právo 

tým, že ochraňuje práva veriteľov, vlastne znižuje náklady na požičiavanie pre 

firmy. 

Insolvenčná úprava je výnosovo efektívna ak maximalizuje súčet 

príjmov všetkých veriteľov19. Ak táto efektívnosť nie je dodržaná, vedie to 

k neefektívnosti vo forme dodatočných nákladov pre dlhové financovanie. 

Ak dlžník nie je schopný splniť svoje záväzky, väčšinou býva dotknutých 

viacero veriteľov zároveň. Zaistenie preto býva dôležitou súčasťou 

insolvenčného konania. Insolvenčné právo, ktoré výrazne zasahuje do práv 

zaistených veriteľov, ide vlastne proti samotnej podstate zaistenia20 a negatívne 

pôsobí na podmienky dlhového financovania. Čím sú práva veriteľov lepšie 

a silnejšie chránené, tým je dlhové financovanie lacnejšie a dostupnejšie. Ak 

má veriteľ istotu, že jeho pohľadávka bude uspokojená aj v prípade úpadku 

dlžníka, je ochotnejší pristúpiť k danej pôžičke, pretože riziko straty nie je 

vysoké. A čím väčší je pravdepodobný výnos v prípade úpadku, tým je cena 

prípadnej pôžičky nižšia21. Zaistenie veriteľa (ktoré naozaj funguje) teda 

znižuje náklady dlžníka na úverové financovanie a zvyšuje ochotu veriteľov 

takéto financovanie poskytovať22. 

Ex ante a ex post efektívna úprava insolvenčného práva by mala rozhodnutie 

o uspokojení pohľadávok priradiť stranám, ktoré nesú náklady v prípade 

17 DIBLÍK, Josef. Konkurz a vyrovnání: Teórie a česká praxe, Praha: Univerzita Karlova. 
Fakulta sociálních véd. Inštitút ekonomických studií, 2004. 88 s., Vedúci diplomovej práce 
Doc. Ing. Jiŕí Havel, CSc. 
18 KLIMEŠ, Jan. Bankrot: teórie, česká úprava a praxe, Praha: Univerzita Karlova. Fakulta 
sociálních véd. Inštitút ekonomických studií, 2004. 91 s., Vedúci diplomovej práce Doc. Ing. 
Jiŕí Havel, CSc., strana 30 
19 D1BLĎC, Josef. Konkurz a vyrovnání: Teórie a česká praxe, Praha: Univerzita Karlova. 
Fakulta sociálních véd. Inštitút ekonomických studií, 2004. 88 s., Vedúci diplomovej práce 
Doc. Ing. Jiŕí Havel, CSc. 
20 KLIMEŠ, Jan. Bankrot: teórie, česká úprava a praxe, Praha: Univerzita Karlova. Fakulta 
sociálních véd. Inštitút ekonomických studií, 2004. 91 s., Vedúci diplomovej práce Doc. Ing. 
Jiŕí Havel, CSc.; strana 21 
21 Keďže cena odráža aj riziko straty, tak s klesajúcim rizikom klesá aj cena úveru. 
22 MOKAL, Rizwaan Jameel. The Search for Someone to Save: A Defensive Case for the 
Priority of Secured Credit. Oxford Journal of Legal Studies. 2002, Vol. 22, No. 4, s. 687-728. 
Dostupné na www <http://ssrn.com/abstract=303719>. 
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neefektívnosti tohto rozdelenia a získavajú v prípade efektivity23. Ich záujmom 

bude zachovať sa tak, aby došlo k čo najefektívnejšiemu rozdeleniu, pretože to 

im prinesie najväčšie zisky (najmenšie straty). 

V mojej práci si kladiem za otázku zistiť či existujú ekonomické 

dôvody pre udelenie nejakej formy priority pre niektorých veritelia (tí, ktorí sa 

nemôžu sami brániť) mali dostať prednosť pred nezaistenými veriteľmi. 

Problémom, ktorý v tomto prípade prirodzene nastáva, je ktoré skupiny majú 

byť ochránené a uprednostnené a ktoré nie. Väčšina legislatív24 sa zhoduje na 

zamestnancoch, ktorí sú na prvom mieste medzi nezaistenými veriteľmi. 

V ostatných skupinách sa jednotlivé právne úpravy líšia. Táto potreba 

dodatočnej ochrany vyplýva z dopytu verejnosti po nej25. Preferencie sú veľmi 

ťažko určovateľné a veľmi diferencované, a preto je na každej vláde, aby určila 

ktorá skupina dostane zákonnú prednosť. 

1.1.1 Priorita veriteľov 

Insolvenčné právo rieši vzťahy medzi veriteľmi a dlžníkom, ale aj 

medzi skupinami veriteľov navzájom. Najzložitejším sa javí vzťah medzi 

veriteľmi zaistenými a nezaistenými - do akej miery majú byť práva 

zaistených veriteľov obmedzené v záujme všetkých veriteľov a zachovania 

behu firmy a aký stupeň ochrany im má zaistenie poskytovať. Insolvenčné 

právo musí rešpektovať samotný účel zaistenia, teda chrániť hodnotu zaistenia 

individuálnych veriteľov26. 

Veritelia ani zďaleka nie sú homogénnou skupinou, majú rozdielnu 

hodnotu averzie k riziku, časové preferencie a podobne. Teda môže dôjsť (a aj 

23 DIBLÍK, Josef. Konkurz a vyrovnání: Teórie a česká praxe, Praha: Univerzita Karlova. 
Fakulta sociálních véd. Inštitút ekonomických studií, 2004. 88 s., Vedúci diplomovej práce 
Doc. Ing. Jiŕí Havel, CSc. 
24 lnquiry into Australia's Insolvency Laws. ACCI (Australian Chamber of Commerce and 
Industry) Submission to the Joint Parliamentary Comitee on Corporations and Financial 
Services. 2003. Dostupné na www: 
<http://www.aph.gov.au/Senate/committee/corporations_ctte/completed_inquiries/2002-
04/ail/submissions/sub004.doc>.; strana 11 
23 Pozri podkapitolu 1.3.3. Princíp verejného záujmu. 
26 KLIMEŠ, Jan. Bankrot: teórie, česká úpra\'a a praxe, Praha: Univerzita Karlova. Fakulta 
sociálních véd. Inštitút ekonomických studií, 2004. 91 s., Vedúci diplomovej práce Doc. Ing. 
Jiŕí Havel, CSc.; strana 19 
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dochádza) k stretu záujmov a sporom v pohľade na hodnotu podniku a jeho 

osud. Úlohou insolvenčného práva je nájsť kompromis medzi ochranou práv 

(najmä zaistených) veriteľov a obmedzením individuálnych práv, ktoré 

umožňuje maximalizáciu hodnoty firmy27. 

V úvahu treba brať aj to, že keď dôjde k oslabeniu práv zaistených veriteľov, 

tak napr. finanční veritelia, ktorý riziko zohľadňujú v cene úverového 

financovania, zareagujú a zhoršia podmienky pre zisk externých zdrojov 

financovania, čo sa v konečnom dôsledku obráti proti firmám (teda 

potencionálnym dlžníkom)28. 

Ďalšou dôležitou vecou je pravidlo absolútnej priority. Toto pravidlo 

hovorí, že pohľadávky veriteľov majú prednosť v prípade likvidácie alebo 

reorganizácie, akcionári sú kompenzovaní až keď sú všetky pohľadávky 

veriteľov splatené. Dochádza k častému porušeniu tohto práva v prípade 

reorganizácie (v rámci zachovania chodu firmy)29. 

Priorita veriteľov je distribučná doktrína30. Dostáva sa k slovu keď 

existuje viac než jeden veriteľ. Je zrejmé, že v prípade iba jedného veriteľa má 

práve on absolútnu prioritu. Keďže väčšinou v úpadku nemá firmy dostatok 

aktív, aby splatila všetky pohľadávky, a veritelia v insolvenčnom konaní 

postupujú ako jedna skupina (nie sú to preteky kto sa skôr prihlási, skôr 

dostane a poslední majú smolu, pretože aktíva firmy už boli použité na 

vyplatenie rýchlejších veriteľov), postupom času sa vyvinul inštitút zaistenia. 

Veritelia sa v prípade ak dlžník poruší svoje platobné záväzky , môžu pokúsiť 

vymáhať svoje pohľadávky súdnou cestou. Tuje však niekedy problém, že ich 

27 BERKOVITCH, Elazar, ISRAEL, Ronen. Optimal Bankruptcy Laws across Differerent 
Economic Systems. The Review of Financial Studies. 1999, Vol. 12, No. 2, s. 347-377. 
Dostupné na www: <http://links.jstor.org/sici?sici=0893-
454%28199922%2912%3A2%3C347%3AOBLADE%3E2,O.CO%3B2-6>. 
28 MOKAL, Rizwaan Jameel. The Search for Someone to Save: A Defensive Case for the 
Priority of Secured Credit. Oxford Journal of Legal Studies. 2002, Vol. 22, No. 4, s. 687-728. 
Dostupné na www <http://ssrn.com/abstract=303719>. 
29 pozri BETKER, Brian L. Managemenťs Incentives, Equity's Bargaining Power, and 
Deviations from Absolute Priority in Chapter 11 Bankruptcies. The Journal of Business. 1995, 
Vol. 68, No. 2, s. 161-183. Dostupný z www <http://links.jstor.org/sici?sici=0021-
9398%28199504%296 8%3 A2 %3 C161 %3 AMlEBPA%3E2,O.CO%3B2-2> 
30 LIPSON, Jonathan C. Directors' Duties to Creditors: Power Imbalance and the Financially 
Distressed Corporation. 50 U.C.L.A. Law Review. 2003, s. 1189-1258, strana 41 
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pohľadávky nemajú byť z čoho uspokojené. Účelom zaistenia je práve 

minimalizácia tohto rizika. Na základe zaistenia majú títo veritelia prednostné 

právo na uspokojenie svojich pohľadávok z predmetu svojej zástavy. 

Schwartz31 tvrdí, že existencia zaistenia nielen znižuje riziko pre veriteľa ale 

prenáša toto zníženie rizika na nezaistených veriteľov. Tí sú potom 

kompenzovaní za zvýšenie rizika vyššou cenou za pôžičku. 

V insolvenčnom práve je priorita jednotlivých veriteľov vyriešená 

triednym systémom. Veritelia sú usporiadaní do jednotlivých tried a až po 

uspokojení pohľadávok celej triedy sa prechádza na uspokojenie pohľadávok 

tej ďalšej v poradí až kým sa nevyčerpajú aktíva firmy. Z ekonomického 

hľadiska nebolo nikdy dokázané alebo empiricky potvrdené či je táto metóda 

uspokojovania pohľadávok efektívna, ale keďže neexistuje ani žiaden 

dokázateľne efektívnejší systém, väčšina krajín12 sa prikláňa k tomuto modelu 

insolvenčného práva a vysporiadania záväzkov dlžníka. Usporiadanie tried je 

veľmi podobné - prvou triedou sú obvykle administratívne prioritné 

pohľadávky (teda časť pohľadávok za podstatou33), pokračuje sa jednotlivými 

skupinami zaistených veriteľov k nezaisteným a končí sa akcionármi 

spoločnosti. Často sa vyskytujú aj tzv. „sympathetic classes"34, teda skupiny 

obvykle nezaistených veriteľov, ktorí sú z nejakého dôvodu (sociálne, 

morálno-etické a pod.) postavení v rebríčku tried vyššie že by teoreticky mali 

byť. Ide napr. o nároky zamestnancov, niektoré špeciálne skupiny (rybári 

a pod.) a tak isto aj obete deliktov. 

31 SCHWARTZ, Alan. Security Interests and Bankruptcy Priorities: A Review of Current 
Theories. The Journal of Legal Studies. 1981, Vol. 10, No. 1, s. 1-37. Dostupné na www: 
<http://www.hss.caltech.edu/SSPapers/sswp334c.pdf>. 
32 Inquiry into Australia's Insolvency Laws. ACCI (Australian Chamber of Commerce and 
Industry) Submission to the Joint Parliamentary Comitee on Corporations and Financial 
Services. 2003. Dostupné na www: 
<http://www.aph.gov.au/Senate/committee/corporations_ctte/completed_inquiries/2002-
04/ail/submissions/sub004.doc>. 
33 Otázka priority administratívnych pohľadávok nad zaistenými (a tým aj nezaistenými) je 
samostatnou kapitolou, na ktorú v tejto práci nieje priestor. 
34 BOWERS, James W. Encyclopedia of Law and Economics : Security Interests, Creditors' 
Priorities and Bankruptcy. lst edition. Vol. 11- Civil Law and Economics. BOUCKAERT, 
Boudewijn and DE GEEST, Gerrit. Ghent: Edward Elgar and the University of Ghent, 2000. 
Dostupné na www <encyclo.findlaw.com/1500book.pd£>. ISBN 1 85898 985 X., s. 90-128. 
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1.1.2 Náklady bankrotu 

Náklady spojené s úpadkom vznikajú počas samotného úpadku, ale aj 

hrozbou jeho vzniku. Medzi náklady patria priame straty veriteľov a nepriame 

náklady príležitosti (náklady ktoré plynú z chovania dlžníka). Tieto náklady 

majú vplyv na cenu a podmienky dlhového financovania, berú sa ako jeden 

z faktorov pri oceňovaní dlhového financovania a určovaní kapitálovej 

štruktúry firmy33. To ako je zachovávaná priorita nárokov jednotlivých skupín 

veriteľov po vyhlásení úpadku, tiež výrazne ovplyvňuje náklady kapitálu 

a kapitálovú štruktúru firiem. Čím vyššia je zaručená ochrana majetkových 

práv v insolvenčnom konaní, tým nižšie sú ceteris paribus náklady veriteľov, 

ktoré vznikajú po prehlásení úpadku36. 

1.2 Insolvenčné právo a produktivita 

Insolvenčné právo obnovuje podnety k produktivite tým, že zabraňuje 

zničeniu produkčnej kapacity riešením problémov veriteľov37. Podľa 

Georgakopoulosa insolvenčné právo rieši kolektívny problém veriteľov, ale na 

druhej strane zabezpečuje, že nedôjde k stratám produktivity viac než je nutné, 

teda zabezpečuje ekonomickú efektívnosť v prípade insolvencie. 

V minulosti bolo hlavnou úlohou insolvenčného práva uspokojiť veriteľov. 

V súčasnosti je situácia trošku iná, úlohou je pomôcť dlžníkovi vysporiadať sa 

s nepriaznivou finančnou situáciou38. V dobách starého Ríma39 bol pri 

neuspokojení pohľadávky dlžník povinný slúžiť veriteľovi, často krát sa stal 

35 KLIMEŠ, Jan. Bankrot: teórie, česká úprava a praxe, Praha: Univerzita Karlova. Fakulta 
sociálních véd. Inštitút ekonomických studií, 2004. 91 s., Vedúci diplomovej práce Doc. Ing. 
Jiŕí Havel, CSc. 
36 KLIMEŠ, Jan. Bankrot: teórie, česká úprava a praxe, Praha: Univerzita Karlova. Fakulta 
sociálních véd. Inštitút ekonomických studií, 2004. 91 s., Vedúci diplomovej práce Doc. Ing. 
Jirí Havel, CSc.; strana 16 
37 GEORGAKOPOULOS, Nicholas L. Bankruptcy Law for Productivity. Wake Forest Law 
Review. 2002, Vol. 37, Part 1, s. 51-96. Dostupné na www: <http://ssm.com/abstract=260208>. 
38 GEORGAKOPOULOS, Nicholas L. Bankruptcy Law for Productivity. Wake Forest Law 
Review. 2002, Vol. 37, Part 1, s. 51-96. Dostupné na www: <http://ssrn.com/abstract=260208>. 
39 Historické fakty o rímskom práve boli Čerpané z WHITMAN, James Q. The Moral Menace 
of Roman Law and the Making ofCommerce: Some Dutch Evidence. Yale Law Journal. 1996, 
Vol. 105. 
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jeho otrokom a niekedy prišiel aj o život. Až niekedy v dobách Augustusa 

alebo Cesara bol zavedený inštitút cessio bonorum, čo umožňovalo dlžníkovi 

predať svoje aktíva a z vyťaženého finančného obnosu splatiť neuspokojené 

pohľadávky. Tento prístup vytrval ešte dlhé storočia. Insolvencia bola 

spočiatku braná ako hriech a dlžník, ktorý do nej raz upadol, už nemal šancu na 

nový začiatok. To je prvý z prínosov súčasného insolvenčného práva 

k produktivite. Zabezpečuje, aby dlžník po insolvenčnom konaní 

a vysporiadaní záväzkov mal šancu prípadne začať nový business. 

Inštitút reorganizácie zabezpečuje, že je možné časť firmy nechať 

pracovať, čo je výhodné pre dlžníka ako aj pre veriteľov, keďže zdravá časť 

firmy je schopná naďalej produkovať. A preto je niektorými odborníkmi 

možnosť reorganizácie pokladaná za prínos k efektivite40. Pôvodne inštitút 

reorganizácie vznikol z podnetu veriteľov, dnes k reorganizácii dochádza 

z podnetu dlžníka41. 

Ďalším inštitútom, ktorý sa vyvinul z momentálnej potreby a prispieva 

k produktivite sú zverenecké fondy pre budúce obete minulých deliktov42. Ako 

dochádzalo k zlepšeniu bezpečnosti produktov a celkovej výroby, začali sa ako 

dôsledok predchádzajúcich rokov objavovať mnohé požiadavky na 

vysporiadanie deliktov, ku ktorým došlo pri používaní starých technológií. 

Úspešným firmám, ktoré boli na trhu už dlhé roky, hrozil bankrot z dôvodu, že 

neboli schopné splatiť všetky tieto požiadavky, ktoré vzhľadom na ich 

dlhoročnú aktivitu dosahovali nesmiernych výšok. Firmy samé o sebe boli 

úspešné, insolvencia existovala len z dôvodu týchto deliktných nárokov. Preto 

bolo ekonomicky výhodné, aby tieto firmy ďalej pokračovali vo svojej 

činnosti. Bolo to výhodné aj pre veriteľov, takže insolvencia sa riešila 

reorganizáciou, počas ktorej boli niektoré pohľadávky premenené na 

40 GEORGAKOPOULOS, Nicholas L. Bankruptcy Law for Productivity. Wake Forest Law 
Review. 2002, Vol. 37, Part 1, s. 51-96. Dostupné na www: <http://ssm.com/abstract=260208>, 
strana 13. 
41 GEORGAKOPOULOS, Nicholas L. Bankruptcy Law for Productivity. Wake Forest Law 
Review. 2002, Vol. 37, Part 1, s. 51-96. Dostupné na www: <http://ssm.coin/abstract=260208>, 
strana 26 a nasledujúce. 
42 Tento inštitút sa vyvinul v americkom prostredí. Jeho vznik priamo súvisí s extrémne 
vysokými kompenzáciami prisúdenými obetiam deliktov v procesoch o náhradu škody na 
zdraví. Preto je špecifický práve pre americké prostredie. Pozri napr. správu od PCI (Pacific 
Research Inštitúte) nazvanú Justice: The Tme Cost of America's Tort System a dostupnú na 
<http://www.legalreforminthenews.com/PRI_JJ/07PRI_JackpotJustice_Launch.html>. 
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majetkové (veritelia sa stali majiteľmi firiem). Problémom bolo, že riziko 

deliktných nárokov stále pretrvávalo a v podstate bolo nekonečné. Vždy sa 

mohli objaviť nové obete starých prečinov, požadujúce náhradu. Pôvodný 

postup bol, že pri výskyte väčšieho počtu týchto nárokovateľov, sa firma opäť 

dostala do insolvencie, znova prebehla reorganizácia... čím vznikala nekonečná 

reťaz stavu insolvencie a reorganizácie. Samozrejme starí veritelia ( a nielen tí) 

už vedeli, že reorganizácia skôr či neskôr povedie k ďalšej insolvencii (keď sa 

objavia noví deliktní veritelia) a preto prestalo byť v ich záujme riešiť 

insolvenciu reorganizáciou. V niektorom stupni radu insolvencia-reorganizácia 

teda skončila firma likvidáciou. Lenže to z ekonomického hľadiska nebolo 

efektívne, keďže firma sama o sebe bola zdravá a produktívna. Boli tú falošné 

podnety k likvidácii firmy. Vznikla potreba nejako vyriešiť tento problém 

a pomôcť tak týmto firmám a tým aj celej ekonomike. Riešením bolo 

zavedenie zvereneckých fondov pre budúce obete minulých deliktov. 

V reorganizácii (prvej) sa uskutočnil odhad budúcich deliktných záväzkov a na 

jeho splatenie bol vytvorený zverenecký fond. Samozrejme aj toto riešenie 

v sebe skrýva niekoľko ťažkostí, ku ktorým patrí napríklad to, že nie vždy je 

možné budúce deliktné záväzky odhadnúť43. 

1.3 P r i n c í p y i n s o l v e n č n é h o práva 

Zmyslom insolvenčného práva je kombinácia efektivity, rovnosti, 

transparentnosti a zodpovednosti. Úlohou zákonodarcov je vytvoriť právo, 

ktoré by spĺňalo tieto požiadavky, čo je sťažené najmä tým, že niektoré sa 

navzájom vylučujú44. Existujú tri princípy, ktoré ovplyvňujú insolvenčné 

právo45. 

43 GEORGAKOPOULOS, Nicholas L. Bankruptcy Law for Productivity. Wake Forest Law 
Review. 2002, Vol. 37, Part 1, s. 51-96. Dostupné na www: <http://ssm.com/abstract=260208>. 
44 KLIMEŠ, Jan. Bankrot: teórie, česká úpra\'a a praxe, Praha: Univerzita Karlova. Fakulta 
sociálních véd. Inštitút ekonomických studií, 2004. 91 s., Vedúci diplomovej práce Doc. Ing. 
Jiŕí Havel, CSc.; strana 31 
45 Inquiry into Australia's Insolvency Laws. ACCI (Australian Chamber of Commerce and 
Industry) Submission to the Joint Parliamentary Comitee on Corporations and Financial 
Services. 2003. Dostupné na www: 
<http://www.aph.gov.au/Senate/committee/corporations_ctte/completed_inquiries/2002-
04/ail/submissions/sub004.doc>. 
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1.3.1 Administratívny princíp 

Tento princíp sa týka pohľadávok za podstatou a hovorí, že administratívne 

náklady, ktoré vznikli počas insolvenčného procesu majú byť vyplatené pred 

nezaistenými veriteľmi. Je zrejmé, že tieto náklady sú nevyhnutné pre čo 

najefektívnejšie a najrýchlejšie konanie, a preto je ich splatenie 

uprednostňované dokonca aj pre odmenou správcu (ten má potom pohnútky 

znížiť tieto náklady na minimum). 

1.3.2 Princíp pari passu 

Tento princíp hovorí, že všetci nezaistení veritelia majú rovnaké právo na 

proporcionálnu časť aktív dlžníka. Ak majú veritelia rovnaký nárok na 

proporcionálnu časť aktív, tak nemajú dôvod podnikať „beh na aktíva" ak sa 

insolvenčné konanie už začalo46. Chráni teda hodnom aktív dlžníka ako celok. 

Tento systém je transparentný, efektívny a rovný. Nevýhodou pari passu 

princípu je, že ignoruje skutočnosť, že veritelia nie sú jednotní a rovnakí. 

1.3.3 Princíp verejného záujmu 

V zmysle úpadkového práva je účelom maximalizovať hodnotu aktív pre 

veriteľov ako celok a nejde len o mechanizmus redistribúcie predúpadkových 

majetkových práv47. Poradie uspokojenia pohľadávok veriteľov je od tých 

zaistených k nezaisteným. Nekonsenzuálni veritelia a veritelia, ktorí nie sú 

schopní zhodnotiť riziko insolvencie, by mali podľa princípu verejného záujmu 

46 Pred začiatkom konania pôsobí tento proces úplne naopak. Pohnútky jednotlivých veriteľov 
na snahu pre vysporiadanie pred ostatnými veriteľmi sú vyššie, keďže si uvedomujú, že po 
začatí konania budú ich pohľadávky rovné s pohľadávkami ostatných veriteľov. Teda ak sa im 
podarí uspokojí't svoje pohľadávky pred začatím konania, majú vyššiu šancu, že budú 
uspokojené vo väčšej miere. 
47 Inquiry into Australia's Insolvency Laws. ACCI (Australian Chamber of Commerce and 
ndustry) Subinission to the Joint Parliamentary Comitee on Corporations and Financial 
Services. 2003. Dostupné na www: 
<http://www.aph.gov.au/Senate/committee/corporations_ctte/completed_inquiries/2002-
04/ai I/su bmiss ions/sub004,doc>. 
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mať väčšiu prioritu. Podľa toho princípu by malo byť cieľom dosiahnuť 

rovnosť vo výsledku, nie rovnosť v prístupe k jednotlivým veriteľom. 

