ABSTRAKT
VNITROSTÁTNÍ FÚZE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ:
Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení

Tato rigorózní práce rozebírá tzv. problémy zmocnění a způsoby jejich
řešení v reáliích specifické oblasti vnitrostátních fúzí kapitálových obchodních
společností. V první části se vysvětluje z obecného ekonomického a korporačněprávního hlediska, jaké jsou pojmové rysy kapitálových korporací, co se rozumí
problémy zmocnění a proč k nim v rámci správy korporací dochází. Rovněž jsou
nastíněny základní regulatorní a mimoregulatorní způsoby jejich řešení. Druhá část
přibližuje fúze kapitálových korporací a jejich principiální mechanismy. Následující
dvě části této práce pak už na konkrétních případech demonstrují, jaké regulatorní
nástroje a strategie pro řešení problémů zmocnění zákonodárce využil v zákoně č.
125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů („zákon o přeměnách“). Pozornost je v zákoně o přeměnách zřetelně
věnována nástrojům ochrany minoritních a nesouhlasících společníků, v o něco
menší míře rovněž věřitelů. Tomu odpovídá i struktura této práce, jejíž třetí část se
týká ochrany společníků a čtvrtá část ochraně věřitelů, jejichž postavení se
v důsledku fúze může zhoršit. Regulatorní strategie, které zákonodárce v zákoně o
přeměnách použil a které tato práce analyzuje, jsou relativně známé v obecném
korporačním právu a dobře zmapované v české i zahraniční literatuře. Z této
skutečnosti dovozuji, že byť i velmi specializovaná oblast jako jsou přeměny
obchodních korporací, stále podléhá obecným principům korporačního práva a
corporate governance a ve světle toho by také měla být interpretována. Díky tomu
je rovněž možné se inspirovat v zahraniční úpravě a literatuře, která navzdory
odlišným reáliím a historické zkušenosti řeší velmi podobné problémy zmocnění
jako tuzemská legislativa a v důsledku sleduje stejný cíl, tedy nastolení stavu, který
bude jednak ekonomicky efektivní, jednak spravedlivý pro jednotlivé zájmové
skupiny. Přestože je zákon o přeměnách ve své aktuální podobě poměrně zdařilý,
v některých dílčích nepřesnostech se navrhují změny de lege ferenda.

Klíčová slova: fúze, kapitálové společnosti, problémy zmocnění.

Strana 122 | 128