Insolvenčné právo určuje podiel vymáhacej sily pre veriteľov 

a dlžníka48. Konkurzná priorita určí v akom poradí sú uspokojované 

pohľadávky jednotlivých skupín veriteľov. Dôležité je pozerať na problematiku 

zaistenia efektivity úpadkového práva ako na problém ekonomický a nie 

právnický. Iba tak sa dosiahne maximálnej efektivity právnej úpravy. Pri 

hľadaní optimálnej úpravy úpadkového (ale nielen) práva je potrebné vziať do 

úvahy aj ekonomické faktory. Zaistiť ekonomickú efektívnosť práva (v 

angličtine na to existuje špeciálny termín effieciency-of-the-law49) je často 

veľmi podstatné, ale bohužiaľ aj zanedbávané. Väčšina právnikov, sudcov 

a pod. nemá ekonomické vzdelanie a preto nie sú schopní rozhodnúť a 

navrhnúť úpravy v rámci ekonomickej efektivity. Úpadkové právo by malo 

plne rešpektovať ekonomický systém, v ktorom má pôsobiť a rovnako by malo 

vziať do úvahy informačné štruktúry v systéme30. 

1.4 Insolvenčné právo v ČR 

Súčasné insolvenčné právo v Českej republike sa riadi zákonom č. 

328/1991 Sb., o konkurze a vyrovnaní. Existuje už nový zákon 182/2006 Sb. , 

o úpadku a spôsoboch jeho riešenia51. Ten mal pôvodne nadobudnúť účinnosť 

k 1.7.2007, ale vo februári bola účinnosť čiastkou 108/2007 Sb. odložená 

z dôvodu oneskorenia legislatívnych a technických prác na vzniku 

insolvenčného registra na 1.1.2008. 

48ICL1MEŠ, Jan. Bankrot: teórie, česká úprava a praxe, Praha: Univerzita Karlova. Fakulta 
sociálních véd. Inštitút ekonomických studií, 2004. 91 s., Vedúci diplomovej práce Doc. Ing. 
Jiŕí Havel, CSc. 
49 PRIEST, George L. The Modern Expansion of Tort Liability: Its Sources, Its Effects, and Its 
Reform. The Journal of Economic Perspectives. 1991, Vol. 5, No. 3, s. 31 -50. Dostupné na 
www <http://links.jstor.org/sici?sici=0895-
3309%28199122%295%3A3%3C31%3ATMEOTL%3E2,O.CO%3B2-8>. 
50 BERKOVITCH, Elazar, ISRAEL, Ronen. Optimal Bankruptcy Laws across Differerent 
Economic Systems. The Review of Financial Studies. 1999, Vol. 12, No. 2, s. 347-377. 
Dostupné na www: <http://links.jstor.org/sici?sici=0893-
454%28199922%2912%3 A2%3C347%3 AOBLADE%3E2,O.CO%3B2-6>. 
51 Od teraz budeme pre tento zákon používať pojem Insolvenčný zákon alebo IZ. 
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V Českej republike je z členských krajín EÚ najnižšia hodnota, ktorú 

dostane prihlásený veriteľ v priemere z prihlásenej pohľadávky52. Pre Českú 

republiku je táto hodnota 19 Kč z pohľadávky v hodnote 100 Kč. Rovnako aj 

dĺžka insolvenčného konania je v Českej republike podstatne dlhšia. 

V najvyspelejších krajinách sa táto doba pohybuje okolo pol roka, zatiaľ čo 

v strednej Európe je priemer viac ako 5 rokov. Nielen tieto fakty si už dlhšie 

vyžadovali komplexnejšiu úpravu insolvenčného práva než mohli poskytnúť 

novelizácie doterajšieho zákona. Nový zákon sa inšpiroval najmä americkým 

Bankruptcy Law a nemeckým právom. Výsledná podoba insolvenčného 

zákona prináša niekoľko zmien a inovácii. Pri vypracovávaní novej úpravy 

insolvenčného práva šlo najmä o zvýšenie efektivity systému riešenia úpadku, 

modernizáciu právnej úpravy a jej prispôsobenie sa vývojovým trendom 

a odstránenie nedostatkov doterajšej úpravy. Snahou bolo zabrať čo najširší 

záber a zahrnúť čo najviac súvislostí týkajúcich sa úpadku. Tvorcovia zákona 

chceli dať veriteľom možnosť priameho vplyvu na spôsob riešenia úpadku, 

výber správcu a posilniť kontrolnú funkciu veriteľských orgánov. Zákon 

rozširuje možnosti riešenia stavu úpadku na riešenie konkurzom (podľa 

ustanovenia § 244 a nasledujúcich 1Z), reorganizáciou33 (podľa ustanovenia § 

316 a nasledujúcich. IZ), oddĺžením (podľa § 389 a nasledujúcich 1Z) 

a niektorým zo zvláštnych spôsobov riešená (nepatrný konkurz podľa 

ustanovenia § 314 a nasledujúcich. IZ a úpadok finančných inštitúcií podľa § 

367 a nasledujúcich IZ). Zmenou je aj to, že insolvenčný zákon rieši nielen 

existujúci ale aj hroziaci úpadok. 

Z dôvodu prílišnej zložitosti novej právnej úpravy insolvenčného práva, 

ktorej len spomenieme ustanovenia týkajúce sa problematiky ochrany 

52 DJANKOV, Šimon, HART, Olivek, MCLIESH, Caralee, SHLE1FER, Andrei. Debt 
Enforcement Around the World. Doing Business World Bank, 2006. Dostupné na www: 
<http://www.doingbusiness.org/Documents/DebtEnforcement_Oct5.pdi>. 
53 Reorganizáciou sa rozumie spravidla postupné uspokojovanie pohľadávok veriteľov pri 
zachovaní behu firmy, zaistené opatreniami k ozdraveniu hospodárenia tejto firmy podľa 
súdom schváleného reorganizačného plánu s jeho priebežnou kontrolou zo strany veriteľov. 
Podobné ustanovenie je v Chapter 11 amerického insolvenčného práva (Bankruptcy Code). 
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nekonsenzuálnych veriteľov a vplývajú na poradie uspokojenia ich 

pohľadávok54. 

Pôvodne mali veritelia nárok len na 70% výťažku zo speňaženia 

predmetu zaistenia. Ak to nestačilo na uspokojenie ich pohľadávky, presunula 

sa zostávajúca časť pohľadávky medzi nezaistené pohľadávky. To niekedy 

viedlo k prehnanému zaisťovaniu a tým vyšším nákladom na financovanie 

zaistených pohľadávok. Podľa IZ (ustanovenie §167(1) a §298) majú zaistení 

veritelia nárok na získanie celého výťažku zo speňaženia predmetu zaisteného 

s níženého o náklady spojené so speňažením v maximálnej výške 5% hodnoty 

zaistenia a o náklady na správu v maximálnej výške 4% hodnoty zaistenia. Dá 

sa povedať, že ide o návrat z režimu čiastočnej priority zaistených pohľadávok 

do režimu plnej priority, keďže bolo zrušené právo o redistribúcii 30% čistého 

výnosu zaistenia medzi nezaistených veriteľov. 

Ustanovenie § 169 sa najviac dotýka našej problematiky. Taxatívne 

vymenuváva pohľadávky, ktoré sú postavené na úroveň pohľadávok za 

majetkovou podstatou. V (1) písmeno b sú menované pohľadávky veriteľov na 

náhradu škody spôsobenej na zdraví. Tieto pohľadávky sa uspokojujú v plnej 

výške kedykoľvek po rozhodutí o úpadku (§ 169 (2) IZ). 

Zákon sa snaží vysporiadať so všetkými problémami, ktoré trápia české 

insolvenčné právo a dosiahnuť ekonomicky efektívnych riešení (v rámci 

politických možností). To ako sa to tomuto zákonu podarilo, ukáže až čas a 

samotná prax. V každom prípade môžme povedať, že Česká republika sa 

snažila o urobenie kroku k zmene insolvenčného práva, aby vyhovovalo 

potencionálnym investorom a podporilo tak investície do Českej republiky. 

Okrem iných vecí práve ochrana veriteľov a spôsob akým sa uzatvára 

podnikateľská činnosť priamo pôsobí na rozhodovanie o investovaní do oblasti. 

V otázke ochrany nekonsenzuálnych veriteľov sa rozhodli českí 

zákonodárci urobiť ojedinelý krok a posunúť prioritu veriteľov so škodami na 

zdraví na úroveň pohľadávok za podstatou. Nový zákon prináša veľa zmien 

54 Pre záujemcov o bližšie preskúmanie celého zákona odporúčam preštudovať samotný 
Insolvenčný zákon, pre ďalšie doplnenie napríklad kniha ZELENKA, Jaroslav a kol. 
Insolvenční zákon -poznámkové vydaní s dúvodovou zprávou. 1. vydání. Praha: Linde, 2007. 
704 s. ISBN: 9788072016570. 
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a táto je len jednou z mnohých. Je veľmi ťažké dopredu zhodnotiť čo to bude 

znamenať pre túto skupinu veriteľov. 

2 Deliktné právo 

Druhou vetvou práva, ktorá popri insolvenčnému právu veľmi vplýva 

na nekonsenzuálnych veriteľov a ich pohľadávky je oblasť deliktného práva. 

Deliktné právo sa zaoberá právnymi dôsledkami, ku ktorým dôjde v prípade ak 

správanie jednej strany spôsobilo ujmu alebo škodu strane druhej. Medzi 

hlavné úlohy deliktného práva patrí kompenzácia obetí deliktov a intemalizácia 

externalít, ktorá ma za cieľ zabrániť nehodám". Deliktné právo by malo 

zabezpečiť, že aktivity vytvárajúce riziko sú povolené len v prípade ak sociálna 

hodnota aktivity prevyšuje riziko, ktoré daná aktivita vytvára56. 

V deliktnom práve s ohľadom na deliktných veriteľov hrá veľkú úlohu 

v poistenie. Existuje 6 hlavných dopadov poistenia na deliktné právo57: 

1. Pre pohľadávky (okrem pohľadávok voči tým najbohatším) je postenie 

de facto elementom deliktnej zodpovednosti. 

2. Limity deliktného poistenia sú de facto limitmi pre deliktné škody. 

3. Deliktní veritelia sú prispôsobení tak, aby pasovali k dostupným typom 

poistenia (výnimky z poistenia sa stávajú limitmi deliktnej 

zodpovednosti). 

4. Poistenie zodpovednosti mení súdne spory proti jednotlivcom a malým 

firmám na opakovanú hru na strane obhajoby, čím sa deliktné právo 

menej zameriava na chyby jednotlivcov a viac na agregátne náklady. 

55 BOWERS, James W. Encyelopedia of Law and Economics : Security Interests, Creditors' 
Priorities and Bankruptcy. lst edition. Vol. II- Civil Law and Economics. BOUCKAERT, 
Boudewijn and DE GEEST, Gerrit. Ghent: Edward Elgar and the University of Ghent, 2000. 
Dostupné na www <encyclo.findlaw.com/1500book.pde>. ISBN 1 85898 985 X., s. 90-128. 
56 PRIEST, George L. The Modem Expansion of Tort Liability: Its Sources, Its Effects, and Its 
Reform. The Journal of Economic Perspectives. 1991, Vol. 5, No. 3, s. 31-50. Dostupné na 
www <http://links.jstor.org/sici?sici=0895-
3309%28199122%295%3A3%3C31%3ATMEOTL%3E2,O.CO%3B2-8>. 
57 BAKER, Tom. Liability Insurance as Tort Regulation: Six Ways That Liability Insurance 
Shapes Tort Law in Action. Connecticut Insurance Lmv Journal. 2005, Vol. 12, No. 1, s. 1-15, 
strana 3 
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5. Poistenie zodpovednosti transformuje komplexné pravidlá do 

jednoduchého empirického pravidla. 

6. Vyjednávania ohľadom hraníc poistenia zodpovednosti posúva deliktné 

právo v praxi. 

Pre naše záujmy je najpodstatnejší prvý bod. Právne elementy deliktnej 

zodpovednosti sú známe - žalovaný má legálnu povinnosť zabrániť vzniku 

škody pre žalobcu, žalovaný musí porušiť štandardy starostlivosti (stanovené 

príslušnými zákonmi alebo normami pre túto konkrétnu situáciu) a toto 

porušenie musí viesť k škode pre žalobcu58. Zodpovednosť sama o sebe nie je 

postačujúca pre skutočný úspech v súdnom spore. Žalobca musí byť schopný 

platiť. 

,, V môj prvý deň praxe som sa naučil, že sú tu tri veci: zodpovednosť, škoda 

a schopnosť platiť. Ako prvú potrebujem schopnosť platiť Ako druhú 

potrebujem škodu. Som dobrý právnik, takže zodpovednosť dokážem. "59 

Schopnosť platiť za škody, ktoré boli spôsobené je ozaj kľúčovou záležitosťou. 

V poslednej dobe stúpa počet využívania bankrotov ako prostriedkov na správu 

masových deliktných súdnych sporov a to najmä v prostredí amerického 

práva60. Aj z toho dôvodu sa poistenie zodpovednosti stáva čoraz 

relevantnejším pre deliktných veriteľov. 

2.1 História61 

Začiatkom dvadsiateho storočia sa začalo meniť deliktné právo ako sa 

verejná politika zamerala na deliktnú zodpovednosť62. Predovšetkým sa 

58 BAKER, Tom. Liability Insurance as Tort Regulation: Six Ways That Liability Insurance 
Shapes Tort Law in Action. Connecticut Insurance Law Journal. 2005, Vol. 12, No. 1, s. 1-15 
59 BAKER, Tom. Transforming Punishment Into Compensation: In the Shadow of Punitive 
Damages. Wisconsin Law Review. 1998, No. 101, s. 211-236; strana 222 
60 RESNICK, Alan N. Bankruptcy as a Vehicle for Resolving Enterprise-Threatening Mass 
Tort Liability. University of Pennsylvania Law Review. 2000, Vol. 148, No. 6, s. 2045-2093. 
Dostupné na www: <http://www.ca3.uscourts.gov/conf2003/ResnickPaLawRev.pdf>. 
61 Historické údaje o vývoji deliktného práva v USA boli čerpané z PR1EST, George L. The 
Modem Expansion of Tort Liability: Its Sources, Its Effects, and Its Reform. The Journal of 
Economic Perspectives. 1991, Vol. 5, No. 3, s. 31-50. Dostupné na www 
<http://links.jstor.org/sici?sici=0895-
3309%28199122%295%3A3%3C31%3ATMEOTL%3E2.0.CO%3B2-8>. 
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verejný záujem zameral na zranenia zamestnancov počas výkonu práce. Začali 

sa používať rôzne preventívne opatrenia, čo malo za dôsledok zníženie 

úrazovosti na pracoviskách. Vtedy si tvorcovia zákonov uvedomili, že ak tento 

postup funguje u pracovných úrazov, mohol by fungovať aj inde63. Uchytila sa 

myšlienka širšej zodpovednosti korporácií, ktorá by mohla vyústiť k zníženiu 

nehodovosti. Týmto by sa pomohlo predovšetkým chudobným, tým ktorí sa 

nemôžu brániť. V dvadsiatych rokoch boli tieto aktivity zamerané na 

automobilové nehody. V USA bola vytvorená komisia, ktorá mala za úlohu 

dbať na dodržiavanie noriem a navrhovať ďalšie. V tomto prípade ale šlo 

najmä o teoretickú prácu, ktorá nemala takmer žiaden dopad na prax. 

Postupom času sa však ekonomická analýza začal dostávať do povedomia 

právnických znalcov a nachádzala uplatnenie. Následkom týchto snáh 

dochádza k vzniku ekonomickej analýzy deliktného práva64. Vyvinuli sa dve 

vetvy tejto analýzy65: 

1. Pigoviánsky prístup prostredníctvom internalizácie nákladov. Jadrom 

tejto teórie bolo, že ak deliktom nemožno predchádzať, treba ich 

zahrnúť do rozhodnutí o výrobe. 

2. Kompenzácia obetí ako forma nehodového poistenia pre obete. 

O myšlienky tejto vetvy sa postaral najmä Fleming James66, ktorý 

62 PRIEST, George L. The Modem Expansion of Tort Liability: Its Sources, Its Effects, and Its 
Reform. The Journal of Economic Perspectives. 1991, Vol. 5, No. 3, s. 31-50. Dostupný 
z www http://links.jstor.org/sici?sici=0895-
3309%28199122%295%3A3%3C31%3ATMEOTL%3E2.0.CO%3B2-8, strana 4 
63 PRIEST, George L. The Modem Expansion of Tort Liability: Its Sources, Its Effects, and Its 
Reform. The Journal of Economic Perspectives. 1991, Vol. 5, No. 3, s. 31-50. Dostupné na 
www <http://links.jstor.org/sici?sici=0895-
3309%28199122%295%3A3%3C31%3ATMEOTL%3E2.0.CO%3B2-8>. strana 5 
64 pozri napríklad CALABRESI, Guido. The Cost of Accidents: A Legal and Economic 
Analysis. 5th edition. NewHaven: Yale University Press, 1970. s. 340. ISBN: 9780300011159; 
POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. 6th edition. Austin (Texas, USA): Aspen 
Publishers, 2003. 747 s. ISBN 0735534748. 
65 PRJEST, George L. The Modem Expansion of Tort Liability: Its Sources, Its Effects, and Its 
Reform. The Journal of Economic Perspectives. 1991, Vol. 5, No. 3, s. 31-50. Dostupný 
z www http://links.jstor.org/sici?sici=0895-
3309%28199122%295%3A3%3C31%3ATMEOTL%3E2.0.CO%3B2-8, strana 5 
66 V prípade záujmu o podrobnejšie informácie o práci Fleminga Jamesa pozri diela 
FLEMING, James, Jr. Contribution Among Tort-feasors in the Field of Accident Litigation. 
Utah Bar Bulletin. 1939, Vol. 9. s. 208; FLEMING, James, Jr. Accident Liability 
Reconsidered: The Impact of Liability Insurance. Yale Law Journal. 1948, Vol. 57. s. 549; 
FLEMING, James, Jr. Products Liability. Texas Law Review. 1955, Vol. 34. s. 44-192; 
FLEMING, James, Jr. General Products - Should Manufacturers Be Liable Without 
Negligence? Tennessee Law Review. 1957, Vol. 24. s. 923. 
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zdôrazňoval transformáciu deliktného práva na kompenzačný systém, 

v ktorom by mali byť všetky obete kompenzované. Problémom v tejto 

teórii bolo, že jej zástancovia nechápali ako funguje systém poistenia 

a podcenili ekonomické problémy akým sú morálny hazard67 

a nepriaznivý výber68. 

V 30., 40. a 50. rokoch ďalej pokračovalo zameranie na automobilové 

nehody69. Fleming James navrhol systém absolútnej zodpovednosti. 

Zodpovednosť za produkty nebola v tých časoch až tak dôležitá, do okruhu 

záujmu sa začala dostávať až začiatkom 50. rokov. Dovtedy tu fungoval 

inštitút záruk. Teda ak došlo k nejakej závade, chyba bola opravená na náklady 

výrobcu. Záruky ale neposkytovali právo obetí potencionálnych deliktov na 

odškodnenie. Fleming James pokračoval vo svojej práci a zameral sa na 

absolútnu zodpovednosť výrobcov za zranenia spôsobené ich produktmi. Teda 

mu šlo o to, aby boli náklady na prípadné kompenzácie zahrnuté v celkových 

nákladoch na výrobu a teda v rozhodovaní o produkcii (prelínanie oboch vetiev 

ekonomickej analýzy deliktného práva). To malo viesť k väčšej bezpečnosti 

a zníženiu nehodovosti70. 

V roku 1957 sa zodpovednosť za produkty stala hlavnou myšlienkou právnych 

snáh v deliktnom práve71. Vtom čase prišli dva súdne spory, ktorých 

rozhodnutia pôsobili ako precedensy - v prvom (1960, New Jersey Supreme 

67 Morálny hazard (moral hazard) spočíva v možnosti zneužitia svojho postavenia lepšie 
informovanými subjektmi, ktoré sa snažia o svoj vlastný prospech a maximalizáciu svojho 
úžitku. Tým ale znižujú úžitok ostatných, menej informovaných jedincov. Ich konanie nie je 
perfektne pozorovatelné a preto obvykle za neho nenesú zodpovednosť a plné náklady. 
Najčastejší prípad vzniku morálneho hazardu je vtzv. vzťahu principál-agent, vzťah 
zastupovaného (akcionár, volič...) a zastupujúceho (manažér, politik...). 
68 Nepriaznivý výber (adverese selection) je vyvolaný existenciou menej žiadúceho tovaru, 
teda dochádza k zhoršovaniu kvality ponúkanej produkcie. Kvalitné statky sú z trhu 
vytlačované tými menej kvalitními. Na poistnom trhu dochádza k zhoršovaniu štruktúry 
poistencov v prospech menej zdravotne odolných. 
69 PRIEST, George L. The Modem Expansion of Tort Liability: Its Sources, Its Effects, and Its 
Reform. The Journal of Economic Perspectives. 1991, Vol. 5, No. 3, s. 31 -50. Dostupné na 
www <http://links.jstor.org/sici?sici=0895-
3309%28199122%295%3A3%3C31 %3ATMEOTL%3E2,O.CO%3B2-8>.; strana 6 
70 PRIEST, George L. The Modem Expansion of Tort Liability: Its Sources, Its Effects, and Its 
Reform. The Journal of Economic Perspectives. 1991, Vol. 5, No. 3, s. 31 -50. Dostupné na 
www <http://links.jstor.org/sici?sici=0895-
3309%28199122%295%3A3%3C31%3ATMEOTL%3E2,O.CO%3B2-8>.; strana 7 
71 KEETON, Page. Trespass, Nuisance and Strict Liability. Columbia Law Revies. 1959, Vol. 
59. s. 457; KEETON, Róbert E.Conditional Fault in the Law of Torts. HardwardLaw Review. 
1959, Vol. 72. s. 401. 
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Court, Henningsen ver. Bloomfield Motors, Inc.) bolo rozhodnuté, že zranenia 

spôsobené chybnými výrobkami viac nebudú spadať do oblasti záručného 

práva, tak ako tomu bolo posledných 100 rokov. V druhom prípade (1963, 

California Supreme Court, Greenman ver. Yuba Powers Prods., Inc.) bola 

uznaná striktná zodpovednosť výrobcov za zranenia. Oba tieto rozsudky 

znamenali zvýšenie ochrany slabých spotrebiteľov. 

Podpora spotrebiteľov na úkor výrobcov neustále pokračovala a v súčasnosti 

musia výrobcovia dbať na maximálnu bezpečnosť svojich produktov 

a zabezpečiť výstrahy všetkého druhu72. Súdne spory sú veľmi časté a súdy sa 

stali najmocnejšou regulatívnou inštitúciou v USA73. Dôvod je špecificky 

americký - množstvo súdnych sporov, možnosť žalovať v podstate „za hocičo" 

a aj reálna šanca vyhrať na európske pomery beznádejné a nelogické prípady. 

3 Nekonsenzuálni veritelia a ich pohľadávky 

3 .1 Ú v o d a charakter i s t ika n e k o n s e n z u á l n y c h ver i teľov 

Jednou z najdôležitejších vecí, ktorými sa musí úpadkové právo 

zaoberať, je optimálne usporiadanie vzťahov medzi veriteľmi74. Veriteľ je 

subjekt s právom na plnenie určitého záväzku zo strany dlžníka. U úpadkového 

práva poznáme veriteľov zaistených a nezaistených. Zaistení veritelia sa 

uspokojujú v rozsahu zaistenia zo speňaženia veci, práva, pohľadávky alebo 

inej majetkovej hodnoty, ktorou bola ich pohľadávka zaistená. Pre poradie ich 

uspokojenia je dôležitá doba vzniku zástavného práva alebo doba vzniku 

72 PRIEST, George L. The Modern Expansion of Tort Liability: Its Sources, Its Effects, and Its 
Reform. The Journal of Economic Perspectives. 1991, Vol. 5,No. 3, s. 31-50. Dostupné na 
www <http://links.jstor.org/sici?sici=0895-
3309%28199122%295%3A3%3C31%3ATMEOTL%3E2,O.CO%3B2-8>.; strana 9 
73 PRIEST, George L. The Modem Expansion of Tort Liability: Its Sources, Its Effects, and Its 
Reform. The Journal of Economic Perspectives. 1991, Vol. 5, No. 3, s. 31-50. Dostupné 
na www <http://links.jstor.org/sici?sici=0895-
3309%28199122%295%3A3%3C31%3ATMEOTL%3E2.0.CO%3B2-8>, strana 10 
74 DIBLÍK, Josef. Konkurz a vyrovnání: Teórie a česká praxe, Praha: Univerzita Karlova. 
Fakulta sociálních véd. Inštitút ekonomických studií, 2004. 88 s., Vedúci diplomovej práce 
Doc. Ing. Jirí Havel, CSc. 
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zaistenia. Podľa Cork Report75 existuje jeden základný princíp: ,,Základným 

cieľom insolvenčného práva je dosiahnuť distribúciu nezaistených aktív dlžníka 

medzi nezaistenými veriteľmi podľa princípu pari passu. "76 Existuje široká 

škála skupín veriteľov, ktorým je pridelená určitá forma priority alebo výhody 

nad ostatnými skupinami. 

Nekonsenzuálny m veriteľom je veriteľ, ktorý nie vedome a dobrovoľne 

akceptuje riziko vzniku úpadku dlžníka. A keďže s rizikom nepočíta, nedostáva 

žiadnu kompenzáciu. Konsenzuálni veritelia na druhú stranu akceptujú 

a prijímajú toto riziko a započítavajú výšku tohto rizika do výslednej ceny 

(cena úverov je tým vyššia čím je väčšia pravdepodobnosť, že dlžník upadne 

do insolvencie). Pri úpadkoch spoločností bývajú nekonsenzuálnymi veriteľmi 

najčastejšie obete deliktov, obete porušenia patentov, ochranných známok 

a copyrightu a pod77. Práva obete deliktov patria do skupiny veriteľov, ktorí 

vôbec nechceli vstúpiť do nejakého vzťahu s dlžníkom a sú neschopní zahrnúť 

riziko úpadku do svojich úvah. Tieto obete a ich pohľadávky nezriedka tvoria 

podstatnú časť dlhu dlžníka a niekedy pohľadávky týchto veriteľov a ich výška 

bývajú samotnou príčinou úpadku78. Pre obete deliktov je charakteristické, že 

majú veľmi zlú pozíciu pre monitoring a kontrolu, či došlo k úpadku a majú 

obmedzený prístup k informáciám79. Niektorí majú aj iné zdroje príjmov 

a dokážu lepšie rátať s rizikom. Medzi obeťami deliktov sú však Často osoby, 

ktorým tento delikt znemožní ich príjem (napr. strata zamestnania zo 

zdravotných dôvodov spôsobených dlžníkom), v niektorých prípadoch aj 

75 CORK, Gully. Report on Insolvency Law and Pracúce. London: Her Majesty's. Stationery 
Office. 1991. 
76 Pozri vyššie 1.3.2. Princíp pari passu. 
77 Inquiry into Australia's Insolvency Laws. ACCI (Australian Chamber of Commerce and 
Industry) Submission to the Joint Parliamentary Comitee on Corporations and Financial 
Services. 2003. Dostupné na www: 
<http://www.aph.gov.au/Senate/committee/corporations_ctte/completed_inquiries/2002-
04/ail/submissions/sub004.doc>.; strana 24 
78 Najmä v prípadoch masových deliktných žalôb, ako príklad môžu poslúžiť tabakové 
spoločnosti v USA. 
79 Inquiry into Australia's Insolvency Laws. ACCI (Australian Chamber of Commerce and 
Industry) Submission to the Joint Parliamentary Comitee on Corporations and Financial 
Services. 2003. Dostupné na www: 
<http://www.aph.gov.au/Senate/committee/corporations_ctte/completed_inquiries/2002-
04/ail/submissions/sub004.doc>. 
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budúce príjmy (zranenia s trvalými následkami, ktoré znemožnia osobe 

uchádzať sa v budúcnosti o zamestnanie). Takíto veritelia sa vlastne stanú 

finančne závislými od jedného dlžníka. Práve v takýchto prípadoch by mali 

fungovať poisťovne, ktoré vyplatia obetiam finančnú kompenzáciu bez ohľadu 

na to, či sa dlžm'k nachádza v úpadku. Mnohé tieto „deliktné udalosti" sú však 

nepoistiteľné, poisťovne odmietajú poistiť takéto prípady (v prípade poistenia 

totiž poistený obmedzuje svoju snahu brániť tomu, aby takáto situácia nastala) 

alebo samotné firmy odmietajú poistenie (znížia tým svoje náklady, pretože 

v prípade, že sa dostanú do úpadku, aj tak k vyplateniu finančnej kompenzácie 

nedôjde alebo dôjde v značne nižšej miere). Z morálneho hľadiska a hľadiska 

verejného záujmu by tieto obete mali byť chránené zákonom80. Pre našu 

analýzu budeme používať ako príklad nekonsenzuálnych veriteľov deliktných, 

na ktorých ukážeme či by mali dostať nekonsenzuálni veritelia zvýšenú prioritu 

prípadne boli nejako inak kompenzovaní za svoju neschopnosť sa prispôsobiť. 

Ako som už napísala pre nekonsenzuálnych veriteľov nie je žiadna 

dodatočná kompenzácia za to, že majú nižší podiel pri úpadku. Títo veritelia si 

vlastne nemôžu zvoliť svoju hladinu zabezpečenia81. Teda či chcú mať väčšie 

riziko za vyššiu prémiu alebo nižšie riziko s nižšou prémiou. V„Directors' 

Duties to Creditors: Volition, Cognition, Exit and the Financially Distressed 
82 

Corporation" použil autor výstižný pojem neprispôsobivých veriteľov bez 

možnosti exitu (NACWE=non-adjusting creditors without exit). Ide o skupinu 

veriteľov, ktorí nemajú kontrolu nad vznikom svojej pohľadávky, nemôžu 

prispôsobiť svoje práva voči dlžníkovi a z právnych alebo tržných dôvodov 

nemajú možnosť predať svoju pozíciu na trhu (neexistuje pre nich možnosť 

80 Inquiry into Australia's Insolvency Laws. ACCI (Australian Chamber of Commerce and 
Industry) Submission to the Joint Parliamentary Comitee on Corporations and Financial 
Services. 2003. Dostupné na www: 
<http://www.aph.gov.au/Senate/committee/corporations_ctte/completed_inquiries/2002-
04/ail/submissions/sub004.doc>.; strana 30. 
81 BEBCHUK, Lucian Arye, FRIED, Jesse M., The Uneasy Case for the Priority of Secured 
Claims in Bankruptcy. Yale Law Journal. 1996, Vol. 105, Discussion Paper No. 166, s. 857-
934. Dostupné na www <://papers.ssm.com/abstract_id=417960>. 
82 LiPSON, Jonathan C. Directors' Duties to Creditors: Volition, Cognition, Exit and the 
Financially Distressed Corporation. Forthcoming 50 U.C.L.A. Law Review. 2003 
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83 

exitu) . Lipson určil štyri hlavné kategórie neprispôsobivých veriteľov. Prvou 

sú deliktní veritelia, druhou daňové autority a regulatívne pohľadávky (ich 

výška je daná bez ohľadu na veľkosť kapitálu spoločnosti), treťou dobrovoľní 

veritelia s príliš malými pohľadávkami aby si mohli prispôsobovať úrokové 

sadzby podľa toho či dlžník vydal zaistený dlh, a napokon skorší dobrovoľní 

veritelia, ktorí už požičali za fixné sadzby, ktoré nie sú schopní zmeniť po tom, 

čo dlžník následne vydá zaistený dlh. Deliktní veritelia nemajú príležitosť 

vyjednávať svoje práva vopred a z týchto skupín sú v podstate tí 

najzraniteľnejší. Práve takáto situácia najvážnejšie volá po zvýšení práv 

veriteľov84. 
• 85 

LoPucki rozdeľuje veriteľov na dobrovoľných a nedobrovoľných, 

pričom tých nedobrovoľných charakterizuje najmä ako deliktných veriteľov -

veriteľov s ohľadom na produktovú zodpovednosť, obete obchodných deliktov, 

obete porušenia antimonopolných zákonov, nekalej súťaže, patentov, 

ochranných známok acopyrightu, environmentálne agentúry zaoberajúce sa 

čistením a veritelia, ktorí svoj status získali z dôvodu úpadku dlžníka. Do 

zvyšných skupín patria daňové autority a niektoré ďalšie vládne inštitúcie 

a organizácie starajúce sa o verejné služby. 

3.1.1 Budúci deliktní veritelia 

V insolvenčnom procese sa stáva, že niektorí veritelia nie sú plne 

zaplatení. Dobrovoľní veritelia vstupovali do kontraktu s dlžníkom s rizikom, 

že k insolvencii môže dôjsť a preto mohli podniknúť nejaké opatrenia, aby sa 

tomu vyhli. Na druhej strane nedobrovoľní, nekonsenzuálni veritelia sú v inej 

pozícii. A v najhoršej sa ocitli budúci veritelia. Tí sú neschopní prispôsobiť sa 

riziku insolvencie, teda sú zraniteľní voči stratégiám dlžníka na vyhnutie sa 

83 BEBCHUK, Lucian Arye, FRIED, Jesse M., The Uneasy Case for the Priority of Secured 
Claims in Bankruptcy. Yale Law Journal. 1996, Vol. 105, Discussion Paper No. 166, s. 857-
934. Dostupný na www <://papers.ssrn.com/abstract_id=417960> 
84 LIPSON, Jonathan C. Directors' Duties to Creditors: Volition, Cognition, Exit and the 
Financially Distressed Corporation. Forthcoming 50 U.C.L.A. Law Review. 2003. 
85 LOPUCKJ, Lynn M. The Unsecured Creditors' Bargain. Vir 
ginia Law Review. 1994, Vol. 80. s. 1887. 
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zodpovednosti86. Práve proti takýmto stratégiám slúži „successor doctrine", 

teda pravidlo podľa ktorého následník likvidovanej firmy (alebo predanej 

firmy) prevezme jej budúce záväzky (ide najmä o deliktné záväzky - produkty, 

ktoré firma vyrobila a sú používané aj po jej zániku). Dbá sa na to, aby 

nasledovník pokračoval v obchodnom businesse firmy, prípadne vyrábal 

rovnakú radu výrobkov (služieb)87. 

V prípadoch ako vystavenie pôsobeniu chemických látok, rádioaktivite 

a podobne, môžu obete týchto deliktov podať žalobu až keď dôjde k prejaveniu 

choroby prípadne iného poškodenia zdravia. Niektorí odborníci88 požadujú, 

aby tieto obete mali šancu na podanie žaloby už v momente keď sú vystavení 

riziku, teda tvrdia, že deliktom je už samotné vystavenie potencionálnej obeti 

riziku (v angličtine tort for risk). Za tento názor hovorí fakt, že niekedy môže 

trvať veľmi dlhú dobu kým sa príznaky prejavia. Proti vyplýva z podstaty, že 

nevieme čo sa stane v budúcnosti. Môže sa stať, že k žiadnemu prejavu 

nedôjde, prípadne, že finančná kompenzácia udelená v čase vystavenia riziku 

nebola odpovedajúca skutočnému prejavu deliktu (a to obidvoma smermi, 

mohla byť príliš nízka a rovnako aj príliš vysoká)8''. 

86 TUNG, Frederick. Taking future claims seriously: Future claims and successor liability in 
bankruptcy. 49 Case Western Resen>e Law Review 435. 1999. Dostupné na www < 
http://ssm.com/abstract=92189>. 
87 MICELI, Thomas J., SEGERSON, Kathleen. Do Exposure Suits Produce a "Race to File"?: 
An Economic Analysis of a Tort for Risk. University of Connecticut, Department of Economics 
- Workingpapers. 2004, No. 25. Dostupné na www: 
<http://www.econ.uconn.edu/working/2004-25.pdf>. 
88 Pozri napr. CHAPIN, Kristen. Toxic Torts, Public Health Data, and the Evolving Common 
Law: Compensation for Increased Risk of Injury. Journal of Energy, Natural Resources and 
Environmental Law. 1993, Vol. 13. s. 129-157.; LANDES, William M., POSNER, Richard A. 
Tort Law as a Regulátory Regime for Catastrophic Personál Injuries. Journal of Legal Studies. 
1984. Vol. 13. s. 417-434.; LOVE, Tamsen Douglass. Special Project: Environmental Reform 
in an Era of Political Discontent: Deterring Irresponsible Use and Disposal of Toxic 
Substances: The Case for Legislatíve Recognition of Increased Risk for Causes of Action. 
Vanderbilt Law Review. 1996, Vol. 49. s. 789-823.; MILLER, Kenneth W. Note: Toxic Torts 
and Emotional Distress: The Case for an Independent Cause of Action for Fear of Future 
Harm. Arizona Law Review. 1998, Vol. 40. s. 681-707.; ROBINSON, Glen O. Probabilistic 
Causation and Compensation for Tortious Risk. Journal of Legal Studies. 1985, Vol. 14. s. 
779-798.; ROSEN, Adam P. Emotional Distress Damages in Toxic Tort Litigation: The Move 
Toward Foreseeability. Villanova Environmental Law Journal. 1992, Vol. 3., No. 1. 
89 MICELI, Thomas J., SEGERSON, Kathleen. Do Exposure Suits Produce a "Race to File"?: 
An Economic Analysis of a Tort for Risk. University of Connecticut, Department of Economics 
- Working papers. 2004, No. 25. Dostupné na www: 
<http://www.econ.uconn.edu/working/2004-25.pdf>. 
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3.2 Ochrana veriteľov 

Téma efektívnej ochrany veriteľov zastáva čoraz dôležitejšie miesto 

v insolvenčnom (a nielen) práve90. V tejto problematike sú najdôležitejšie dve 

hlavné otázky - ktoré skupiny veriteľov si zvýšenú ochranu zaslúžia (a proti 

akým relevantným rizikám veriteľov chrániť) a do akej mieiy vykonávať 

zvýšenú ochranu91. V prípade, že dlžníkom je firma a nielen jedna osoba, 

pridáva sa otázka obmedzenej zodpovednosti. Teda otázka nulovej 

zodpovednosti akcionárov. Ide tu o problém robenia rozhodnutí, kde ten kto 

rozhoduje, nenesie riziko neúspechu (alebo iba v malej miere). Rovnaký 

problém oddelenia právomoci rozhodovania a osobnej zodpovednosti môžeme 

nájsť aj na úrovni riaditeľov a manažérov podniku. 

Samozrejmou otázkou, ktorá sa v prípade ochrany veriteľov ponúka, je 

prečo by sme mali vôbec veriteľom ochranu poskytovať. Existujú tri skupiny 

dôvodov, kam by sa odpovede na túto otázku dali priradiť92. Prvou je etická 

potreba. Túto teóriu zastáva napríklad Herbert Wiedemann93. Druhá skupina je 

charakterizovaná myšlienkou spravodlivosti, teória vyváženia a proporcionality 

sa objavuje napríklad v Rickford Report94. Treťou možnou odpoveďou na 

otázku prečo chrániť veriteľov je efektivita, ktorú so sebou táto ochrana 

prináša. Teda jednoduchá výnosovo-nákladová ekonomická analýza akú 

vyznáva napr. Armour95. 

90 Inquiry into Australia's Insolvency Laws. ACCI (Australian Chamber of Commerce and 
Industry) Submission to the Joint Parliamentary Comitee on Corporations and Financial 
Services. 2003. Dostupné na www: 
<http://www.aph.gov.au/Senate/committee/corporations_ctte/compIeted_inquiries/2002-
04/ail/submissions/sub004.doc>. 
91 MULBERT, Peter O. A synthetic view of different concepts of ereditor protection or A 
high-level fŕamework for corporate ereditor protection. ECGI Working Paper Serieš in Law. 
2006, No. 60. Dostupné na www < http://ssrn.com/abstracH583625>. 
92 MULBERT, Peter O. A synthetic view of different concepts of ereditor protection or A 
high-level framework for corporate ereditor protection. ECGI Working Paper Serieš in Law. 
2006, No. 60. Dostupné na www < http://ssrn.com/abstract=883625>. 
93 WIEDEMANN, Herbert. Gesellschaftsrecht I,. 5. auflage. Miinchen: C.H.Beck, 1988. 554 
s. ISBN-10: 34060866240. ISBN-13: 978-3406086625. 
94 RICKFORD, Ed J. Reforming Capital: Report of the Interdisciplinary Group on Capital 
Maintenance. European Business Law Review. 2004, No. 15, s. 919-1027. 
95 ARMOUR, John. Share Capital and Creditor Protection: Efficient Rules for a Modern 
Company Law . Modern Law Review. 2000, Vol. 63, No. 3. Dostupné na www: < 
http://www.cbr.cam.ac.uk/pdf/WP 148.pdf>. 
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Je viac než jasné, že jednotlivé skupiny veriteľov si vyžadujú samostatný 

prístup. Najväčšie rozdiely sú medzi dobrovoľnými a nedobrovoľnými 

veriteľmi. Tí nedobrovoľní sa do svojej situácie nedostali vlastnou vinou 

a preto by si mali zaslúžiť viac ochrany. Alternatívou k ochrane veriteľov je ich 

svojpomoc, to znamená monitoring dlžníka, zháňanie informácie o dlžníkovi 

pred uzavretím kontraktu a podobne. Tá je ale možná len pre dobrovoľných 

(zmluvných, kontraktuálnych) veriteľov. Deliktní veritelia nevstúpili do vzťahu 

s dlžníkom dobrovoľne a teda sa nemohli sami chrániť. Ochrana tejto skupiny 

veriteľov pôsobí preventívne a tým znižuje transakčné náklady96. 

Pre insolvenčné právo je charakteristické, že to je zero sum game97. 

Z dôvodu, že v úpadku sú záväzky vyššie ako aktíva a teda nedôjde k splateniu 

všetkých záväzkov v plnej výške, úľava a zvýhodnenie pre jednu skupinu 

veriteľov, znamená ujmu pre inú skupinu. Keď uvažujeme o zásahu do poradia 

uspokojenia pohľadávok, musíme brať v úvahu aký bude celkový dopad tejto 

zmeny na systém. Iba v prípade, že celkové zlepšenie preváži niektoré 

obmedzenia, tak je takáto zmena želaná a akceptovaná verejnou mienkou48. 

V žiadnom prípade by nemala narúšať celkový právny rámec a pôsobiť 

negatívne na vlastnícke práva. Mala by byť vhodná, praktická z rôznych 

aspektov a podporovať ekonomický proces a smerovanie celej krajiny. 

96 MULBERT, Peter O. A synthetic view of different concepts of ereditor protection or A 
high-level fratnework for corporate ereditor protection. ECGI Working Paper Serieš in Law. 
2006, No. 60. Dostupné na www < http://ssrn.com/abstract=883625>. 
97 Inquiry into Australia's Insolvency Laws. ACCI (Australian Chamber of Commerce and 
Industry) Submission to the Joint Parliamentaty Comitee on Corporations and Financial 
Services. 2003. Dostupné na www: 
<http://www.aph.gov.au/Senate/committee/corporations_ctte/completed_inquiries/2002-
04/ail/submissions/sub004.doc>. 
98 Priority Debts in the Distribution of Insolvent Estates: An Advisory Report o the Ministry of 
Commerce. 1999. Wellington, New Zealand. Study Paper No. 2. Dostupné na www: 
<http://www.lawcom.govt.nz/documents/publications/SP2pd.pdf>. 
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3 . 3 A k o vyr i e š iť n e v ý h o d y - návrhy 

3-3-1 Efektívna priorita nekonsenzuálnych veriteľov a koncept superprioritv 

Medzi mnohými návrhmi ako sa s touto otázkou vysporiadať, existujú 

názory ako čiastočná úprava priority pre nekonsenzuálnych veriteľov až po 

koncept superpriority99. Koncept superpriority hovorí, že títo veritelia by mali 

mať prednosť pred všetkými zaistenými aj nezaistenými veriteľmi. Vtedy by 

totiž riziko insolvencie bolo sčasti prenesené aj na zaistených veriteľov (v 

prípade insolvencie by boli prednostne vyplatení nekonsenzuálni veritelia, teda 

na tých zaistených by sa „zvýšilo" menej). Tí by to dodatočne zarátali do ceny 

úveru a tým by dali podnet aj samotnej firme, aby urobila dostatočné 

preventívne opatrenia proti vzniku deliktných situácií100. 

3.3.2 Reading v. Brown 

Zaujímavým prípadom deliktných veriteľov sa zaoberá prípad Reading 

v. Brown, 391 US 471 z roku 1968, v ktorom šlo o to, či majú byť deliktné 

pohľadávky patriť k ostatným veriteľom alebo dostať prioritu 

administratívnych nákladov. Deliktná pohľadávka v tomto prípade vznikla pri 

požiari, ku ktorému došlo počas reorganizácie firmy. Ak by týmto 

pohľadávkam bola daná prednosť, bolo by to na úkor malých nezaistených 

veriteľov. Na tých by zvýšilo o tieto pohľadávky menej. Ak by deliktní 

veritelia boli na úrovni ostatných nezaistených veriteľov, tak by došlo 

k rozdeleniu zvyšnej časti medzi celú skupinu (nezaistený veritelia na začiatku 

reorganizácie + noví deliktní veritelia). Súd v prípade Reading v. Brown 

rozhodol, že deliktní veritelia majú dostať prioritu administratívnych nákladov, 

pričom hlavným argumentom bolo, že to podporí stimuly na kúpu poistenia. 

Dnešné moderné právo to vysvetľuje podnetmi k preventívnym opatreniam, ale 

99 LOPUCKI, Lynn M. The Unsecured Creditors' Bargain. Virginia Law Review. 1994, Vol. 
80. s. 1887. 
100 LOPUCKI, Lynn M. The Unsecured Creditors' Bargain. Virginia Law Review. 1994, Vol. 
80. s. 1887. 
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v pods ta te ide o rovnaký princíp a ekonomická analýza je v oboch prípadoch 

rovnaká . Nezaistení veritelia nesú celé bremeno a ich zástupca (=správca) 

n e m á adekvátne podnety na zaistenie ich práv a preto by deliktní veritelia mali 

dos t ať svoju prioritu. 

Uveďme si tento problém na príklade. Predpokladajme, že výdaje vo výške 

$800 by boli dostatočné na pokrytie zodpovednosti za požiar (v tejto analýze 

nezáleží na tom, či by šlo o výdaje na poistenie alebo na preventívne 

opatrenia). Určime, že šanca, že k požiaru dôjde je 1% a v prípade, že požiar 

vznikne, výsledkom budú deliktné pohľadávky vo výške $100 000. Dlžník má 

pred požiarom aktíva v hodnote $200 000 s nezaistené pohľadávky majú výšku 

$400 000. Uvažujme či je správca ochotný utratiť tých $800 v závislosti na 

rôznej priorite deliktných pohľadávok. Ak deliktní veritelia nezískajú prioritu, 

pripoja sa k skupine ostatných nezaistených veriteľov. Aktíva v celkovej 

hodnote $200 000 budú teda rozdelené medzi pohľadávky vo výške $500 000 

($400 000 nezaistené veritelia pred požiarom + $100 000 deliktní veritelia), 

takže každý dostane 2/5 hodnoty svojej pohľadávky (40%). Ak teda správca 

neutratí $800 na poistenie prípadne preventívne opatrenia, s 99% šancou 

dostanú nezaistení veritelia každý 50% hodnoty svojej pohľadávky ($200 000 

aktív sa rozdelí medzi $400 000 pohľadávky) s 1% pravdepodobnosťou 

dostanú 40% hodnoty svojej pohľadávky. Očakávaná výplata bude teda 

99%*50+l%*40 = 49,9% hodnoty pohľadávky. Ak správca utratí daných $800 

veritelia dostanú každý 49,8% hodnoty svojej pohľadávky ($199 200 aktív pre 

$400 000 pohľadávok). Správa konajúci v záujme veriteľov, teda nezaplatí 

poistenie alebo preventívne opatrenia. Na tomto konkrétnom príklade vidíme, 

že ak deliktní veritelia nedostanú prednosť, preventívne opatrenia (alebo 

poistenie) nebudú nikdy uzatvorené. Daním priority deliktným veriteľom sa 

zabráni tomu, aby došlo k mrhaniu a k zvýšeniu vyhýbania sa nehodám, čo 

samozrejme tvorí súčasť produktivity, pretože to zabraňuje zbytočnému 

mrhaniu. Použitím analýzy efektívneho zabraňovania nehodám v interpretácii 
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insolvenčného práva sa dostávame k myšlienke, že z produktívneho hľadiska 

sa oplatí, aby deliktní veritelia dostali prednosť pred ostatnými veriteľmi101. 

3-3.3 Neobmedzená zodpovednosť102 a succesor doctrine 

Ďalší z návrhov hovorí o neobmedzenej zodpovednosti akcionárov. 

Teda akcionári by boli zodpovední nielen do výšky majetku firmy, ale ručili by 

aj svojim vlastným súkromným majetkom. Hansmann a Kraakman103 sú 

názoru, že akcionári by mali byť zodpovední nekonsenzuálnym veriteľom, 

pretože tou hlavnou otázkou zostáva či obeť bola schopná ešte pred 

spôsobením zranenia sa mu vyhnúť, prípadne ohodnotiť riziko a jeho 

prehnanosť, ktorému bola vystavená. Čo nekonsenzuálny veriteľ schopný nie 

je, a preto by tejto skupine veriteľov mali byť akcionári zodpovední, pretože 

tieto obete sami neboli schopné zabrániť svojmu zraneniu. 

Obmedzená zodpovednosť spoločnosti obmedzuje stimuly na 

dodržiavanie starostlivosti. Umožňuje firmám externalizovať riziko z aktivít, 

ktoré pre nich nepredstavuje hrozbu ex ante10'1. Firmy sú zastrašené hrozbou 

zodpovednosti do miery firemného majetku a sú indiferentné voči riziku 

dodatočnej zodpovednosti105. Od Tunga"1'' si prepožičiam nasledujúci príklad. 

Nech je hodnota aktív firmy je $100 000, firma nemá žiadne dôvody snažiť sa 

viac vyhnúť nehodám, ktorých škoda presahuje $100 000 než nehodám so 

škodou $100 000, pretože pre ňu sú náklady v oboch prípadoch rovnaké. Teda 

z hľadiska firmy je to rozumné, ale nieje to optimálne sociálne hľadisko. 

101 GEORGAKOPOULOS, Nicholas L. Bankruptcy Law for Productivity. WakeForest Law 
Review. 2002, Vol. 37, Part 1, s. 51-96. Dostupné na www: <http://ssm.com/abstract=260208>. 
102 Neobmedzenou zodpovednosťou sa podrobne zaoberajú ďalšie kapitoly. 
103 HANSMANN, Henry, KRAAKMANN, Reiner. Toward Unlimited Liability for Corporate 
Torts. Yale Law Journal 1991, Vol. 100, No. 7, s. 1879-1934. Dostupné na www: < 
http://links.jstor.org/sici?sici=0044-
0094(199105) 100%3A7%3C1879%3ATUSLFC%3E2.0.CO%3B2-4>. 
104 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort Victims and Creditors. Columbia Law 
Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650. 
105 TUNG, Frederick. Taking ťuture claims seriously: Future claims and successor liability in 
bankruptcy. 49 Case Western Reserve Law Review 435. 1999. Dostupné na www < 
http://ssrn.com/abstract=92189>. 
106 Viz. Predchádzajúca poznámka pod čiarou. 
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„Successor doctrine" je pre firmy hrozba dodatočnej zodpovednosti. Ak 

je prijatá, budúce deliktné straty nesú budúci deliktní veritelia, ak nie, tak ich 

nesú súčasní nezaistení veritelia. Takže „successor doctrine" je irrelevantná, 

firmy sú indiferentné k akejkoľvek hrozby jej použitia ex ante v insolvenčnom 

kontexte107. „Successor doctrine" má vplyv len na to, kto bude niesť náklady 

potencionálnych budúcich delitktných záväzkov - súčasní nezaistení veritelia, 

alebo budúci veritelia. Ide teda vlastne o to, ktorí veritelia sú uprednostňovaní, 

súčasní alebo budúci. V prípade successor doctrine je treba vziať do úvahy aj 

jej vplyv na nadobúdateľa majetku úpadcu. Ten je totiž zaťažený hrozbou tejto 

dodatočnej „successor liability"108 a tá môže mať negatívny vplyv na tržnú 

cenu predávanej firmy v prípade jej veľkej výšky alebo obtiažnosti určenia 

konkrétnej hodnoty. Tržná cena predávanej firmy bude z týchto dôvodov nižšia 

a teda aj uspokojenie pohľadávok súčasných veriteľov (zaistených aj 

nezaistených) bude menšie. A v extrémnom prípade dokonca hrozba tejto 

dodatočnej zodpovednosti môže urobiť aktíva úpadcu nepredajnými a tým 

budú poškodené všetky skupiny veriteľov vrátane veriteľov budúcich. 

3 . 4 P r e č o c h r á n i ť nekonsenzuá lnych veri teľov? 

Pokiaľ všetci veritelia nebudú v skutočnom živote skutočne rovní vo 

všetkých relevantných aspektoch, tak tu stále bude zvyšujúca sa tendencia pre 

efektívny úpadkový právny systém vyvinúť rôzne priority pre rôzne typy 

pohľadávok109 a tým aj pre kritikov formulovať svoje názory na zmenu 

prioritného usporiadania. To čoho sa kritici v prípade zaistenia chytajú je 

skutočnosť, že nie všetci veritelia sú dokonale informovaní o chovaní dlžníka 

a nie všetci sú schopní modifikovať ich jednanie s dlžníkom v záujme 

kompenzácie straty pri insolvencii. Tieto kritiky majú obvykle dve podoby -

hypotézu vykorisťovania a teóriu neefektivity. 

107 TUNG, Frederick. Taking future claims seriously: Future claims and successor liability in 
bankruptcy. 49 Case Western Reserve Law Review 435. 1999. Dostupné na www < 
http://ssrn.com/abstract=92189>. 
108 = právna zodpovednosť pokračovateľa aktivít firmy. 
109 MOKAL, Rizwaan Jameel. Priority as Pathology: The Pari Passu Myth.Cambridge Law 
Journal. 2001, Vol. 60, Part 3, Paper 1411. Dostupný na www 
http://law.bepress.com/expresso/eps/1411, strana 34 
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3.4.1 Deliktní veritelia a hypotéza vykorisťovania (exploitation hvpothesis) 

LoPucki110: „Každý dlžník, ktorý má, alebo očakáva, že v budúcnosti 

bude mať, nedobrovoľných nezaistených veriteľov nachádza určitú ekonomickíí 

hodnotu vo vydávaní zaistenia pre jeho dobrovoľných veriteľov." Kým 

kapitálová štruktúra dlžníka pozostáva aj z vlastného majetku, tak sú akcionári 

vystavení zodpovednosti. Čím väčší je podiel dlhu (cudzieho kapitálu), tým 

menej sú reálne vystavení zodpovednosti1". Reálne vystavenie zodpovednosti 

je tá časť deliktnej zodpovednosti, ktorú bude dlžník prinútený zaplatiť. 

Predpokladajme (za použitia LoPuckého príkladu), že dlžník má aktíva 

v hodnote $100 a dlží $100. Aktivity dlžníka spôsobia deliktný záväzok vo 

výške $100. V likvidácii ak sú veritelia nezaistení, dostanú oni aj deliktní 

veritelia každý $50. Ak boli finanční veritelia zaistení, dostanú celých $100 

a deliktní veritelia nedostanú nič. Teda dlžník má jasnú preferenciu pred 

úpadkom ponúknuť finančnému veriteľovi zaistenie, pretože ten následne zníži 

svoje úroky aby tak odzrkadlil zníženie rizikovosti pôžičky. Deliktný veriteľ 

samozrejme nie je schopný zdvihnúť svoje úrokové platby z dôvodu zvýšenia 

rizika. Teda rozdiel, ktorý nastane je v prospech dlžníka. Tento jav sa nazýva 

externalizácia deliktného rizika a podnecuje firmy v prijímaní viac riskantných 

projektov"2. 

Podľa Scotta"3 môžu byť nekonsenzuálni veritelia iracionálni z dôvodu 

ignorácie racionality alebo kvôli obmedzenej racionalite. Teda k samotnému 

vykorisťovaniu dochádza kvôli ich obmedzenej racionalite a nie kvôli 

110 LOPUCKI, Lynn M. The Unsecured Creditors' Bargain. Virginia Law Review. 1994, Vol. 
80. s. 1887. 
111 LOPUCKI, Lynn M. The Unsecured Creditors' Bargain. Virginia Law Review. 1994, Vol. 
80. s. 1887. 
112 Pozri podkapitolu Vznik zaisteného dlhu 
113 SCOTT, James H, Jr. Bankruptcy, Secured Debt, and Optimal Capital Structure: Reply. The 
Journal ofFinance. 1979, Vol. 34, No. 1, s. 253-260. Dostupné na www: 
<http://links.jstor.org/sici?sici=0022-
1082(197903)34%3A1%3C253%3AJ3SDAOC%3E2.0.CO%3B2-M>. 
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existencii zaisteného dlhu. LoPucki na oplátku tvrdí"4: „Zaistenie môže 

prekvitať pretože uľahčuje vykorisťovanie nedobrovoľných veriteľov alebo 

dobrovoľných veriteľov, ktorí nie sú schopní reagovať na vznik zaisteného 

dlhu." Vykorisťovaním v tomto prípade autor myslel presun bohatstva od 

neprispôsobivých nezaistených veriteľov k zaisteným veriteľom a dlžníkom. 

Rovnako aj Bebchuk-Fried"5 dávajú za pravdu hypotéze vykorisťovania:: 

„Pod pravidlom plnej priority vytvorenie zaisteného dlhu prenáša hodnotu 

smerom od veriteľov, ktorí nedokážu prispôsobiť svoje pohľadávky a vziať do 

úvahy efekt vzniku zaisteného dlhu." Teda zaistenie umožňuje dlžníkovi 

presunúť časť insolvenčnej hodnoty týchto neprispôsobivých veriteľov. Na 

oplátku im zaistení veritelia účtujú nižšie úrokové poplatky, aby tak započítali 

fakt, že ich pohľadávka nebude spolu s pohľadávkami neprispôsobivých 

veriteľov spadať pod pari passu princíp. 

Hypotéza vykorisťovania teda napáda prioritu zaistených veriteľov 

z dôvodu vykorisťovania tých nezaistených (deliktných). Podľa Siebrassa"6 je 

dôležité hovoriť o systematickom vykorisťovaní skupiny a nie len 

jednotlivcov. Vykorisťovanei jednotlivcov totiž automaricky neimplikuje 

vykorisťovanie skupiny. A systematické vykorisťovanie deliktných veriteľov je 

pravdepodobnejšie ak tieto ich pohľadávky sú prvotnou príčinou úpadku 

dlžníka. A je celkom možné, že práve túžba potlačiť tieto pohľadávky môže 

byť signifikantným faktorom pre rozhodnutie vydávať zaistený dlh, obzvlášť 

pre firmy, ktoré sú častými obeťami deliktných pohľadávok. Nezdá sa ale, že 

by tento fakt vo všeobecnosti vysvetľoval vznik zaisteného dlhu, keďže veľké 

deliktné pohľadávky sa začali objavovať len nedávno a hlavne sú špecifické 

najmä pre americké prostredie117. 

'14 LOPUCKLI, Lynn M. The Unsecured Creditors1 Bargain. Virginia Law Review. 1994, Vol. 
80. s. 1887; strana 1895 
115 BEBCHUK, Lucian Arye, FRIED, Jcsse M., The Uneasy Case for the Priority of Secured 
Claims in Bankruptcy: Further Thoughts and a Reply to Critics. Comell Law Review. 1997, 
Vol. 82, s. 1279-1348. Dostupný na www < http://ssm.com/abstract=55559>. 
'16 SIEBRASSE, Norman. A Review of Secured Lending Theory. [s.l.]: University of New 
Brunswick Faculty of Law, Commissioned by The World Bank: 1997. 78 s. Dostupné na www 
<http:/www.law.unb.ca/Siebrasse/Download/Secured%20%20Lending%20Theory.PDF> 
117 SIEBRASSE Norman. A Review of Secured Lending Theory. [s.l.]: University of New 
Brunswick Facuíty of Law, Commissioned by The World Bank: 1997. 78 s.Dostupné na www: 
<http:/www.law.unb.ca/Siebrasse/Download/Secured%20%20Lending%20Theory.PDF>.; 

strana 63 
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3.4.2 Neefektivita a neprispôsobiví veritelia 

Podľa Bebchuka aFrieda"8 existuje päť nákladov efektivity spôsobených 

existenciou plnej priority zaistených veriteľov: 

1. zvýšenie používania zaisteného dlhu 

2. zvýšenie používanie zaisteného dlhu ktorý je efektívny, ale menej než 

zmluvné dojednanie poradia pohľadávok 

3. skreslené investície a preventívne opatrenia dlžníka 

4. neoptimálne používanie dohôd zaistených veriteľov 

5. neoptimálna sila vynucovania zaistenými veriteľmi 

Pod pravidlom plnej priority dlžník môže použiť zaistenie, ktoré viac 

menej ochráni hodnotu veriteľovej pôžičky a zabráni rozriedeniu tejto 

pohľadávky medzi deliktných veriteľov v prípade úpadku firmy" ". Na základe 

toho si nebude veriteľ účtovať zvýšené úroky za pôžičku kvôli prípadnej 

existencii budúcich deliktných veriteľov, a teda firma nebude nijakým 

spôsobom prinútená prijať zvýšené preventívne opatrenia120. V prípade 

nezaisteného dlhu by jeho cena nútila firmu prijímať preventívne opatrenia 

kvôli zníženiu tejto ceny. Pre ilustráciu použijeme nasledujúci príklad. 

Predpokladajme, že firma si chce požičať $2 milióny. Tento veriteľ bude 

firemným jediným nedeliktným veriteľov. Šanca, že sa firma dostane do 

úpadku je 5%. V tomto prípade zostane $1 milión na uspokojenie pohľadávok 

veriteľov. Ak firma neprijme žiadne preventívne opatrenia, je 50% 

pravdepodobnosť, že bude čeliť deliktných pohľadávkam vo výške $8 

miliónov. V prípade, že preventívne opatrenia prijme, nebude vystavená 

'18 BEBCHUK, Lucian Arye, FRIED, Jesse M , The Uneasy Case for the Priority of Secured 
Claims in Bankruptcy. Yale Law Journal. 1996, Vol. 105, Discussion Paper No. 166, s. 857-
934. Dostupný na www <://papers.ssrn.com/abstract_id=417960>, strana 47 
119 MOKAL, Rizwaan Jameel. The Search for Someone to Save: A Defensive Case for the 
Priority of Secured Credit. Oxford Journal of Legal Studies. 2002, Vol. 22, No. 4, s. 687-728. 
Dostupné na www <http://ssrn.com/abstract=303719>. 
1 2 0 COOTER, Róbert D. Economic Theories of Legal Liability. The Journal of Economic 
Perspectives, 1991, Vol. 5, No. 3., s. 11-30. Dostupné na www 
<http://links.jstor.org/sici?sici=0895-
3309%28199122%295%3A3%3C11%3AETOLL%3E2,O.CO%3B2-X>. 
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žiadnym deliktným pohľadávkam. Ak je dlh nezaistený, očakávaná strata 

veriteľa je 5%*$1 milión = $50 000, ak firma prijme preventívne opatrenia, 

a 2,5%*$ 1 milión + 2,5%*$1,9 milióna = $72 500 m . Teda finančný veriteľ 

bude požadovať o $22 500 vyššie úroky v prípade, že dlžník neprijme 

preventívne opatrenia. Ak by bol daný dlh zaistený, pre veriteľa by bola strata 

v prípade úpadku firmy rovnaká bez ohľadu na to, či dlžník prijal preventívne 

opatrenia. Teda dlžník by mal menej stimulov na ich prijatie. Bebchuk 
122 

a Fried " argumentujú, že zaistený dlh môže viesť k nedostatočným 

preventívnym opatreniam a neefektívne vysokému počtu deliktných 

pohľadávok. 

Okrem hypotézy vykorisťovania a teórie neefektivity sa k slovu opäť dostáva 

aj princíp pari passu. „Normálne pravidlo v korporátnom úpadku je, že so 

všetkými veriteľmi sa zaobchádza rovnako - pari passu - a ich podiel na 

aktívach firmy v úpadku je určený pomerne k ich predúpadkovým 

pohľadávkam. Zaistenie umožňuje vyhnúť sa tejto pari passu distribúcii tým, že 

vytvára prioritné práva nad pohľadávkami nezaistených veriteľov." Existuje 

tu teda prirodzený tlak medzi dvoma pravidlami - pari passu princípom 

a slobody vyjednať si podmienky zmluvy, vrátane formy priority. Predtým, než 

bude veriteľovi priznaná priorita pohľadávky, musí byť ukázané, že táto 

odchýlka od pari passu princípu je oprávnená124. Z tohto uhla pohľadu sú 

prioritné pohľadávky v určitom slova zmysle abnormalitou, odchýlkou 

z normálu. Pari passu princíp vlastne zodpovedá na otázku ako zaobchádzať 

s rôznymi skupinami veriteľov v úpadku firmy. Tento princíp hovorí, že 

121 Pravdepodobnosť úpadku je 5%. Z týchto 5% v polovici prípadov (2,5%) nevznikne žiadna 
deliktná pohľadávka a teda očakávaná strata pre veriteľa je jeden milión a s 50% 
pravdepodobnosťou vznikne deliktná pohľadávka $8 miliónov a teda finančný veriteľ dostane 
iba $100 000. $1 milión sa rozdelí medzi neho a deliktných verteľov tak, že každý dostane 
10% hodnoty svojej pohľadávky. 
122 BEBCHUK, Lucian Arye, FRIED, Jesse M., The Uneasy Case for the Priority of Secured 
Claims in Bankruptcy: Further Thoughts and a Reply to Critics. Cornell Law Review. 1997, 
Vol. 82, s. 1279-1348. Dostupný na www < http://ssm.com/abstract=55559>. 
123 FINCH, Vanessa. Security, Insolvency and Risk: Who Pays the Price? The Modem Law 
Review. 1999, Vol. 62, No. 5, s. 633-670. Dostupné na www: 
<http://links.jstor.org/sici?sici=0026-
7961(199909)62%3 A5%3C633%3 ASI ARWP%3E2,O.CO%3B2-R>. 
124 KEAY, Andrew, WALTON, Peter. The Preferential Debts' Regime in Liquidation Law: In 
the Public'lnterest?! Company, F i n a n c i a l and Insolvency Law Review. 1999, Vol. 84, No. 3. 
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veritelia, ktorých pohľadávky pred úpadkom sú podobného rázu, by mali byť 

posudzovaní rovnakým spôsobom. Pari passu zastupuje princíp rovnosti 

v insolvenčnom práve123. Pari passu princíp je zastúpený aj v samotnej 

existencii prioritných pohľadávok. Rovnaké skupiny prioritných pohľadávok 

sú totiž inter se vysporiadané práve podľa princípu pari passu. 

Existujú dva návrhy ako sa s plnou prioritou zaistených veriteľov a jej 

negatívnym vplyvom na efektivitu a s hypotézou vykorisťovania 

vysporiadať126. Prvým spôsobom je zrušiť prioritu zaistených veriteľov nad 

neprispôsobivými veriteľmi. Toto pravidlo by malo podľa Siebrassa127 zabrániť 

všetkým neefektivitám spôsobených prioritou zaistených veriteľov. Druhým 

spôsobom je spraviť nejakú fixnú časť zaistených pohľadávok nezaistenou. 

Oba tieto spôsoby pracujú tak, že nechávajú všetkých zaistených veriteľov 

aspoň čiastočne nezaistenými. Snaha o zavedenie princípu superprioritu 

deliktných veriteľov nad zaistenými veriteľmi je motivovaná najmä snahou 

o zníženie škodlivých externalít, pretože superpriorita pre pohľadávky 
I 

deliktných veriteľov donúti dlžníka k internalizácii deliktných nákladov . 

3 . 5 Z a i s t e n í veri te l ia a v ý h o d y existencie zaistenia 

Jeden z najdôležitejších účelov úpadkového práva je alokovanie 

hodnoty dlžníkových aktív medzi jeho veriteľov121'. Aby bolo toto splnené, 

právo musí špecifikovať oprávnenie jednotlivých veriteľov. Obyčajní veritelia 

125 MOKAL, Rizwaan Jameel. Priority as Pathology: The Pari Passu Myth.Cambridge Law 
Journal. 2001, Vol. 60, Part 3, Paper 1411. Dostupný na www 
http://law.bepress.com/expresso/eps/1411, strana 6 
126 BEBCHUK., Lucian Arye, FRIED, Jesse M., The Uneasy Case for the Priority of Secured 
Claims in Bankruptcy. Yale Law Journal. 1996, Vol. 105, Discussion Paper No. 166, s. 857-
934. DosUipný na www <://papers.ssrn.com/abstract_id=417960>, strana 54 
127 SIEBRASSE, Norman. A Review of Secured Lending Theory. [s.l.]: University of New 
Brunswick Faculty of Law, Commissioned by The World Bank: 1997. 78 s. Dostupný na www 
<http:/www.law.unb.ca/Siebrasse/Download/Secured%20%20Lending%20Theory.PDF>, 

strana 63 
128 LOPUCKI, Lynn M. The Unsecured Creditors' Bargain. Virginia Law Review. 1994, Vol. 
80. s. 1887. 
129 BEBCHUK Lucian Arye, FRIED, Jesse M., The Uneasy Case for the Pnonty of Secured 
Claims in Banlmiptcy. Yale Law Journal. 1996, Vol. 105, Discussion Paper No. 166, s. 857-
934. Dostupný na www <://papers.ssm.com/abstract_id=417960>, strana 13 
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si prerozdeľujú pro rata dlžníkove aktíva potom, ako boli zaistení (a prioritní 

nezaistení) veritelia vyplatení. Sú tri hlavné charakteristiky, ktoré odlišujú 

zais tených veriteľov od tých nezaistených130: 

1. zais teným veriteľom je priznaná priorita (právo použitia zastaveného 

predmetu/práva. . . na uspokojení svojej pohľadávky) 

2. zastavený predmet je zaťažený v zmysle, že dlžník s ním nemôže 

nakladať ak to narúša právo zaisteného veriteľa 

3. zaistenie je vlastne prostriedkom vo vymáhaní zaisteného dlhu, ktorý je 

rýchlejší a lacnejší než je tomu v prípade nezaisteného dlhu 

Zaistenie môže byť aj užitočné a efektívne - redukuje schopnosť dlžníka 

pre investovať tým, že by zaistené aktívum predal a vstúpil do riskantného 

projektu a obmedzuje neefektívne chovanie v insolvencii, teda pomáha aby 

v pr ípade možnosti bol zachovaný beh podniku a aktíva neboli použité na 

uspokojenie pohľadávok veriteľov. Do bodu kým zaistenie kontroluje 

d lžn íkovo zlé správanie a zvyšuje bohatstvo všetkých strán tak je želateľné131. 

Avšak zaistenie je poskytované aj za tento bod nie kvôli sociálnym výnosom, 

ale z dôvodu umožnenia zníženia finančných nákladov dlžníka predajom 

insolvenčného podielu neprispôsobivých veriteľov. Teda úloha zaistenia je 

f 132 

v urč i tom smere redistributívna . 

Je jasné , že zaistený veriteľ je lacnejší než nezaistený. Status priority 

z lepšuje pozíciu veriteľa v prípadnej insolvencii dlžníka a tento rozdiel sa musí 

odraziť v cene dlhu. Zaistení veritelia sú indiferentní medzi možnosťou 

posky tnúť dlžníkovi dlh za vyšších sadzieb bez zaistenia a za nižších sadzieb 

so zaistením. Dlžník j e ten, ktorý má stimul k ponuke zaistenia, práve preto, že 

si m ô ž e privlastniť rozdiel medzi sadzbami. Zaistenie môže zlepšiť situáciu 

nezais tených veriteľov tým, že zvýši šancu dlžníka na prežitie. 

130 LOPUCKI, Lynn M. The Unsecured Creditors1 Bargain. Virginia Law Review. 1994, Vol. 
80. s. 1887. „ „ , „ . , 
131 B E R G S T R O M Clas EISENBERG, Theodore, SUNDGREN, Štefan. On the Design of 
Efficient Priority Ŕules for Secured Creditors: Empirical Evidence from A Change in Law. 
European Journal ofLaw and Economics. 2004, Vol. 18, Issue 3, s. 273-297. 
132 BEBCHUK, Lucian Arye, FRIED, Jesse M., The Uneasy Case for thePriority of Secured 
Claims in Bankruptcy: Further Thoughts and a Reply to Critics. ComeULaw Review. 1997, 
Vol. 82, s. 1279-1348. Dostupné na www < http://ssrn.com/abstract=55559>. 
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Bebchuk aFried133 zhrnuli výhody, ktoré ponúka zaistenie do nasledujúcich 

piatich bodov: 

1. redukuje preinvestovanie tým, že bráni dlžníkovi predať alebo zaťažiť 

aktíva slúžiace k zaisteniu na to, aby zvýšil svoje zdroje pre neefektívne 

projekty 

2. redukuje neefektívne rozpúšťanie aktív tým, že bráni dlžníkovi 

v presune aktív slúžiacich k zaisteniu smerom k akcionárom alebo 

predaji či zaťaženiu aktív slúžiacich k zaisteniu na to, aby zvýšil svoje 

zdroje, ktoré potom presunie k svojim akcionárom 

3. znižuje náklady úpadku tým, že umožňuje zaistením veriteľom vyhnúť 

sa v určitých situáciách súdnemu procesu 

4. znižuje nepriame neefektívne chovanie tým, že zvyšuje očakávané 

náklady pre dlžníka v prípade porušenia podmienok pôžičky 

5. redukuje podnety veriteľov pre „rush for assets"134 ak dlžník začne 

trpieť finančnými problémami 

Existencia plnej priority pre zaistených veriteľov vedie k externalizácii 

deliktného rizika135. Dlžník môže prijímať riskantnejšie projekty a prijímať 

menej preventívnych opatrení. A to zvyšuje očakávanú deliktnú zodpovednosť. 

Bez priority nad deliktnými veriteľmi, prispôsobiví veritelia by zvýšili úrokové 

sadzby aby kompenzovali efekt rozpustenia ich pohľadávok medzi tými 

deliktnými136. Očakávanie toho a vôľa vyhnúť sa tomu vytvorí pre dlžníka 

stimul na opatrnejšie chovanie. Plná priorita pridelená zaisteným pohľadávkam 

zmenšuje podnety pre zaistených veriteľov monitorovať aktivity dlžníka, 

keďže zaistenie redukuje ich riziko straty. Rovnako majú zaistení veritelia 

menej podnetov na kontrolu dlžníkovho zlého chovania. Plná priorita je teda 

133 BEBCHUK Lucian Arye, FRIED, Jesse M., The Uneasy Case for the Priority of Secured 
Claims in Bankruptcy. Yale Law Journal. 1996, Vol. 105, Discussion Paper No. 166, s. 857-
934 Dostupný na www <http://papers.ssrn.com/abstract_id=417960>, strana 22 
134 = hon na aktíva dlžníka = snaha veriteľov o čo najrýchlejšie uspokojenie svojich 
pohľadávok prostredníctvom predaja dlžníkových aktív 
135 Pre podrobnejšie vysvetlenie externalizácie pozri kapitolu Obmezená zodpovednosť 
136 LÍPSON Jonathan C. Directors' Duties to Creditors: Volition, Cogn.t.on, Exit and the 
Financially Distressed Corporation. Forthcoming 50 U.C.L.A. Law Rev,ew. 2003. 
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v rozpore s princípom úpadkového práva - že dlžník nemôže obísť zákonom 

danú alokačnú schému zmenou prioritného usporiadanie rôznych veriteľov bez 

ich súhlasu137. 

Priorita zaistených veriteľov bola opakovane napádaná z dôvodu 

vykorisťovania niektorých skupín nezaistených veriteľov138 a obviňovaná 

z vytvárania neefektivity. Debaty sa sústreďujú predovšetkým okolo skupín 

nedobrovoľných veriteľov. Teda, že zaistenie vytvára neefektivitu. Kritici 

tvrdia, že zaistený dlh je niekedy vydaný nie pretože maximalizuje 

spoločenskú hodnotu, ale pretože dovoľuje dlžníkovi a niektorým veriteľom 

presunúť hodnotn v úpadku smerom od neprispôsobivých veriteľov139. A práve 

tomu sa budem venovať v ďalšej podkapitole. 

3.6 Vznik nezaisteného dlhu 

Existujú teórie140, podľa ktorých finny, ktoré sú vystavené zvýšenému 

riziku vzniku nepoistených deliktných záväzkov, majú tendenciu vydávať viac 

zaisteného dlhu ako podobné firmy netrpiace nadmerným množstvom 

deliktných záväzkov. Obete deliktov sú typickou skupinou neprispôsobivých 

nezaistených veriteľov. To znamená, že nemajú žiadne záruky na svoje 

pohľadávky a nezískavajú žiadnu úrokovú prémiu za to, že sú v celkovom 

poradí veriteľov preskočení veriteľmi zaistenými. V prípade veriteľov, ktorí 

poskytujú finančné pôžičky firmám, sa rizikovosť úpadku odrazí v cene. Teda 

ale je veriteľ zaistený, cena je nižšia, ak je nezaistení, skutočnosť, že bude 

v prípade insolvenčného konania preskočení zaistenými veriteľmi, je 

137 BEBCHUK, Lucian Arye, FRIED, Jesse M., The Uneasy Case for the Priority of Secured 
Claims in Bankruptcy. Yale Law Journal. 1996, Vol. 105, Discussion Paper No. 166, s. 857-
934 Dostupný na www <://papers.ssm.com/abstractjd=417960>, strana 15 
138 MOKAL Rizwaan Jameel. The Search for Someone to Save: A Defensive Case for the 
Priority of Secured Credit. Oxford Journal of Legal Studies. 2002, Vol. 22, No. 4, s. 687-728. 
Dostupný na www <http://ssrn.com/abstracr003719>, strana 687 
139 BEBCHUK Lucian Arye, FRIED, Jesse M., The Uneasy Case for the Priority of Secured 
Claims in Bankruptcy. Yale Law Journal. 1996, Vol. 105, Discussion Paper No. 166, s. 857-
934. Dostupný na www <://papers.ssrn.com/abstract_id=417960>, strana 6 
140 Pozri napríklad LISTOK1N, Yair J. Is Secured Debt Used to Redistnbute Value from Tort 
Claimants in Bankmptcy?: An Empirical Analysis. IstAnnual Conferenceon Empirical Legal 
Studies Paper, 2006. Dostupný na www <http://ssrn.com/abstract=909225>. 
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kompenzovaná úrokovou prémiou = vyššou cenou úveru. Nekonsenzuálni 

veritelia sú nezaistený exogénne, oni sami si nezvolili, že vstúpia do takéhoto 

vzťahu, bolo im to dané. Teda ich nezaistenosť vzniká na základe právneho 

systému. Niektoré firmy môžu využiť túto slabosť nekonsenzuálnych 

veriteľov. Vydávajú zaistené dlhy a tým si sami znižujú náklady dlhového 

financovania. V prípade úpadku nebudú deliktné obete vyplatené v plnej výške, 

ale zaistení veritelia áno. Toto je hlavná myšlienka redistributívnej teórie 

u insolvenčného práva141. V prípade ak k redistribúcii dochádza, deliktné obete 

ako nekonsenzuálni veritelia by mali dostať prednosť, inak je insolvenčné 

právo neférové a neefektívne142. Neférové je pretože nekonsenzuálni veritelia 

dostanú menej a nie sú kompenzovaní za riziko, ktoré podstupujú. Neefektivita 

spočíva na fakte, že firmy podliehajúce deliktnej zodpovednosti majú stimul 

nevykonávať dostatočné preventívne opatrenia, aby k deliktom nedochádzalo. 

Zmena insolvenčného práva v prospech nekonsenzuálnych veriteľov je teda 

podľa Bebchuka a Frieda výhodná a dáva zmysel aj z hľadiska spoločenskej 

efektivity. Ak k nej nedôjde, firmy budú vydávať viac zaisteného dlhu ako je 

sociálne optimálne a prispôsobovať svoju kapitálovú štruktúru tak, aby sa vyhli 

svojej deliktnej zodpovednosti143. Celý čas samozrejme hovoríme 

o nepoistených deliktných záväzkoch. Ak poistenie existuje, debata je 

irelevantná, keďže obete deliktov budú vyplatené poisťovňami, bez ohľadu na 

existujúci úpadok dlžníka. Poistenie ale nemusí byť možné napr. z dôvodu 

existencie limitu poistenia, situácie, keď je firma podpoistená. 

Najrozumnejšou možnosťou ako zistiť, či firmy naozaj využívajú 

tvorbu zaisteného dlhu , aby sa zbavili záväzkov z deliktných situácií je 

potvrdiť si to empiricky - porovnať množstvo zaisteného dlhu u firiem 

vysokodeliktných stými „obyčajnými", pričom budeme porovnávať firmy 

približne rovnakej veľkosti. Najprv je rozumné si definovať, ktoré firmy sú 

141 BEBCHUK Lucian Arye, FRIED, Jesse M., The Uneasy Case for the Priority of Secured 
Claims in Bankruptcy. Yale Law Journal. 1996, Vol. 105, Discussion Paper No. 166, s. 857-
934. Dostupné na www <://papers.ssm.com/abstractjd-417960>. 
142 BEBCHUK, Lucian Arye, FRIED, Jesse M., The Uneasy Case for the Pnonty of Secured 
Claims in Bankruptcy. Yale Law Journal. 1996, Vol. 105, Discussion Paper No. 166, s. 857-
934. Dostupné na www <://papers.ssm.com/abstractjd-417960> . 
143 BEBCHUK, Lucian Arye, FRIED, Jesse M., The Uneasy Case for the Pnonty of Secured 
Claims in Bankruptcy: Further Thoughts and a Reply to Cnt.cs. CornelLawReview. 1997, 
Vol. 82, s. 1279-1348. Dostupné na www < http://ssrn.com/abstract=í)i^y> 

- 4 3 -

http://ssrn.com/abstract=%c3%ad)i%5ey


Optimálne pravidlá poradia uspokojenia pohľadávok nekonsenzuálnych veriteľov 
v insolvenčnom konaní • l tT"e,0V 

vlastne vyysokodeliktné. Vysokodeliktné firmy sú tie, ktoré sú v zvýšenej 

miere vystavené vzniku deliktných záväzkov a z toho dôvodu sú často 

nepoistiteľné pre tieto prípady. Sú dve skupiny spoločností, ktoré väčšinu ľudí 

napadnú na prvom mieste. Firmy pracujúce s azbestom a tabakové spoločnosti. 

Obe tieto skupiny každoročne čelia mnohým žalobám zo strany občanov, na 

poškodenie zdravia. Tabakové spoločnosti napríklad vydávajú obligácie 

s vyššou úrokovou prémiou, práve v dôsledku tejto vysokodeliktnosti, teda aby 

kompenzovali riziko spojené s hrozbou deliktných žalôb vedúcich k zníženiu 

ziskov spoločnosti až k úpadku. 

Yair Listokin v svojej práci Is Secured Debt Used to Redistribute Value from 

Tort Claimants in Bankruptcy? An Empirical Analysis144 na základe 

štatistických údajov a s použitím Westlaw databázy zaradil medzi 

vysokodeliktné spoločnosti firmy operujúce v týchto odvetviach priemyslu: 

farmaceutické firmy 

výrobcovia chirurgických a lekárskych 
, . 145 

nástrojov 

výroba farieb 

výroba pesticídov 

výroba pneumatík 

malí výrobcovia zbraní 

výroba domácich spotrebičov 

výroba hračiek 

výroba športového náčinia 

Listokin v svojej práci použil tri metódy ako porovnávať výšku zaistených 

dlhov u týchto vysokodeliktných spoločností s tými ostatnými 

144 LISTOKIN Yair J Is Secured Debt Used to Redistribute Value from Tort Claimants in 
Bankruptcy?: Än Empirical Analysis. lst Annual Conference on EmpiricalLegal Stud.es 
Paper, 2006. Dostupný na www <http://ssrn.com/abstract=909225> 
145 Prvé dve menované sú riziku deliktných záväzkov vystavene vo väčšej m.ere. 
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1. jednoduchá štatistická analýza 

Podľa pozorovania štatistických údajov pre americké spoločnosti, Listokin 

zistil, že v priemere vysokodeliktné spoločnosti majú nižšiu výšku 

zaistených dlhov ako ostatné spoločnosti. Jednoduchá štatistická analýza 

nie je schopná kontrolovať veľké množstvo ostatných faktorov a zahrnúť 

ich do výsledkov, závery založené iba na štatistike nemôžu byť pokladané 

za dostačujúce. Ale jeden záver predsa len môžeme z tejto metódy vyvodiť. 

Teória, že redistribúcia je hlavný dôvod pre vznik zaistených dlhov, má 

svoje obmedzenia. Ak by bola redistribúcia hlavným dôvodom pre 

zaistené dlhy, firmy schopné dosiahnuť redistribúcie by tak urobili bez 

ohľadu na iné faktory pôsobiace proti použitiu zaisteného dlhu. 

Skutočnosť, že vysokodeliktné firmy (definované podľa odvetví, pozri 

vyššie) majú nižšie zaistené dlhy než je priemer, odporuje názoru, že 

redistribúcia je prvotný motív na tvorbu zaisteného dlhu. 

2. regresia podľa tobitovho modelu 

Na to, aby sme určili dopad redistribúcie na tvorbu zaistených dlhov, 

potrebuje použiť sofistikovanejšie techniky než len jednoduchá štatistická 

analýza. Aby sme mohli ošetriť aj iné faktory pôsobiace na použitie 

zaistených dlhov, musíme sa presunúť do regresnej analýzy. Medzi faktory 

ovplyvňujúce použitie zaisteného dlhu a nemajúce žiaden súvis s deliktami 

patria najmä príjmy, marginálne daňové sadzby, veľkosť firmy, dostupnosť 

hotovosti, krajina pôsobenia firmy a jej právny systém a ďalšie. 

Listokin použil teda tobitov model a prispôsobil ho: 

jkde sdebti j e priemer (medziročný) zaisteného dlhu v pomere 

k celkovému dlhu pre firmu i, je vektor kontrolných premenných 
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spriemerovaných medzi jednotlivými rokmi, •torti je ukazovateľ pre to, či 

forma je vysokodeliktnou alebo nie, je nonnálne distribuovaná, 

homoskedatistická chyba, ktorá je nekorelovaná s ostatnými regresormi. 

Nulovou hypotézou pre tento model je ,že redistribučná teória je empiricky 

dôležitá. Ak je nulová hypotéza modelu pravdivá, potom by koeficient 

deliktu 6 mal byť pozitívny a signifikantne väčší než nula. Ak redistribučná 

teória nemá dostatočnú vysvetľujúcu silu, potom 8 bude nula alebo 

dokonca negatívna. 

Listokin urobil regresiu podľa tohto modelu a zistil, že jej výsledky 

podporujú závery urobené na základe jednoduchej štatistickej analýzy. Aj 

keď došlo ku kontrole ďalších parametrov ovplyvňujúcich použitie 

zaisteného dlhu, vysokodeliktné firmy využívajú menej zaistených dlhov, 

čo odporuje redistribučnej teórii. 

3. analýza časových radov 

Aj regresná analýza podľa tobitovho modelu má svoje nedostatky. Ak 

nejaké nepozorované premenné sú korelované s tými použitými v regresii, 

regresné odhady môžu byť vychýlené. Aby sa vyhol Listokin tejto 

možnosti (otestoval ju) použil analýzu časových radov. Mnoho firiem robí 

fúzie, akvizície, privatizuje sa alebo zbankrotuje v priebehu rokov. Teda 

regresia na základe fixných efektov podlieha mnohým zdrojom vychýlenia. 

Problémom často býva, že regresia na základe fixných efektov vyžaduje 

používanie jednej jednotky. Teraz si zoberieme odvetvie priemyslu ako 

jednotku pozorovania. Aj keď dochádza k veľkým zmenám firiem v rámci 

odvetví, každé odvetvie ako celok zostáva viac menej stabilné. Teda 

môžeme použiť ako hladinu pozorovania jednotlivé odvetvia s váženým 

priemerom firiem v danom odvetví za daný rok. Listokin použil túto 

analýzu na tabakový priemysel a zistil, že aj keď v priebehu rokov došlo 

k zvýšeniu deliktných záväzkov tabakových spoločností, nedošlo za toto 

obdobie k zvýšeniu použitia zaisteného dlhu. Teda empirické dôkazy opäť 

popierajú redistribučnú teóriu. 

- 4 6 -



Optimálne pravidlá poradia uspokojenia pohľadávok nekonsenzuálnych veriteľov 
v insolvenčnom konaní • l tT"e,0V 

Ďalšou možnosťou, ktorá nám priblíži, či firmy postupujú podľa 

redistribučnej teórie, je zistenie ako používajú zaistený dlh spoločnosti 

blížiace sa úpadku. Ako sa úpadok blíži, očakávaná hodnota redistribučnej 

schopnosti zaisteného dlhu narastá. Čím je úpadok pravdepodobnejší, tým 

je hodnota priority zaisteného dlhu nad ostatnými veriteľmi vyššia. Ak by 

bola redistribučná teória hlavnou vysvetľujúcou premennou, znamenalo by 

to, že všetky firmy blížiace sa k úpadku by mali používať neúmerne veľké 

množstvá zaisteného dlhu. Samozrejme schopnosť vydávať ďalší a ďalší 

zaistený dlh je podmienená množstvom aktív, ktoré firma vlastní a je 

možné ich použiť ako zaistenie pre vydaný dlh. Obete deliktu prirodzene 

nemajú žiadne zaistenie a teda čím viac takýchto veriteľov firma má, tým 

ľahšie by pre firmu malo byť vydávanie zaisteného dlhu na redistribúciu 

smerom od nezaistených veriteľov. Teda firmy čeliace hrozbe úpadku 

z dôvodu deliktných záväzkov by mali vydávať ešte viac zaisteného dlhu 

než iné firmy vo finančných ťažkostiach, ale bez deliktných záväzkov. 

Na základe analýzy časových radov dochádza Listokin k záveru, že 

vysokodeliktné firmy majú trvalé menší podiel zaistených dlhov než 

ostatné firmy blízko úpadku. Tieto zistenia silne negujú redistribučnú 

teóriu. Ak je zaistený dlh používaný na redistribúciu hodnoty od 

neprispôsobivých veriteľov, potom by firmy s veľkým počtom 

nechránených deliktných veriteľov mali používať veľké množstvo 

zaisteného dlhu na redistribúciu ak sú v blízkosti úpadku. Redistribučné 

zisky zaisteného dlhu by práve v takomto prípade mali mať najvyššiu 

hodnotu a mali by byť zrejmé a nepopierateľné. Skutočnosť, že takéto 

firmy majú naopak menšie množstvo zaisteného dlhu silne vyvracia 

redistribučnú teóriu. 

3.6.1 Záverv z empirickej analýzy použitia zaisteného dlhu 

Na základe jednoduchej štatistickej analýzy, regresia podľa tobitovho 

modelu aj analýzy časových radov sme zistili, že redistribučné motívy nie sú 

dôležitými determinantami pre použitie zaisteného dlhu. Tieto empirické 
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dôkazy na jednej strane popierajú redistribučnú teóriu, ale nemajú oporu 

v agency cost teórii. Tá totiž nedokáže vysvetliť, prečo by vysokodeliktné 

firmy mali mať nižší podiel zaisteného dlhu než ostatné spoločnosti (teda 

nedokáže podoprieť z teoretického hľadiska výsledky empirické). 

Co sa týka návrhov na úpravu insolvenčného práva v prospech 

nekonsenzuálnych veriteľov, nemožno vyvodiť až také zrejmé názory. Je jasné 

že udelenie absolútnej priority (superpriority) tejto skupine veriteľov je 

prehnané, na druhej strane čiastočná priorita je zmysluplná146. Ako sme už 

diskutovali vyššie, preventívne opatrenia firiem proti vzniku deliktných situácii 

budú vyššie v prípade takejto priority. Pretože zaistení veritelia budú čiastočne 

ovplyvnení udelením priority nekonsenzuálynm veriteľom, budú musieť podľa 

Listokina zarátať tieto dodatočné rizika do svojich nákladov a teda do 

výslednej ceny úveru. A cez cenu úveru toto uprednostnenie nekonsenzuálnych 

veriteľov bude pôsobiť na samotné firmy, ktoré sa budú snažiť vyhnúť 

deliktným záväzkom, teda budú využívať dostatočné preventívne opatrenia 

v rámci svojich možností. 

Čo môže byť vodou na mlyn pre odporcov udelenia nejakej formy priority pre 

nekonsenzuálnych veriteľov, je fakt, že tento problém nieje natoľko empiricky 

signifikantný, čím tieto návrhu strácajú na analytickej sile. To si vo svojej 

štúdii uvedomuje aj sám Listokin. Ak firmy nepoužívajú zaistené dlhy na 

redistribúciu hodnotu medzi skupinami veriteľov, tak si myslí že je 

pravdepodobné, že nepoužívajú ani iné, agresívnejšie metódy. Teda aj 

teoretická otázka neobmedzenej zodpovednosti musí byť riadne zvážená. 

Firmy neprispôsobujú svoju kapitálovú štruktúru, aby sa vyhli deliktným 

záväzkom, teda je vysoko pravdepodobné, že ani zmena v zodpovednosti 

akcionárov nepovedie k výraznejším zmenám v chovaní firiem. 

146 LISTOKIN, Yair J. Is Secured Debt Used to Redistribute Value from Tort Claimants in 
Bankruptcy?: A n Empirical Analysis. lst Annual Conference on Empmcal Legát Stu les 
Paper, 2006. Dostupný na www <http://ssrn.com/abstract=909225>. 
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Na podobnú tému robili štúdiu aj LoPucki a Whitford147. Ako podklad 

si zobrali 43 najväčších reorganizácií 80,-tych rokov v USA. Zistili, že v dvoch 

zo študovaných firiem viac než dve tretiny nezaistené dlhu tvorili 

nedobrovoľné pohľadávky a v takmer tretine firiem bola podstatná časť dlhu 

držaná nedobrovoľnými veriteľmi. Musíme poznamenať, že štúdia sa týkala 

najväčších reorganizácií. Malé firmy nie sú natoľko schopné produkovať 

nedobrovoľný dlh. Aj Bebchuk a Fried148 priznávajú, že v americkom prostredí 

je väčšina zaisteného dlhu produkovaná malými a strednými firmami. 

Z britského prostredia tento fakt potvrdzuje napríklad Lasferova štúdia149, ktorá 

hovorí, že malé spoločnosti produkujú 61% zaistené dlhu, zatiaľ čo veľké iba 

16%. 

V prípade malých firiem sú mnohí riaditelia zároveň podstatnými akcionármi 

firmy. Teda úmysel strategického úpadku z dôvodu vyhnutia sa deliktnej 

zodpovednosti je viac než pochybný. Väčšina ich majetku je práve vo firme 

(teda diverzifikácia ich investícií nie je veľká), teda náklady likvidácie 

spoločnosti sú pre nich príliš veľké - akcionári-manažéri stratia svoju prácu, 

majetkový podiel a podstatnú časť nediverzifikovaného bohatstva 

špecifického pre firmu. Malé firmy navyše obyčajne kapacitu na vytvorenie 

nedobrovoľného dlhu v takej výške, aby to podnecovalo extenializáciou 

deliktného rizika motivovaný pokus o úpadok firmy.150 Nehovoriac o faktu, že 

môžu podliehať osobnej zodpovednosti151. 

4 Právna zodpovednosť 

147 LOPUCKI Lynn M DOHERTY, Joseph W. Rise of the Financial Advisors: An Empirical 
Study of the Division ofProfessional Fees in Large Bankruptcies. UCLA School of Law, Law-
Econ Research Paper. 2006, No. 06-18. Dostupné na www: 
<http://ssrn.com/abstracr913841>. . 
148 BEBCHUK, Lucian Arye, FRIED, Jesse M., The Uneasy Case for the PnontyoSecued 
Claims in Bankruptcy. Yale Law Journal. 1996, Vol. 105, D.scusston Paper No. 166, s. 857-
934. Dostupný na www <://papers.ssm.com/abstractjd-417960> . F m n i n r ; ) | 
149 LASFER,Ameziane M. Debt Structure, Agency Costs and F ™ s S.ze. An Empmeal 

Investigation. City Univerzity Business School Working Paper 2000 150 LOPUCKI, Lynn M. The Unsecured Creditors' Bargam. Virgm,a Law Review. 1994, Vol. 

80. s. 1887. , „ 
151 Pozri kapitolu Obmedzená v. Neobmedzená zodpovednosť 
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V práve existujú dva princípy prístupu k zodpovednosti za nejaký 

delikt. V prvom prípade hovoríme o zanedbaní (nejakej povinnosti...) 

a v druhom o objektívnej zodpovednosti (v angličtine strict liability) bez 

ohľadu na mieru zavinenia. Skrz dobu a právny režim sa posúdenie 

jednotlivých deliktov rozdeľuje podľa týchto princípov rôzne152. To čo v jednej 

dobe a jednom režime patrilo k zanedbaniu, v druhom podlieha objektívnej 

zodpovednosti. 

Pri zanedbaní ide o nedodržanie povinnosti starostlivosti, porušenie povinností 

uložených zákonom. Zo samotnej podstaty vyplýva, že právna definícia čo 

znamená zanedbanie starostlivosti (a podobne...) je nutná. Pri objektívnej 

zodpovednosti hovoríme väčšinou o očividnom abnormálnom chovaní toho, 

ktorý poškodil. Zodpovednosť vzniká až keď dôjde k nejakej škode, v prípade 

zanedbania je zodpovednosť vzniká už samotným zanedbaním, nemusí ani 

dôjsť ku škode. Dôležité je povedať, že v prípade deliktov sa rozlišujú dva typy 

straty, strata ekonomická a neekonomická153. K ekonomickým stratám patrí 

poškodenie majetku, strata mzdy, náklady na lekársku starostlivosť. 

K neekonomickým stratám patrí bolesť, utrpenie, emocionálne poruchy. 

Objektívna zodpovednosť robí poškodzovateľa zodpovedným pre 

nehody, ktoré sa stali dôsledkom ich vystavenia sa prijateľnému aj 

neprijateľnému riziku. Ide väčšinou o nehody, ktoré vyplývajú z aktivity 

poškodzovateľa, nehody, ktorých výskyt sa dlhodobo zvyšuje v dôsledku 

činnosti poškodzovateľa. Zanedbanie robí poškodzovateľa zodpovedným len 

v prípade vystavenia sa neprijateľnému riziku. Teda poškodzovateľ nesie 

náklady nehody iba ak k nej došlo v dôsledku jeho činnosti, a ak nehode mohol 

zabrániť. Jedna z najdôležitejších otázok deliktného práva je či ide 

152 COOTER Róbert D. Economic Theories of Legal Liability. The Journal of Economic 
Perspectives, 1991, Vol. 5, No. 3., s. 11-30. Dostupné na www 
<http://links.jstor.org/sici?sici=0895-
3309%28199122%295%3A3%3C1 l%3AETOLL%3E2.0CO/o3B2-X>^ 
153 COOTER Róbert D. Liability Rights As Cont.ngent Claims. Olm Working Papers m Law, 
Economics, and lnstitutions. 1996/97, No. 8. Dostupné na www: 
<http://ssrn.com/abstract=105888>. 
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o objektívnu zodpovednosť alebo zanedbanie154. A druhá (vyplývajúca 

z definície samotných pojmov) je aké vystavenie sa riziku je prijateľné. 

Deliktná zodpovednosť by v ideálnom prípade mala minimalizovať 

kombináciu nákladov nehody a jej prevencie155. 

Žalovaný je zodpovedný ak po ňom právo požaduje zaplatiť škody, 

ktoré boli spôsobené žalobcovi. Právo poníma inštitút zodpovednosti ako 

prostriedok pre kompenzáciu obetí, odstránenie chýb a rozptýlenie rizika156. 

Z ekonomického pohľadu slúži zodpovednosť ako prostriedok pre hľadanie 

efektívneho riešenia pre podnety a znášanie rizika. Zodpovednosť je vlastne 

cena za extemality, ktorej výsledkom je efektívne správanie157. 

Známe sú tri alokatívne mechanizmy právnej zodpovednosti'58: 

1. internalizácia prostredníctvom objektívnej zodpovednosti (zmluvné 

právo, časť deliktného práva) 

2. vynutiteľnosť štandardov prostredníctvom pravidiel zanedbania 

(väčšina deliktncho práva) 

3. trhy pre práva (právo nehnuteľností) 

Právo povzbudzuje firmy k podstúpeniu rizika s požičanými peniazmi tým, 

že pri prípadnom úpadku potláča schopnosť niektorých veriteľov vymáhať 

154 KRAAKMAN, ReinerH. Corporate Liability Strategies and the Costs of Legal Controls. 
The Yale Law Journal. 1984, Vol. 93, No. 5, s. 857-898. Dostupné na www. 
<http://links.jstor.org/sici?sici=0044-
0094( 198404)93%3A5%3C857%3ACLSATC%3E2.0.CO%3B2-T>. 
155 BOWERS, James W. Encyclopedia of Law and Economics: Security Interests, Creditors 
Priorities andBankruptcy. lst edition. Vol. II- Civil Law and Economics. BOUCKAERT 
Boudewijn and DE GEEST, Gerrit. Ghent: Edward Elgar and the University of Ghent, 2000. 
Dostupné na www <encyclo.findlaw.com/1500book.pdf>. ISBN 1 85898 985 X., s. 90-128. 
1 5 6 COOTER, Róbert D. Economic Theories of Legal Liability. The Journal ofEconomic 
Perspectives, 1991, Vol. 5, No. 3., s. 11-30. Dostupné na www 
<http://links.jstor.org/sici?sici=0895-
3309%28199122%295%3A3%3C11%3AETOLL%3E2,O.CO%3B2-X>. 
157 BOWERS, James W. Encyclopedia of Law and Economics: Secunty Interests Creduors 
Priorities and Bankruptcy. lst edition. Vol. II- Civil Law and Economics. BOUCKAERT 
Boudewijn and DE GEEST, Gerrit. Ghent: Edward Elgar a n d £ Un.venutyj o f G h e n t 2 0 0 0 . 

Dostupné na www <encyclo.fmdlaw.com/1500book.pdMSBN l 85898 9 8 5 I X ^ 9 0 128. 
158 COOTER Róbert D. Economic Theories of Legal Liab.hty. The Journal ofEconomic 
Perspectives1991, Vol. 5, No. 3., s. 11-30. Dostupný z www 
<http://Iinks.jstor.org/sici?sici=0895- y ^ c tmm i? 
3309%28199122%295%3A3%3C11%3AETOLL%3E2.0.CO%3B2-X>, strana 12 
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svoje nároky159. Tým dochádza aj k zvyšovaniu rizika, že bude spôsobená ujma 

nejakej tretej strane. Úpadok môže za istých okolností predstavovať pre firmu 

„únikovú cestu" od zodpovednosti. Podľa Cootera teda firmy prijímajú menej 

predbežných opatrení, keďže v prípade problémov môžu vyhlásiť úpadok 

a tým sa vyhnúť splácaniu nárokov. 

Právna veda časom vyriešila tento problém ako obmedziť vyhýbanie sa 

pohľadávkam prostredníctvom úpadku a to napríklad prostredníctvom 

„successor doctrine". Podľa tejto doktríny sa kupca firmy získava jej plnú 

zodpovednosť aj v prípade, že záväzky môžu v neskoršom období prevýšiť 

aktíva firmy. Práve existencia hrozby, že záväzky môžu viesť k úpadku, vedie 

k tomu, že firmy preferujú aktíva, ktoré dokážu „prežiť" bankrot bez toho, aby 

boli skonfiškované a predané kvôli uspokojeniu pohľadávok veriteľov160. To 

znamená, že sa napríklad snažia prerozdeliť zisk skôr, než dôjde 

k materializácii škody. Tým samozrejme dochádza k porušeniu efektivity161. 

Tri mechanizmy alokácie zodpovednosti (viď vyššie) neposkytujú rovnaké 

podnety k úniku od zodpovednosti prostredníctvom úpadku. Objektívna 

zodpovednosť zvýhodňuje podkapitalizované firmy, ktoré môžu ujsť 

úpadkom162. Deformácia podnetov, ku ktorej dochádza možnosťou úpadku, 

môže byť menšia pri pravidlách zanedbania než pri objektívnej 

zodpovednosti163. 

159 COOTER, Róbert D. Economic Theories of Legal Liability. The Journal ofEconomic 
Perspectives, 1991, Vol. 5, No. 3., s. 11-30. Dostupný z www 
<http://links.jstor.org/sici?sici=0895-
3309%28199122%295%3 A3%3C11%3AETOLL%3E2,O.CO%3B2-X>; strana 16 
160 COOTER, Róbert D. Economic Theories of Legal Liability. The Journal ofEconomic 
Perspectives, 1991, Vol. 5, No. 3., s. 11-30. Dostupné na www 
<http://links.jstor.org/sici?sici=0895-
3309%28199122%295%3A3%3Cn%3AETOLL%3E2 0CO/o3B2-X>^ 
161 POSEY Lisa Lipowski. An Economic Analysis of Net Worth Requirements W.th Stnct 
Liability When Potential Losses Exceed Net Worth. 1990. s.l., s.m. xerox. 
1 6 2 COOTER Róbert D. Economic Theories of Legal Liability. Tlie Journal ofEconomic 
Perspectives, 1991, Vol. 5, No. 3., s. 11-30. Dostupné na www 

3 3 Ä Ä A m o n g 
- KORNHAUSER, Lewis A , REVESZ Rtchard ™ ^ ^ o T s 
Potentially Insolvent Actors. Journal of Legal Stud.es, fortheommg. 1990, Vol. 19, 
617-651. 
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V prípade deliktnej zodpovednosti do hry vstupuje aj možnosť poistenia 

sa proti nárokom. Na jednej strane existencia možnosti poistenia môže viesť 

k tomu, že firmy zmenšia snahy o predbežné opatrenia proti škodám čím sa 

naruší samotný účel existencie zodpovednosti. Na strane druhej, samotné 

poisťovacie spoločnosti prenesú tieto náklady do ceny poistenia, čím budú 

nútiť firmy, aby dané opatrenia prijímali a vyvíjali dokonca aj vo vyššej miere 

než by tomu bolo bez existencie poistenia164. 

Teória absolútnej zodpovednosti hovorí, že majitelia firiem absorbujú časť 

nákladov a tie zvyšné budú rozptýlené medzi všetkých spotrebiteľov165. 

Poistenie proti nehodám obetí (poistenie prvej strany) je nahradené poistením 

zodpovednosti firiem (poistenie tretej strany). Firemné poistenie býva vyššie, 

keďže väčšinou nemá stanovené stropy, na druhej strane osobné poistenie proti 

nehodám má cenové hladiny, v ktorých sa pohybuje (napríklad postenie proti 

úrazu do 1 000 000 Kč). Podľa Hubera166 však takéto poistenie proti 

zodpovednosti pôsobí proti veciam novým a neznámym. Firmy sa boja 

prijímať riziko nových vecí, pretože by to mohlo viesť k zvýšeniu poplatkov za 

poistenie. Teda inovačný potenciál poistených firiem sa zmenší. 

Zodpovednosť je prostriedok na minimalizáciu sociálnych nákladov 

privátnych aktív168. Má prinútiť aktérov internalizovať náklady ich aktivity -

1 6 4 COOTER, Róbert D. Economic Theories of Legal Liability. The Journal of Economic 
Perspectives, 1991, Vol. 5, No. 3., s. 11-30. Dostupné na www 

5 Neobmedzená versus obmedzená zodpovednosť 
.,167 

[ Í Č I Z U I U piesne b i c v y j a u i u j v — j , I J 

zodpovednosťou je jednoducho spoločnosťou s ručením obmedzeným. 

167 

HUBER, Peter W. Uability: The Legal Revolution and lis Consequences. 3rd edition. New 
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len efektívna forma zodpovednosť donúti všetkých aktérov zvažovať celé 

náklady169. Obmedzená zodpovednosť podporuje riskantné aktivity, pomáha 

externalizácii častí niektorých nákladov. 

5.1 H i s t o r i c k y v ý v o j a d ô v o d y zavedenia obmedzenej zodpovednosti 

V starovekom Ríme170 existovala neobmedzená zodpovednosť, ale 

postupne sa vytvárali tlaky na obmedzenú. Boli poskytované jednotlivé 

výnimky, ako obmedzená zodpovednosť páter familias (hlavy ekonomických 

jednotiek) iba do peculium (majetok vydelený otcom rímskej patriarchálnej 

rodiny synovi alebo otrokovi). V 12. a 13. storočí používali talianske mestské 

štáty pre vonkajších investorov formu obmedzenej zodpovednosti - ktorí ručili 

len do výšky svojej investície. To bolo prijaté aj ostatnými stredomorskými 

štátmi ako commenda a fungovalo najprv pre morský obchod, no napokon aj 

pre vnútroštátny. Došlo k ďalšiemu rozširovaniu foriem obmedzenej 

zodpovednosť , vo Francúzsku, írsku, niektorých štátoch USA a Anglicku. Vo 

Francúzsku vznikli v roku 1807 societes anonymes, ktoré sa za napoleonských 

čias rozšírili na nemecké, pruské, talianske a švajčiarske územie. V Anglicku 

vznikala obmedzená zodpovednosť ako určitá forma podpory spoločnosti 

prospešných aktivít. Tlak na obmedzenú zodpovednosť vznikal najmä 

171 
v dôsledku separácie vlastníctva a kontroly . 

V minulosti bolo na obmedzenú zodpovednosť pozerané ako na určitú 

formu kompenzácie za pozitívne externality, ktoré firma produkuje (verejné 

168 CARNEY Peter. Encyclopedia ofĹaw andEconomics : Limited Liability. lst editioa Vol. 
III- The Regulation of Contracts. BOUCKAERT, Boudewijn and DE GEEST, Gernt. Ghent: 
Edward Elgar and the University of Ghent, 2000. Dostupné na www 
<encyclo.fmdlaw.com/5620book.pdfX ISBN 1 85898 986 8., s. 659-691. 
169 KORNHAUSER, Lewis A. An Economic Analysis of the: Cho.ee BetwecnEnterpnseand 
Personál Liability for Accidents. Califomia Law Review. 1982, Vol. 70., No. 6. s. 1345-1392. 
D o s t u p n é n a w w w : < http://links.jstor.org/sici7sici-0008-

1221 (198212)70%3 A6%3C 1345%3 AAEAOTC%3E2,0.CO%3B2-D>. 
170 CARNEY Peter. Encyclopedia ofLaw andEconomcs-^Ltab,^ lst e é t o a Vol. 
III- The Regulation of Contracts. BOUCKAERT, Boudewijn and DE GEEST, Gernt. Ghent. 
Edward Elgar and the University of Ghent, 2000. Dostupné na www 
<cncyclo.fmdlaw.com/5620book.pdf>. ISBN 1 85898 986 8 s. 659-691 
171 CARNEY, Peter. Encyclopedia o/Law and E c o n o m i c s l s t e t o Vol. 
III- The Regulation of Contracts. BOUCKAERT, Boudewijn and DE GEEST, Gemt. . 
Edward Elgar and the University of Ghent, 200C( Dostupne na www 
<encyclo.findlaw. com/5620book.pd£>. ISBN 1 85898 986 s. 

- 5 4 -

http://links.jstor.org/sici7sici-0008-


Optimálne pravidlá poradia uspokojenia nohľ m L 
v insolvenčnom konaní 1 niaaavok nekonsenzuálnych veriteľov 

beneflty)172. Obmedzená zodpovednosť b o l a „ „ ^ 

zastávali záujme koruny, i c h a k t i v i l a ^ ^ • 

a podobne. Je uríite správne p„dp o r o v a f t i e t 0 ^ „ ^ ^ ^ 

zostáva, či inštitút obmedzenej zodpovednosti je , h o d » í r a n e š e n ( m 

Obmedzená zodpovednosť podpomje rizikové aktivity, a , e n a d r u h e j s t i a n e j e 

politicky omnoho priechodnej™ než „ a p r i k l a d p r i a m e d o t á c i e ^ ^ 

daniach. 

5 .2 O b m e d z e n á z o d p o v e d n o s ť 

Obmedzená zodpovednosť negatívne ovplyvňuje podnety smerom 

k vykonávaniu starostlivosti a povzbudzuje firmy k riskantných aktivitám173. 

Na druhej strane častá obhajoba zavedenia inštitútu obmedzenej zodpovednosti 

firiem spočíva v tom, že podporuje investície aj do určité riziko prinášajúcich 

aktivít, ktoré by inak neboli podporované174. Investície sú určované troma 

základnými stavebnými kameňmi - riziko, výnos a likvidita. Pri otázke 

optimálnej zodpovednosti sa nebudeme zaoberať likviditou, zostaneme iba pri 

riziku a výnose. Čím vyšší je výnos, tým je obvykle vyššie aj riziko (a naopak). 

Obmedzená zodpovednosť spôsobuje, že očakávané výnosy nie sú normálne 

distribuované175. Negatívna hodnota je nahradená nulou, čo zvyšuje očakávané 

hodnoty a tým obmedzená zodpovednosť vytvára dojem, že očakávané výnosy 

sú menej rozptýlené, s menšou rizikovosťou a nižšou diskontnou sadzbou. 

Požadovaná miera výnosnosti je pri obmedzenej zodpovednosti nižšia176. Teda 

172 ~ CARNEY, Peter. Encyclopedia ofLaw and Economics: Limited Liability. Ist edition. Vol. 
III- The Regulation of Contracts. BOUCKAERT, Boudewijn and DE GEEST, Gerrit. Ghent: 
Edward Elgar and the University of Ghent, 2000. Dostupné na www 
<encyclo.findlaw.com/5620book.pdf>. ISBN 1 85898 986 8., s. 659-691. 

1 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort Victims and Creditors. Columbia Law 
Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650. 
174 EASTERBROOK, Frank H., FISCHEL, Daniel R. Limited Liability and Corporation. The 
University ofChicago Law Review. 1985, Vol. 52, No. 1, s. 89-117. Dostupné na www: 
<http://links.jstor.org/sici?sici=0041-
9494( 198524)52%3 A1 %3C89%3 ALLATC%3E2,O.CO%3B2-V>. 
175 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort Victims and Creditors. Columbia Law 
Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650. 
176 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort Victims and Creditors. Columbia Law 
Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650. 
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a k by existovala neobmedzená zodpovednosť, .nektoré investície by neboli 
prijaté. 

Obmedzená zodpovednosť pôsobí v troch rovinách177-

1. podporuje prijímanie rizika, čo pomáha rozvíjať ekonomický rast 
2. uľahčuje efektívne rozptýlenie rizika 

3. bráni nadmerným súdnym nákladom pre veriteľov, ktoré by existovali 

v prípade hľadania náhrady priamo u akcionárov 

5.2.1 Externalizácia n l k j M g Y m o b n ^ 

Externalizácia nákladov je spôsob akým sa vyhnúť plateniu niektorých 

nákladov tak, že budú prenesené na plecia ostatných. Pri obmedzenej 

zodpovednosti sa riziko zodpovednosti a straty prenáša z držiteľov majetku 

(akcionári) na držiteľov dlhu (veritelia). Deliktné pohľadávky nie sú súčasťou 

žiadnych kalkulácií a nie sú zahrnuté v ničiom investičnom rozhodovaní178. 

V tomto zmysle nie sú náklady firmy internalizované. Investícia je 

uskutočnená, aj keď zo spoločenského uhla pohľadu je neželaná. Je to preto, že 

nie celé riziko spoločnosti je zahrnuté v požadovanej miere výnosnosti (keby 

bolo, tak daná investícia nedosahuje požadovanú mieru a nie je 

uskutočnená)179. Podľa Leebrona má teda obmedzená zodpovednosť za 

následok zníženie očakávanej hodnoty investícií a zvýšenie rizikovosti. 

Neschopnosť zahrnúť deliktné riziko spôsobuje, že aj keď je hodnota 

spoločnosti nezmenená, investičné rozhodovanie (jeho riziko) je tým 

ovplyvnené. V prípade, že existuje efektívny trh pre poistenie zodpovednosti, 

budúce očakávané náklady sa stávajú súčasnými nákladmi na poistenie a teda 

sú zahrnuté v investičnom rozhodovaní firmy. Ak sa spoločnosť plne poistí, tak 

je schopná plne externalizovať straty aj pri obmedzenej zodpovednosti . 

177 Podľa MENELL, Peter S. Legal Advising on Corporate Structure in the New Era of 
Environmental Liability. Columbia Business Law Review. 1990, No. 3. s. 399-413. 
178 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort Victims and Creditors. Columbia Law 
Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650; strana 1579. 
m LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort Victims and Creditors. Columbia Law 
Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650. 
180 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort Victims and Creditors. Columbia Law 
Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650. 
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Otázkou je, či sa firma dobrovoľne plne poistí 
existuje iba obmedzená 

zodpovednosť. 

Externalizácia z dôvodu obmedzenej zodpovednosti 
181 

problémy : 
vytvára tri hlavné 

1. firmy sa rozhodujú riskantnejšie, isie, pretože neberú v svojom 
rozhodovacom procese v úvahu extemalizované náklady 

2. firmy nie sú schopné sa plne poistiť 

3. výrobné náklady neodrážajú plné sociálne náklady 

S obmedzenou zodpovednosťou manažéri lojálni k akcionárom zvolia 

nadmieru riskantné projekty, pretože vlastníci firmy môžu externalizovať 

niektoré sociálne náklady tohto rozhodnutia182. Easterbrook aFischel183 

argumentujú, že manažéri za neobmedzenej zodpovednosti odmietnu niektoré 

projekty s pozitívnou čistou súčasnou hodnotou ako priveľmi riskantné, aj keď 

za obmedzenej zodpovednosti by projekt prijali. Takýto manažéri sa budú 

snažiť diverzifikovať firemné aktivity aby znížili riziko celkových strát. Jeden 

z benefitov obmedzenej zodpovednosti tak spočíva v neutralizácii časti averzie 

voči riziku manažérov. 

Svoju úlohu zohráva aj otázka efektívnosti monitoringu - akcionári, 

manažéri alebo veritelia. Posner184 považuje veriteľov za najlepších nositeľov 

rizika, Easterbrook aFischel185 to odmietajú a tvrdia, že veritelia akceptujú 

nižšie výnosy, pretože preferujú nižšie riziko, pretože nie sú najlacnejší 

v monitorovaní firmy. Zodpovednosť manažérov predpokladá, že funkciou 

181 
Podľa LEEBRON, Dávid W. Limilcd Liability, Tort Victims and Creditors. Columbia Law 

Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650. 
1(12 HANSMANN, Hcnry, KRAAKMANN, Reiner. Toward Unlimited Liability forCorporate 
Torts. Yale Law Journal. 1991, Vol. 100, No. 7, s. 1879-1934. Dostupné na www: < 
http://links.jstor.org/sici?sici=0044-
0094( 199105) 10()%3 A7%3C 1879%3 ATUSLFC%3E2,O.CO%3B2-4>. 
183 EASTERBROOK, Frank H , FISCHEL, Daniel R. Limited Liability and Corporation. The 
University ofChicago Law Review. 1985, Vol. 52, No. 1, s. 89-117. Dostupné na www: 
<http://links.jstor.org/sici?sici=0041-
9494( 198524)52%3Al%3C89%3ALLATC%3E2.0.C00/o3B2-V>. 
184 POSNER, Richard A. Economic Analysis ofLaw. 6th edition. Austin (Texas, USA): Aspen 
Publishers, 2003. 747 s. ISBN 0735534748. 
185 EASTERBROOK, Frank H., FISCHEL, Daniel R. Limited Liability and Coiporation. The 
University ofChicago Law Review. 1985, Vol. 52,No. 1,8. 89 -117 . Dostupné na www: 
<h ttp ://I i n ks .j s tor. org/s i c i ?s i c i=0041 -
9494( 198524)52%3A 1 %3C89%3ALLATC%3E2,O.CO%3B2-V>. 
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del iktného práva .je zastrašenie, zatiaľ čo zodpovednosť akcionárov 

predpokladá, že j eho funkciou je rozptýlenie rizika186. Easterbrook a Fischel187 

veria, že o b m e d z e n á zodpovednosť znižuje monitoring manažérov akcionármi 

a nahradzu jú ho monitor ingom veriteľov. 

Vlastníci firmy s obmedzenou zodpovednosťou internalizujú väčšinu 

deliktných nákladov kvôli faktu, že dobrovoľní veritelia buď uvalia vyššie 

úverové náklady alebo si vynútia dodatočný firemný monitoring, alebo 

oboje1™ Pokiaľ dobrovoľní veritelia trvajú na tom, aby dlžník mal deliktné 

poistenie, aspoň časť deliktných nákladov môže byť internalizovaná. 

5.3 N e o b m e d z e n á zodpovednosť a iei formy 

Obmedzená zodpovednosť je často ospravedlňovaná tým, že 

v moderných dobách má väčšina spoločností oddelené vlastníctvo od 

riadenia189. A vlastníci nie sú ochotní prijať neobmedzenú zodpovednosť ak 

rozhodnutia o aktivitách spoločnosti vykonáva niekto iný. 

Osobná zodpovednosť riaditeľov a/alebo akcionárov je častým riešením 

problému ako zabezpečiť väčšiu ochranu veriteľov. Osobná zodpovednosť 

bráni riaditeľom a akcionárom, aby podporovali oportunistické chovanie firmy 

voči jej veriteľom190. Otázkou zostáva kto má byť zodpovedný ak sa firma 

chová oportunisticky. Logickou sa javí úvaha, že zodpovedný má byť ten, kto 

priamo zapríčinil toto chovanie firmy, bez ohľadu na to či ide o riaditeľa alebo 

akcionára. Princípom bude nechať zodpovednou osobu, ktorá je ako posledná 

186 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort Victims and Creditors. Columbia Law 
Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650. 
187 EASTERBROOK, Frank H., FISCHEL, Daniel R. Limited Liability and Corporation. The 
University ofChicago Law Review. 1985, Vol. 52, No. 1, s. 89-117. Dostupné na www: 
<http://links.jstor.org/sici?sici=0041 -
9494( 198524)52%3 A1 %3C89%3 ALLATC%3E2,O.CO%3B2-V>. 
188 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort Victims and Creditors. Columbia Law 
Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650. 
189 CARNEY, Peter. Encyclopedia ofLaw andEconomics: Limited Liability. lst edition. Vol. 
III- The Regulation of Contracts. BOUCKAERT, Boudewijn and DE GEEST, Gernt. Ghent: 
Edward Elgar and the University of Ghent, 2000. Dostupné na www 
<encyclo.tlncllaw.com/5620book.pdf>. ISBN 1 85898 986 8, s. 659-691. 
190 MULBERT, Peter O. A synthetic view of different concepts of creditor protect.on or A 
high-level framework for corporatc ereditor protection. ECGí Working Paper Senes in Law. 
2006, No. 60. Dostupné na www < http://ssrn.com/abstracHS83625>. 
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zodpovedná zn overenie rizika. Teda ,o k l 0 j e 2 0 d p o v e d „ ý w 

spôsobom akým sá rozdelené kompetencie v rámci firmy ( m e d a ^ ^ 

a akcionármi). 

Jedným z argumentov, prečo by neobmedzená zodpovednosť nemala 

„vadiť" je teória, že riziko straty vyššej než bola počiatočná investícia do akcií 

.je veľmi malé, a preto prijateľné19Ľudia bežne podliehajú rôznym rizikám, 

tak prečo by neobmedzená zodpovednosť mala byť tak na obtiaž, najmä keď 

pravdepodobnosť, že akcionár stratí všetok majetok je veľmi nízka192. 

Neobmedzená zodpovednosť (alebo to čo si pod tým predstavujeme) vlastne 

n,e je plne neobmedzená. Je obmedzená majetkom , všetkým vlastníctvom, 

hodnotou života a podobne. Otázkou teda nie je obmedzená alebo 

neobmedzená zodpovednosť, ale do akej miery obmedzená zodpovednosť. 

Neobmedzená zodpovednosť193 akcionárov môže mať dve obvyklé formy. 

1. nadbytočná zodpovednosť (excess) 

Môže byť vo forme fixnej čiastky na akciu/akcionára. Hodnota by mala byť 

stanovená tak, že pravdepodobnosť, že dôjde k škode vyššej ako celková 

excess zodpovednosť všetkých akcionárov je veľmi malá, prípadne čiastka 

sa blíži celkovému majetku akcionárov, teda pre neobmedzenej 

zodpovednosti bez stanovenia čiastky by aj tak bol limit vyplývajúci 

z finančných možností akcionárov blízky tejto čiastke194. 

191 CARNEY, Peter. Encyclopedia of Law and Economics : Limited Liability. lst edition. Vol. 
III- The Regulation of Contracts. BOUCKAERT, Boudewijn and DE GEEST, Gerrit. Ghent: 
Edward Elgar and the University of Ghent, 2000. Dostupné na www 
<encyclo.findlaw.com/5620book.pdf>. ISBN 1 85898 986 8., s. 659-691. 
192 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort Victims and Creditors. Columbia Law 
Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650. 
193 Ako som vysvetlila už vyššie, nejde o skutočnú neobmedzenú zodpovednosť, ale len 
zodpovednosť blížiacu sa k celkovej hodnote majetku akcionárov - teda obemdzenú 
zodpovednosť s určitým limitom. Pod pojmom obmedzená zodpovednosť myslíme 
zodpovednosť s limitou hodnoty aktív firmy a tak zostaneme pri tradičnom používaní pojmov 
obmedzenej a neobmedzenej zodpovednosti, aby sme sa vyhli komplikáciám. 
194 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort Victims and Creditors. Columbia Law 
Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650. 
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2. spoločná a nerozdielna zodpovednosť alebo pro rata zodpovednosť 

Rozdiel medzi týmito dvoma formám, je vtom, ž e p r i s p o l o č n e j 

a nerozdielnej zodpovednosti nesie nziko insolvencie jedného akcionára 

ďalší akcionár (ak ich je viac, tak všetci ostatní) apri p r o rata 

zodpovednosti nesie riziko insolvencie jedného akcionára veriteľ Ide 

o pomernú zodpovednosť - každý zodpovedá v miere akú časť spoločnosti 

vlastní. Rozoberme si tieto dve formy podrobnejšie: 

5.3.1 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť 

Práve v oblasti dcliktného práva sa často dostáva k slovu spoločná 

a nerozdielna zodpovednosť (joint and several liability). Teda stav, keď viacero 

objektov zdieľa spoločne zodpovednosť za určitý delikt. Teda v prípade 

nesolventnosti jedného žalovaného, prechádza celá zodpovednosť na zvyšných. 

Príkladom môžu byť spoločnosti spôsobujúce delikty v dôsledku vystavenia 

azbestu N \ Jedným z pozitívnych dopadov spoločnej a nerozdielnej 

zodpovednosti je skutočnosť, že núti žalovaných, aby vykonávali dôkladný 

monitoring nad ostatnými196. Pre nich je samozrejme nevýhodné ak jeden 

z nich vstúpi clo insolvencie a tým sa jeho zodpovednosť a záväzky prenesú na 

ostatných (tí majú v insolvenčnom konaní samozrejme právo požadovať tieto 

pohľadávky, ale voči žalobcovi sú v deliktnom spore nútení záväzky za svojho 

nesolventného partnera prevziať). Tento fakt v sebe nesie riziko dominového 

efektu insolvencie - jeden nesolventný obžalovaný prenesie svoje záväzky na 

ďalších, ktorí môžu upadnúť do insolvencie navýšením svojich záväzkov, takže 

195 Napr. MALANI, Anup, MULLIN, Charles. The effect ofjoint and several liability on the 
bankruptcy rate of defendants: Evidence from asbestos litigation. 2004. University ofVirginia 
Legal Working Paper Serieš. University of Virginia John M. Olin Program in Law and 
Economics Working Paper Serieš. Working Paper 1. Dostupné na www: 
<hltp://law.bcpress.com/uvalwps/olin/artl>. 
% MALANI, Anup, MIJLLIN, Charles. The effect ofjoint and several liability on the 

bankruptcy rate of defendants: Evidence from asbestos litigation. 2004. University ofVirginia 
Legal Working Paper Serieš. University of Virginia John M. Olin Program in Law and 
Economics Working Paper Serieš. Working Paper 1. Dostupné na www: 
<http://law.bepress.com/uvalwps/olin/artl>.; strana 4 
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dochádza k ďalšiemu presunu záväzkov atď. V prípade insolventnosť jedného 

zo žalovaných je vytváraný tlak na finančnú pozíciu toho solventného'" P r c 

deliktných veriteľov má však tento druh zdieľanej zodpovednosti výhody 

Vždy bude z ich pohľadávok voči nesolventnému dlžníkovi splatená aspoň 

nejaká časť, čím si ostatní nezaistení veritelia nemôžu byť istí Spoločná 

a nerozdielna zodpovednosť znižuje množstvo akcionárov a teda aj množstvo 
kapitálu198. 

Spoločná a nerozdielna obmedzená zodpovednosť ale môže odradiť 

bohatých investorov od investovania do rizikovejších spoločností, a to obzvlášť 

v prípadoch keď chcú byť iba pasívnymi investormi199. V prípade obmedzenej 

zodpovednosti by boli schopní diverzifikovať svoje riziko, takto musia 

monitorovať spoločnosť a ostatných akcionárov. Veľké firmy by mohli 

neobmedzenú zodpovednosť riešiť diverzifikáciou svojich aktivít, aby zabránil 

strate pre akcionárov. Táto diverzifikácia závisí od agency cost a nákladov na 

užitie vnútorných kapitálových trhov (medzi jednotlivými príbuznými 

spoločnosťami). To by v konečnom dôsledku viedlo k špecializácii bohatých 

investorov na veľké a diverzifíkované firmy. Vieme, že bez neobmedzenej 

zodpovednosti by akcionári diverzifikovali samy, teda diverzifikácia na 

firemnej úrovni nie je efektívna200. Pri spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti 

C A R N E Y , Peter. Ency clopedia ofLaw and Economics : Limited Liability. lst edition. Vol. 
III- The Regulat ion o f Contracts. BOUCKAERT, Boudewijn and DE GEEST, Gerrit. Ghent: 
Edward Elgar and the University o f Ghent, 2000. Dostupné na www 
<encyclo. findlaw.com/5620book.pdfi>. ISBN I 85898 986 8., s. 659-691. 

C A R N E Y , Peter. Encyclopedia of Law and Economics: Limited Liability. lst edition. Vol. 
III- The Regulat ion o f Contracts. BOUCKAERT, Boudewijn and DE GEEST, Gerrit. Ghent: 
Edward Elgar and the University of Ghent, 2000. Dostupný z www 
<encyclo. f indlaw.com/5620book.pdfi>. ISBN 1 85898 986 8., s. 659-691.; strana 14 
199 E A S T E R B R O O K , Frank II., F1SCHEL, Daniel R. Limited Liability and Coiporation. The 
University ofChicago Law Review. 1985, Vol. 52, No. 1, s. 89-117. Dostupné na www: 
http://links.jstor.org/sici?sici= ,0041-
9494( 1 9 8 5 2 4 ) 5 2 % 3 A1 %3C89%3ALLATC%3E2,O.CO%3B2-V; HANSMANN, Henry, 
K R A A K M A N N , Reincr. Toward Unlimited Liability for Corporate Torts. Y ale Law Journal. 
1991, Vol . 100, No. 7, s. 1879-1934. D o s t u p n é n a www: < http://links.jstor.org/sici?sici=0044-
0094( 1 9 9 1 0 5 ) 1 ( )0%3A7%3C 1879%3ATUSLFC%3E2,O.CO%3B2-4>; LEEBRON, Dávid W. 
Limited Liability, Tort Vict ims and Creditors. Columbia Law Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 
1565-1650 

200 C A R N E Y , Peter. Encyclopedia ofLaw and Economics: Limited Liability. lst edition. Vol. 
III- The Regulat ion o f Contracts. BOUCKAERT, Boudewijn and DE GEEST, Gerrit. Ghent: 
Edward Elgar and the University o f Ghent, 2000. Dostupné na www 
<encyclo . f indlaw.com/5620book.pdfi>. ISBN 1 85898 986 8., s. 659-691. 
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SÚ predimenzované náklady na monitoring čo znižui. , -
8 0 0 z n i z uJe vynosy z vlastného 

majetku a teda limituje jeho ponuku pre celé odvetvie. 

K tomuto javu by nedochádzalo ak by v cene akcie bol, zahrnuté aj tieto 

zvýšené monitorovacie náklady201. T o za predpokladu, že sú efektívne trhy 

ktoré dokážu túto skutočnosti zohľadniť pri tvorbe ceny. Podľa Easterbrook 

a Fischela202 pri spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti je táto efektivita trhov 

narušená, pretože cena akcie by bola funkciou očakávaného cash-flow 

a bohatstva všetkých kupcov a od vlastností potencionálnych akcionárov. 

5.3.2 Pro rata zodpovednosť 

Pro rata zodpovednosť je na rozdiel od spoločnej a nerozdielnej 

proporcionálna a teda neznevýhodňuje bohatších akcionárov203. Pro rata 

zodpovednosť robí každého akcionára zodpovedného za Jeho" časť investície, 

teda je na veriteľoch, aby si vymáhali každú časť od každého veriteľa. Tým sa 

pre bohatých akcionárov znižujú náklady na monitoring bohatstva ostatných 

akcionárov. Pro rata zodpovednosť okrem iného aj znižuje nutnosť 

koncentrácie investícií, a preto umožňuje bližší monitoring, a odrádza 

bohatých investorov od investícií vo veľkých balíkoch akcií riskantných 

firiem211''. To znižuje monitoring manažérskych aktivít od akcionárov. 

Spoločná a nerozdielna zodpovednosť je spojená aj s vysokými súdnymi 

poplatkami. Ak súd vymáha pohľadávky od bohatých akcionárov a tí ich 

potom prostredníctvom ďalšieho súdu vymáhajú od tých menej bohatých. Na 

druhej strane pro rata zodpovednosť je niekedy spojená s neúplným 

201 Teória podľa CARNEY, Peter. Encyclopedia ofLaw and Economics : Limited Liability. lst 
edition. Vol. III- The Reguiation of Contracts. BOUCKAERT, Boudewijn and DE GEEST, 
Gerrit. Ghent : Ľdward Elgar and tlie University of Ghent, 2000. Dostupné na www 
<encyclo.findlaw.com/5620book.pdf>. ISBN 1 85898 986 8., s. 659-691. 
202 EASTERBROOK, Frank H., FISCHEL, Daniel R. Limited Liability and Corporation. The 
University of Chicago Law Review. 1985, Vol. 52, No. 1, s. 89-117. Dostupné na www: 
<http://links.jstor.org/sici?sici=0041-
9494( 198524)52%3 A1 %3C89%3ALLATC%3E2.0.CO%3B2-V>. 
203 CARNEY, Peter. Encyclopedia ofLaw and Economics í Limited Liability. lst edition. Vol. 
III- The Reguiation of Contracts. BOUCKAERT, Boudewijn and DE GEEST, Gerrit. Ghent: 
Edward Elgar and the University of Ghent, 2000. Dostupné na www 
< c n c y c l o . í l n d l a w . c o m / 5 6 2 0 b o o k . p d f > . ISBN 1 85898 986 8 , s. 659-691. 
204 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort Victims and Creditors. Columbia Law 
Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650 
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vymáhaním, keďže niekedy nemajú „chudobní" akcionári dostatok majetku, 

aby pokryli svoju časť pohľadávky veriteľa205. 

Pro rata zodpovednosť menej narúša kapitálové trhy, ale na druhej strane je 

menej efektívna v oblasti vymáhania kompenzácie, pretože za jej podmienok 

existuje viacero menších akcionárov, čo zvyšuje náklady a vymáhanie. Tým 

dochádza k transferu týchto nákladov od akcionárov k veriteľom206. Podľa 

Leebrona nie je rozdiel medzi spoločnou a nerozdielnou zodpovednosťou s 

príspevkami a pro rata zodpovednosťou vo výške transakčných nákladov 

vymáhania (pre bohatých investorov alebo žalobcu), ale ktorá forma vytvára 

väčší monitoring akcionárov. Podľa jeho názoru sa to lepšie darí spoločnej 

a nerozdielnej zodpovednosti. Ak uvažujeme o pro rata zodpovednosti, existujú 

len dva relevantné faktory pre obmedzenie zodpovednosti - diverzifikácia 

rizika a transakčné náklady vynutiteľnosti207. 

5.4 P ô v o d y pre obnovenie neobmedzenej zodpovednosti 

Neobmedzená zodpovednosť zvyšuje efektivitu rozhodovacieho procesu, 
208 

čím zlepšuje alokáciu kapitálu. Pôsobí aj ako regulatórny inštitút* . Firma 

blížiaca sa insolventnosti akceptuje investície s vysokou rizikovosťou, pretože 

v prípade neúspechu nenesie náklady, ale v prípade úspechu zbiera výnosy. 

Neobmedzená zodpovednosť tento pohľad firmy mení. Takže odmietnutie 

neobmedzenej zodpovednosti z dôvodu jej neefektívnosti nie je podľa 

Hansmanna a Kraakmana správne ani logické20J. 

205 CARNEY, Peter. Encyclopedia ofLaw and Economics: Limited Liability. lst cdition Vol. 
III- The Regulation of Contracts. BOUCKAERT, Boudewijn and DE GEEST, Gernt. Ghent: 
Edward Elgar and the University of Ghent, 2000. Dostupné na www 
<encyclo.findlaw.com/5620book.pdf>. ISBN 1 85898 986 8., s. 659-691 
206 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort Victims and Cred.tors. Columbia Law 

Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650 
207 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort Victims and Cred.tors. Columbia La» 

Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650 . . f „ r r n m n r ! , t P 
20S H A N S M A N N , Henry, KRAAKMANN, Reiner. Toward Unhmited L.ab.hty for Corporate 

Torts. Yale Law. Journal. 1991, Vol. 100, No. 7, s. 1879-1934. Dostupne na www: 
http://links.jstor.org/sici?sici=0044-
0094(199105) 100%3 A7%3C1879%3 ATUSLFC%3E2.0.CO/o3B2-4> 
2,w H A N S M A N N , Henry, KRAAKMANN, Reiner. Toward Unhmited L . a b ^ o r C o r p o r a t e 
Torts. Yale Law Journal. 1991, Vol. 100, No. 7, s. 1879-1934. Dostupne na www. 
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Obmedzená zodpovednosť redukuje monitorovacie náklady pasívnych 

investorov. Môže byť optimálna pri rozhodovaní medzi efektívnym 

odstrašovaním a optimálnym investovaním210. Stále tu však zostáva možnosť, 

že manažéri budú podporovať aktivity so zvýšením rizikom vzniku deliktných 

záväzkov. Z toho dôvodu je potrebné hľadať aj inú alternatívu ako zabrániť 

nadmernému prijímaniu rizika. 

Musíme si teda položiť dve otázky - ktorá skupina najlepšie nesie 

riziko a aké sú transakčné náklady pre akcionárov, čo môže nakoniec vyvrátiť 

rozhodnutie, ktorá forma zodpovednosti je najefektívnejšia. Pri rozoberaní tejto 

otázky budeme brať v úvahu a porovnávať deliktných veriteľov s akcionármi 
•211 

a f i n a n č n ý m i v e r i t e ľ m i . 

5.4.1 Akcionári versus deliktní veritelia 

Pri obmedzenej zodpovednosti existuje možnosť, že manažéri zapríčinia vznik 
neočakávaného dlhu. Pri neobmedzenej zodpovednosti zasa akcionári nie sú •'212 schopní plne diverzifíkovať svoje portfóliá . 

Dôvod, ktorý hovorí v prospech neobmedzenej zodpovednosti je fakt, že aj 

úplne loajálni manažéri môžu dostať spoločnosť do situácie, kedy sa vytvoria 

deliktné záväzky. 

Deliktní veritelia nie sú schopní monitorovať riziko, nemajú žiaden kontrakt 

a sú nedobrovoľnými veriteľmi spoločnosti. Nemôžu prispôsobiť svoje 

212 

Liability and Common Law Strict Liability. 
1333. Dostupný na www <http://papers.ssrn, 
212 LEEBRON, Dávid W. Limited Liabil 

) a ebo P J í A n n u , --- -
ict Liability. Vanderbil, Law Review 2001,Vol:54,s. 1285-

Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650 
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chovania v závislosti na finančnej situácii firmy, ponechať časť svojich aktív 

pre prípad, že by sa finančná situácia firmy (dlžníka) zmenila. Ak zostaneme 

pri inštitúte obmedzenej zodpovednosti a nebude existovať trh pre poistenie 

zodpovednosti, náklady na prípadné deliktné pohľadávky nebudú zahnuté 

v rozhodovacom procese firmy. Deliktní veritelia sú vystavení 

neobmedzenému riziku. Zdravie, život a budúce príjmy nemajú vopred dané 

limity. Je nemožné finančne oceniť tieto hodnoty. Je teda jasné, že v prípade 

obmedzenej zodpovednosti bez možnosti poistenia sú akcionári ďaleko lepšími 

nositeľmi rizika než deliktní veritelia213. Ak existuje poistenie a jeho cena je 

férovo stanovená, nie je to už také jasné. Ak existuje spoločná a nerozdielna 

zodpovednosť a došlo k nie tak vážnym škodám, vtedy sú akcionári 

neefektívnymi nositeľmi rizika, pretože oni ručia celým svojím majetkom 

o ktorý prídu, zatiaľ čo deliktným obetiam nebola spôsobená „až tak veľká" 

škoda. 

Ak existuje možnosť poistenia pre obete ale neexistuje možnosť poistenia 

zodpovednosti pre akcionárov, obete deliktov lepšie nesú riziko21'1. Na druhej 

strane treba povedať, že neekonomické straty sa nedajú plne poistiť, čo 

vyplýva z ťažkostí s ich vyčíslením. Trh pre poistenie zodpovednosti 

akcionárov nie je podľa Leebrona v súčasnej dobe plne funkčný. Poistenie 

(výška platieb , limity a podobne) sa odvíja a záleží na úspechu firmy a nielen 

na očakávaných škodách, ktoré by firma mohla svojimi aktivitami spôsobiť. 

Poistenie je korelované aj s celkovým stavom ekonomiky, poisťovne nie sú 

schopné diverzifikovať toto riziko, čo značne komplikuje situáciu na trhu 

s poistením zodpovednosti pre akcionárov. 

Ak by existovala n e o b m e d z e n á zodpovednosť, firma by kupovala väčšie 

poistenie zodpovednosti (vo väčšom rozsahu). Ak by to nebolo možné, alebo 

by firma zostala len pi rozsahovo menšom poistení, akcionán by boli vystavení 

možnosti vzniku nepoistiteľnej straty. Neobmedzená zodpovednosť teda 

- L E E B R O N , Dávid W. ^ d Liability, Tort Victims and Creditor,. « ^ 
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odstraňuje podnety firmy pre plné poistenie. Najlepším riešením sa zdá 

obmedzená zodpovednosť v kombinácii s odpovedajúcim poistením. 

5.4.2 Finanční veritelia versus deliktní veritelia 

Leebrn tvrdí, že ak existuje neobmedzená zodpovednosť, rozhodnutia firmy 

plne odrážajú riziko vzniku deliktného záväzku. Ak firmy využíva dlhové 

financovanie, aktivity so zvýšeným rizikom vzniku deliktu a prinášajúce 

zvýšený zisk pre akcionárov, sú nepriaznivé pre finančných veriteľov. Tí totiž 

platia v prípade vzniku deliktného záväzku a zároveň nezískavajú nadbytočný 

zisk. Teda dochádza k prekrývaniu záujmov finančných a deliktných veriteľov 

- vyvarovať sa aktivít, ktoré prinášajú zvýšené riziko vzniku deliktných 

záväzkov. Finanční veritelia preto monitorujú správanie firmy v tejto oblasti, 

aby nebolo žiadne zbytočné deliktné riziko prijaté. Teda pôsobia v prospech 

deliktných veriteľov. V prípade ak existuje poistenie zodpovednosti, tretia 

Strana (poisťovne) vykonáva tento monitoring namiesto finančných veriteľov, 

ale výsledok je v podstate rovnaký. 

Nezaistení veritelia ako už vieme zdieľajú časť nákladov z pohľadávok 

deliktných veriteľov. Zaistených veriteľov sa riziko vzniku deliktného záväzku 

tiež dotýka. Daným deliktom, napríklad výbuch továrne, môže byť zničený 

majetok, ktorým je zaistená ich pohľadávka. Teda aj oni nesú isté riziko, ktoré 

by malo byť odzrkadlené aj v zdieľaní nákladov. Podľa Leebrona215 existujú 4 

hlavné dôvody pre toto zvýšenie zodpovednosti veriteľov: 

1. Veritelia na rozdiel od deliktných obetí, sú schopní ľahko 

diverzifikovať túto stratu, keďže sa ich dotýka len do výšky investície. 

2. Toto zvýšenie zodpovednosti povedie k zníženiu extemalít 

produkovaných spoločnosťami s obmedzenou zodpovednosťou 

a s dlhom. Teda výsledkom budú efektívnejšie rozhodnutia a menší 

pomer neprijateľného deliktného rizika. 

' » L E E B R O N , Dávid w l ^ - b i l i t y , T o r t Victims and Creditors. ColumKaLaw 
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3. Veritelia v tomto prípade budú mať silný stimul na monitoring 

firemného deliktného rizika a za mnohých okolností budú túto funkciu 

vykonávať veľmi efektívne. 

4. "Plná" zodpovednosť veriteľov (do výšky investície samozrejme) 

odstráni umelo vytvorenú výhodu corporate leverage nad shareholder 

leverage. 

Predstavme si investíciu v celkovej hodnote $ 100 miliónov, plne 

financovanú vlastným majetkom spoločnosti. Predpokladané strata v prípade 

neúspechu je $ 200 miliónov. Keď sa spoločnosť rozhoduje, nakladá 

s potencionálnou stratou iba $ 100 miliónov, teda zvyšných $ 100 miliónov 

straty je externalizovaných. Ak by bola spoločnosť z napríklad 50% 

financovaná dlhovo, potencionálna strata akcionárov by bola len $ 50 

miliónov. V prípade neúspechu by veritelia utrpia stratu $ 50 miliónov, teda 

strata bola presunutá z investorov do majetku (akcionári) na veriteľov. Títo 

veritelia budú preto samozrejme požadovať kompenzáciu za vyššie riziko a to 

vo forme vyššej očakávanej hodnoty ich investície. 

Predpokladajme teraz, že daný neúspech nijako nezníži hodnotu firmy, len 

dôjde k vzniku deliktného záväzku. Deliktní a finanční veritelia budú teraz 

zdieľať aktíva firmy na pomernom základe. Celkové pohľadávky sú $ 250 

miliónov (predpokladáme, že spoločnosť nemá iných ako deliktných 

a finančných veriteľov). 20% tvoria finančné pohľadávky, teda títo veritelia si 

zoberú $ 20 miliónov z celkového majetku firmy ($ 100 miliónov) a zvyšných 

$80 miliónov si rozdelia deliktní veritelia. Finanční veritelia teda cítia ako keby 

utrpeli stratu $30 miliónov a akcionári $50 miliónov. Teda externalizovaná 

strata je $120 miliónov, aj keď pri neexistencii finančnej páky by bola len $100 

miliónov. Tento efekt bude silnejší čím menšia bude strata v pomere k dlhu. 

Ak očakávaná strata prevýši hodnotu dlhu ako aj vlastného majetku 

spoločnosti, tento efekt bude veľmi malý. 
Dlhový kapitál zhoršuje extemality vytvárané obmedzenou 

zodpovednosťou atak sa zdá, že udelenie priority deliktným veriteľom 
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V insolvenčnom konaní je želateľné216. Teoreticky by to malo viesť 

k eliminácii výhody finančnej páky a redukcii schopnosti spoločnosti 

externalizovať riziko. Dôsledky takéhoto extemalizovania znášajú ako prví 

finanční veritelia, teda budú mať podnety na monitoring a kontrolu takéhoto 

rizika. Deliktní veritelia nemajú takmer žiadnu schopnosť monitorovať toto 

riziko. Ostatní veritelia majú so spoločnosťou zmluvu a sú schopní zbierať 

a analyzovať informácie. Najefektívnejší v schopnosti monitorovať deliktné 

riziko firmy sú samozrejmé veľkí a dlhodobí veritelia. V prípade, že nie sú 

schopní monitoringu, dokážu firmu donútiť k dostatočnému poisteniu 

zodpovednosti, keďže ich vyjednávacia sila je veľká. Ak poisťovacia 

spoločnosť nie je ochotná poskytnúť takéto poistenie, spoločnosť bude v 

úpadku. Takýmto spôsobom môže byť dosiahnutá ex ante kontrola 

a monitoring217. 

Problém externalizácie deliktného rizika prostredníctvom finančnej páky sa 

ešte zhoršuje za existencie zaistených veriteľov. Predpokladajme, že tých $50 

miliónov finančného dlhu je zaistených. Teda títo zaistení veritelia budú mať 

absolútnu prioritu pred veriteľmi deliktnými (ak tí patria do skupiny 

obyčajných nezaistených veriteľov, u s p o k o j e n i e ktorých pohľadávok prichádza 

až nakoniec). Teda v insolvencii, akcionári stratia $50 miliónov (rovnako ako 

v predchádzajúcich prípadoch), finanční veritelia budú plne uspokojení 

a zvyšných $50 miliónov pôjde na uspokojenie deliktných veriteľov (tí budú 

teda uspokojení len na 50/200 = 25%). V tomto prípade bola externalizovaná 

strata až $150 miliónov. 

Podľa Schwartza218, ale opätovné zavedenie neobmedzenej 

zodpovednosti pre delikty nijako nepomôže masovým deliktným záväzkom, 

pretože sa väčšinou jedná o udalosti, ktorým nie je možné zabrániť. Takže an. 

neobmedzená zodpovednosť neprinúti akcionárov a manažérov vyhnúť sa 

^ T ^ Z ^ d Liability, Tort Victims and Creditors. Co,un,bia Law 

, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650 ^ C o / u m t o Law 
iN, Dávid W. Limited Liability, Tort vicums <u 

Vnl 01 Nn. 7. S. 1565-1650 . . . . . A „„.,:„„ nfrurrent 

Theories. The Journal of Legal diuaiei. 170., > 
<http://www.hss.caltcch.edu/SSPapers/sswp334c.pdt . 
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riskantným aktivitám, keďže tieto dôsledky nie sú dostatočne predvídateľné, 

teda dané aktivity sú považované za menej riskantné. 

5.4.3 D c é r s k e s p o l o č n o s t i 

Aby spoločnosť chránila niektoré svoje aktíva pred rizikom z dôsledku 

niektorých jej aktivít, rozdeľuje svoje aktivity do rôznych dcérskych 

spoločností. To však dovoľuje firme externalizovať náklady niektorých jej 

rizík.219 Ako sa zvyšoval počet masových deliktných žalôb, spoločnosti sa 

začali deliť stále viac, a to (keďže predchádzajúci vývoj ukázal, že integrácia 

do firiem je efektívna220) prinášalo so sebou neefektivitu. 

Ak by mali všetci akcionári spoločnosti neobmedzenú zodpovednosť, 

spoločnosť by mohla byť podkapitalizovaná a došlo by k úniku kapitálu 

prostredníctvom vytvárania vysoko-rizikových dcérskych spoločností. To do 

akej miery sa bude materská spoločnosť deliť závisí od výšky operatívnych 
• 221 

nákladov rozdelenia a relatívnych nákladov potencionálneho poistenia"*. 

Individuálni akcionári sú schopní urobiť vlastnú diverzifikáciu a týra je tento 

dôvod na vytváranie dcérskych spoločností nepostačujúci. Úverový trh 

dohliada na spoločnosti, aby neprijímali viac ako nutné riziko. V prípade, že 

spoločnosť vytvorí dcérsku spoločnosť a o úver žiada sama, úverová 
• 2 2 2 

spoločnosť nedohliada na riskantnosť aktivít dcérskej spoločnosti . 

5.5 S ú č a s n e v ý n i m k y z o b m e d ^ n e j zodpovednosti 

Mnohé krajiny majú zákonné výnimky z obmedzenej zodpovednosti. 

V Nemecku existuje osobné ručenie spoločníkov spoločnosti s ručením 

- 9 L E E B R O N , D a ^ ^ i a b i l i t y , Tort Victhns and Creditors. Columbia La, 

Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650 Productivity Wake Forest Law 
220 GEORGAKOPOULOS, Nicholas L. Bankrup cy 
Review. 2002, Vol. 37, Part 1, s. 51-96. Dostupne na w w w . ^ ^ J w e( l i t ion. Vol. 
» CARNEY, Peter. 
III- The Regulation of Contracts. BOUCKAEKí, »ouu j 
Edward Elgar and the University of Ghent, ^ ^ S X ľ ľ Z ^ l <encyclo.findlaw.com/5620book.pdf>. ISBN 1 858Wy»° •> • b j a L a w 

222 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort Victuns and Crcdtto 

Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650 
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obmedzeným za záväzky spoločnosti (Haftungsdurchgriff). Osobné mčenie 

prichádza do úvahy, ak je spoločník zodpovedný za to, že v dôsledku 

nesprávneho vedenia účtovníctva došlo k zmazaniu rozdielu medzi majetkom 

spoločnosti a maje tkom spoločníka alebo ak zásahy spoločníka do majetku 

spoločnosti viedla v konečnom dôsledku k jej insolvencii.. 

V anglosaskom práve je podobný inštitút označovaný ako piercing the 

corporate veil a týka sa predovšetkým prípadov, keď nie je jasné pre tretiu 

stranu či koná so spoločníkom alebo spoločnosťou alebo ak dochádza 

k miešaniu aktív. Vo Francúzsku, USA a Kórey majú právne predpisy 

vytvárajúce osobnú zodpovednosť manažérov voči spoločnosti, akcionárom 

a veriteľom, ak manažér poruší zakladaciu listinu alebo zákon. K formám 

osobnej zodpovednosti dochádza väčšinou v spoločnostiach vlastnených 

malým počtom akcionárov. V takom prípade môžu akcionári monitorovať 

a podieľať sa na managemente spoločnosti. Inštitút osobnej zodpovednosti je 

častejší v krajinách s common law. 

Existujú odvetvie, ktoré by nemohli existovať bez určitého limitu 

zodpovednosti. V USA je príkladom odvetvie nukleárnej energie, pre ktoré 

existuje Price-Anderson Act, ktorý v prípade nukleárnej nehody obmedzuje 

zodpovednosť. Dôvodom pre takýto krok bolo zabezpečiť pre toto odvetvie 

dostatok kapitálu, keďže k takejto nehode môže dôjsť aj v prípade 

maximálnych opatrení. Akcionári by neboli ochotní investovať do spoločnosti 

s neobmedzenou zodpovednosťou a potencionálnym vysokým deliktným 

rizikom. Ďalším podobným prípadom je medzinárodná Dohoda o zjednotení 

medzinárodných prepravných podmienok, podpísaná vo Varšave, 12. októbra 

1929 (Varšavská Dohoda), ktorá obmedzuje výšku kompenzácie pre 

cestujúcich v leteckej d o p r a v e . V prípade nových odvetví, kde potencionálne 

záväzky sú obrovské, ale neisté, môžu takéto limity byť efektívne, aj ked je 

ťažké určiť ako majú byť t akéto úpravy urobené ex ante, keď osobne straty 
,223 

budú pravdepodobné katastrofické ak nastanú . 

• nmitedLiability. lst edition. Vol. 
- C A R N E Y , Peter. DE GEEST, Gernt. Ghent: 
111- The Reguiat ion o f Contracts. BOUCKAblu, b u u j 
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5.6 O b m e d z e n á z o d p o v e d n o s ť a priorita nckonsenynálnych veriteľ ov 

Priorita zaistených veriteľov spočíva v zmluve224. Samotné 

ospravedlnenie ich priority nad deliktnými veriteľmi je preto ťažké. 

Vezmime si ako príklad finančnú dcérsku spoločnosť, ktorá poskytuje pôžičky 

pre výrobky, ktoré vyrába materská spoločnosť. Podľa tradičných korporátnych 

princípov, deliktní veritelia (ktorí boli poškodení daným výrobkom) nemajú 

žiadne priame pohľadávky voči aktívam dcérskej spoločnosti. Veritelia 

dcérskej spoločnosti sú zaistení pohľadávkami za pôžičky, ktoré dcérska 

spoločnosť poskytuje. Ak by sa pravidlo zmenilo a bolo daná deliktným 

veriteľom právo priamej pohľadávky aj voči dcérskej spoločnosti, výsledkom 

bude, že materská spoločnosť bude poskytovať skutočné zaistené úroky pre 

pohľadávky z pôžičiek. Zaistení veritelia budú mať prioritu a nebudú na tom 

horšie ako predtým technicky nezaistení veritelia finančnej dcérskej 

spoločnosti. 

Okrem výnimky dcérskych spoločností , obmedzená zodpovednosť 

akcionárov sa zdá byť ospravedlniteľná225. Sociálne náklady takejto 

zodpovednosti sú zhoršené prioritnými právami v insolvencii. V záujme 

eliminácie (alebo aspoň obmedzenia) extemalít, a tým neefektivity, 

vytvorených obmedzenou zodpovednosťou, by mala byť deliktným veriteľom 

udelená priorita nad zaistenými ako aj nezaistenými finančnými veriteľmi226. 

Deliktní veritelia nie sú efektívni nositelia rizika, že poškodzovateľ 

zodpovedný za delikt sa stane insolventným227. Nie sú schopní sním 

Edward Elgar and the University of Ghent, 2000 Dostupný z www 
<encyclo.rfndlaw.com/5620book.pdf>. ISBN 1 85898 986 8 , 6 9" 91. 
» SIEBRASSE, Norman. ^ Review of S e c u r e d Z . Dostupné na 
Brunswick Faculty of Law, Commissioned by The World Bank. 

<http:/www.law.unb.ca/Sie^ 
225 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort V.ctíms and Cred.tor 

Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650 ; strana 1(W/ r C o / r f f l L a w 226 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort V.ct.ms an 

Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650. f i n i n t í , n d s e v e r a l liability on the 
227 MALANI, Anup, MULLIN, Charles. The e ľ Í Htieation 2004. University ofVirginia 
bankruptcy rate o f defendants: Evidence from asbestos g p ninLawand 
Legal Working Paper Serieš. Univen,/ft 
Economics Working Paper Serieš. Working Paper 1. Dostupne 
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vyjednávať predtým než ku deliktu dôjde a nemôžu efektívne alokovať riziko 

smerom k poškodzovateľovi ak je to efektívne. Aj z týchto dôvodov môže 

insolvenčný súd buď zvýšiť nároky deliktných veriteľov alebo zvýšiť ich 

prioritu228. Týmto spôsobom by došlo k alokácii rizika k iným veriteľom, ktorí 

dokážu vyjednávať s dlžníkom ex ante. Na druhej strane Malani a Mullin229 

a r g u O m e n t u j ú proti udeleniu vyššej priority deliktným veriteľom. Riziko 

insolvencie je v prípade spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti realokované 

k solventným žalovaným. Ak by superpriorita deliktných pohľadávok 

existovala v tomto prípade, dôjde k redistribúcii rizika insolventnosti od 

s o l v e n t n ý c h žalovaných, zdieľajúcich spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť, 

k ostatným skupinám veriteľov. Táto situácia nevedie k cieľu monitoringu 

jedného žalovaného ostatnými a ani k dosiahnutiu spravodlivosti v obecnom 

slova zmysle2'1 . 

5.7 Úloha poistenia v rozhodovaní o zodpovednosti 

Jeden z návrhov ako sa vysporiadať z vysokými nákladmi vymáhania 

za n e o b m e d z e n e j zodpovednosti je používať osobnú zodpovednosť akcionárov 

len v pr ípade , že spoločnosť nie je poistená proti riziku, čo by viedlo 

k zvýšeným s t imulom na uzavretie takéhoto poistenia231. Problémom je, že trhy 

Legal Working ľapcr Serieš. University oj virgimuju,,,, m. -
Economics Working Paper Serieš. Working Paper 1. Dostupne na www: 

utuiiu U|Jity I iiviiiitwo. n "VT.VM 
Vol. 10, N o . 1 ,8 . 1-37. Dostupné na www: 
<http: / /www.hss .ca l tech.edu/SSPa 
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poistenia nie sú podľa Leebrona úplné. Ich existencia závisí od (i) 

informačných nákladov, (ii) morálneho hazardu, (iii) nepriaznivého výberu a 

(iv) schopnosti niesť riziko"2. Nízko rizikové firmy sa zabezpečia radšej samy 

a teda trh poistenia budú tvoriť najmä vysoko-rizikové firmy, čo zvýši náklady 

poistenia a tým prinúti ešte viac firiem sa samo-poistiť. Povinné poistenie 

môže vytvoriť nový druh morálneho hazardu, keď manažéri budú prijímať 

riziko, pretože poisťovacie spoločnosti neefektívne monitorujú firemné 

aktivity. Nehovoriac o tom, že povinnosť poistiť sa vytvorí bariéry vstupu pre 

nové firmy. 

Deliktní veritelia môžu byť lepšími nositeľmi rizika v prípade, že sú 
• • 233 

schopní sa poistiť lacnejšie ' alebo ak ich individuálne škody sú relatívne 

malé ale zodpovednosť spoločnosti veľká. Hlavný argument podporujúci 

obmedzenú zodpovednosť hovorí, že trh poistenia nie je kompletný 

a nedovoľuje investorom sa poistiť proti osobnej zodpovednosti pre chyby 

spoločnosti234. Zatiaľ čo nekonsenzuálni veritelia nemôžu diverzifikovať svoje 

riziko, firmy spôsobujúce delikty môžu235. Teoreticky celý ich majetok môže 

byť v stávke a preto sa môžu poistiť proti strate236. Potencionálne obete sa 

môžu rozhodnúť koľko poistenia žiadajú, teda nútiť firmy alebo akcionárov 

k dodatočnému poisteniu môže zapríčiniť prepoistenie ak odhliadnem od faktu, 

že väčšina sa nepoisťuje proti bolesti a utrpeniu (pravdepodobne preto, že je to • 237 riziko, ktoré sú ochotní znášať) a neexistuje ani trh pre takýto druh poistenia 

232 HALPERN, Paul, TREBILCOCK, Michacl, TURNBULL, Stuart. A n t o o c ^ 
Limited Liability m Corporation Law. The University ofToro^Jomal. 1980, VoUO, 
N o . 2 , s. 117-150. Dostupné na www: < h t t p : / / l i nks . j s tono r^s . c 1 ?s i c , -0042 -

0220(198021 )30%3A2%3C117%3AAEAOLL%3E2,O.CO/o B2-Q> c d u m b i a L a w 
233 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort V.ctíms and Creditors. ColumbtaLa 

Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650 .rvpHitnrs CoIumbiaLaw 
234 LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort Victims and Cred.tors. Colmbi 

Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650 rw^rofCommerceand 
235 Inquiry Into Australia's Insolvency Laws. ACCI 
Industry) Submi.ssion to the Joint Parliamentary Com.tee on Corporat.ons 

Services. 2 0 0 3 . Dostupné na www: , „„„/^mnleted inquiries/2002-
<http://www.aph.gov.au/Senate/committee/corporat.ons_ctte/completedjq 

04/ail/submissions/sub004.do0. , r r e d j t o r s . Columbia Law 
m LEEBRON, Dávid W. Limited Liability, Tort V.ct.ms and Cred.tors 

Review. 1991, Vol. 91, No. 7, s. 1565-1650 Wavs That L iabi l i ty Insurance 
237 BAKER, Tom. Liability Insurance as Tort Regula hon. S«Wyr N o u l . 
Shap e . Tort Law in Action. Connecticut Insurance Law Journal- 2UU 
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6 Záver 

Nekonsenzuálni veritelia majú slabú pozíciu. Nie sú dobrovoľnými a 

nemajú príležitosť na monitoring a vyjednávanie podmienok svojho vzťahu. 

Takíto veritelia by mali byť chránení proti rizikám, ktoré by plne informovaný 

a racionálny veriteľ dobrovoľne neprijal pri vyjednávaní o podmienkach 

vzťahu (samozrejme sa do tejto kategórie nepočíta riziko podnikateľského 

nešťastia a nepredvídateľné výkyvy ekonomického cyklu). Ak by bola 

deliktným veriteľom daná vyššia priorita nad všetkými zaistenými veriteľmi, 

presunulo by to riziko od nekonsenzuálnych veriteľov ku konsenzuálnym, ktorí 

sú schopní vyjednať si svoje podmienky, prípadne zvýšené riziko zahrnúť do 

svojich úvah a odraziť v cene úveru. Pokiaľ nebudú deliktní veritelia plne 

vyplácaní alebo im nebude udelená priorita nad zaistenými veriteľmi v prípade 

úpadku dlžníka, budú stále neprispôsobiví vzhľadom k tvorbe zaisteného dlhu 

(a to aj napriek tomu, že podľa empirických výskumov firmy nezneužívajú 

tvorbu zaisteného dlhu aby sa vyhli plateniu za svoje „prečiny"). 

Jeden z návrhov ako zabezpečiť zvýšenie ochrany pre 

nekonsenzuálnych veriteľov je zavedenie osobnej zodpovednosti akcionárov 

(prípadne manažérov) za deliktné situácie. Za toto riešenie hovorí najmä 

existencia externalizácie deliktného rizika. Na druhej strane je tu existuje 

určitá pravdepodobnosť toho, že sa firma zapojí do nadmerne riskantných 

aktivít vzhľadom k potencionálnym deliktným veriteľom, je dôvodom, aby sa 

okrem zrušenia (čiastočného alebo úplného) obmedzenej zodpovednosti 

hľadali aj iné prostriedky ako obmedziť toto prehnané prijímanie rizika na úkor 

nekonsenzuálnych veriteľov. Ďalším dôvodom na hľadanie iných riešení je aj 

skutočnosť, že obmedzená zodpovednosť akcionárov je v podstate dostatočne 

ospravedlnená. Jej nevýhodou sú len vysoké sociálne náklady, ktorých 

nepriaznivý dopad je ešte umocnený prioritnými pravidlami v úpadku. Pre 

obmedzenie externalít a tým aj neefektivity sa teda navrhuje priznanie priority 

deliktným veriteľom nad zaistenými aj nezaistenými finančnými veriteľmi. 

Teda je zrejmé, že ani samotní odborníci sa nedokážu úplne zhodnúť na 

optimálnej forme ochrany. Otázka takejto zmeny je komplexná, pretože zásah 
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do poradia uspokojenia pohľadávok nesmie narúšať právny rámec krajiny 

a mala by podporovať ekonomické smerovanie. Do úvahy je potrebné brať 

dopad takejto zmeny na systém a celkové výhody musia prevážiť obmedzenia, 

ktoré daná zmena prináša. V takom prípade bude takáto úprava akceptovateľná 

verejnou mienkou a ekonomicky efektívna. 
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