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Úvod
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil poměrně složitou právní problematiku
propojující znalosti práva občanského, obchodního i insolvenčního. Konkrétně se jedná
o odpovědnost členů statutárních orgánů a dalších osob v souvislosti s úpadkem obchodní
korporace. Toto téma považuji za důležité zejména s ohledem na četnost vedených insolvenčních
řízení s obchodními korporacemi jakožto s dlužníky (pro přehled lze uvést, že v roce 2017 bylo
vedeno insolvenční řízení proti dohromady 1111 obchodním korporacím).1 Podrobná znalost
zákonných pravidel v této oblasti může pomoci nejen věřitelům k vyšší míře uspokojení svých
pohledávek, ale též členům orgánů upadnuvší obchodní korporace (a dalším osobám) k nezaložení
své osobní odpovědnosti za dluhy obchodní korporace, popř. k vynětí z této odpovědnosti. Právní
úprava by měla zájem věřitelů na co nejvyšším uspokojení reflektovat stejně jako zájem osob
spravujících obchodní korporaci na oddělení jejich majetku od majetku obchodní korporace. Právo
by po zvážení obou těchto zájmů mělo být vyvážené k nim oběma, přičemž bude zajímavé
sledovat, jak úspěšně či neúspěšně se s tímto náročným úkolem vypořádala česká legislativa.
Vlastní název diplomové práce zní Povinnost členů volených orgánů a dalších osob
odvracet hrozící úpadek obchodní korporace a důsledky jejího porušení. Toto obsáhlé téma
z důvodu rozsahu zúžím v důsledcích porušení povinnosti odvracet hrozící úpadek pouze na
důsledky majetkové, pod něž podřadím i vznik ručení, pročež nebudou brány v úvahu
potencionální důsledky diskvalifikační. Úprava majetkových důsledků porušení povinnosti
odvracet hrozící úpadek obchodní korporace je roztříštěna mezi ZOK a IZ, přičemž důsledky
mohou působit souběžně. Současná úprava majetkových důsledků je natolik komplikovaná, a to
jak z hlediska práva hmotného, tak i procesního, že by se dalo shrnout, že přináší spíše více otázek,
nežli jednoznačných řešení. Z tohoto důvodu se pokusím problematické aspekty analyzovat
a uvést v souladu se svým názorem i jejich správné vyřešení, a to samozřejmě na základě
odůvodněné argumentace.
Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol, které na sebe logicky navazují. První
kapitola se věnuje povinnosti odvracet hrozící úpadek obchodní korporace a definuje základní
pojmy užívané napříč celou diplomovou prací. Důraz je kladen na analýzu povinnosti péče
řádného hospodáře ve vztahu k odvracení hrozícího úpadku, neboť její pochopení a schopnost
správné aplikace je stěžejní pro kapitolu následující. Druhá kapitola rozebírá majetkové důsledky
porušení povinnosti odvracet hrozící úpadek obchodní korporace. Uvedeny jsou případné sankce

1

Bankovnictví. Vývoj insolvencí v České republice v roce 2017. Bankovnictvionline.cz [online]. [cit. 2018-12-4].
Dostupné z: https://bankovnictvionline.cz/neprehlednete/vyvoj-insolvenci-v-ceske-republice-v-roce-2017.
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doléhající na členy statutárních orgánů a další osoby podle IZ i ZOK. Z důvodu poměrně
komplikované právní úpravy těchto sankcí a snahy veškeré sporné otázky uvést a najít jejich
řešení, je tato kapitola rozsahem výrazně delší, nežli kapitoly ostatní. Následuje třetí kapitola, která
popisuje anglickou právní úpravu obdoby povinnosti odvracet hrozící úpadek obchodní korporace.
Anglická úprava nebyla zvolena náhodně, nýbrž proto, že z jejího konceptu vychází česká právní
úprava.2 Čtvrtá kapitola reflektuje současný návrh novely ZOK, neboť jeho přijetím by došlo vedle
dalšího i ke změně sankcí uvedených ve druhé kapitole. V rámci třetí i čtvrté kapitoly je uvedeno
i mé osobní hodnocení funkčnosti a vhodnosti anglické úpravy, resp. navrhované novely ZOK.
Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že hlavním cílem mé diplomové práce je důsledný
rozbor současného právního stavu v České republice týkajícího se důsledků porušení povinnosti
odvracet hrozící úpadek obchodní korporace se zaměřením na sporné a nejasné otázky. Takto
vytyčené otázky se pokusím podrobně analyzovat, uvést protichůdné názory právní teorie
(samozřejmě s přihlédnutím k praxi v případech, kdy to bude možné) a na jejich základě přinést
vlastní pohled na danou problematiku. Zmíněný rozbor české právní úpravy chci též doplnit
o seznámení s anglickou úpravou pravidel neoprávněného obchodování (wrongful trading) jakožto
inspiračního zdroje pro českou úpravu v ZOK, přičemž inspirační zdroj kriticky porovnám se
současným zněním ZOK. Závěrem též představím návrh novely ZOK, který poměrně významně
mění současnou právní úpravu důsledků porušení povinnosti odvracet hrozící úpadek obchodní
korporace.

2

Důvodová zpráva k ZOK.
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1. Povinnost odvracet hrozící úpadek obchodní korporace
1.1. Úpadek a hrozící úpadek obchodní korporace

Již v samotném názvu této diplomové práce je obsažen výraz úpadek, resp. hrozící úpadek,
a proto je třeba tyto pojmy náležitě vymezit. Pouze v případě dlužníkova úpadku (či hrozícího
úpadku) lze totiž oprávněně zahájit a vést insolvenční řízení,3 přičemž alespoň zahájení
insolvenčního řízení je nezbytným faktorem pro případné negativní důsledky porušení povinnosti
hrozící úpadek odvracet. Jinými slovy zjištění úpadku insolvenčním soudem je conditio sine qua
non pro případný následný postih odpovědných osob.
Úpadek obchodní společnosti nastává buďto platební neschopností nebo předlužením.
Platební neschopnost nastává při naplnění třech podmínek, a to bezvýjimečně kumulativním
způsobem.4 Podmínky jsou následující: a) dlužník (obchodní společnost) má více věřitelů;
b) splatné peněžité závazky, s jejichž placením je v prodlení alespoň 30 dnů; a c) tyto závazky není
schopen plnit (§ 3 odst. 1. písm. a) až c) IZ). Více věřiteli se přitom rozumí alespoň dva věřitelé,5
přičemž účelovému dělení pohledávek ze strany věřitele-navrhovatele brání § 143 odst. 2 IZ, který
za další osobu (dalšího věřitele) nepovažuje osobu, na kterou byla ze strany insolvenčního
navrhovatele převedena pohledávka (příp. její část) vůči dlužníkovi v době 6 měsíců před podáním
insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení (pokud však nejde o tento případ,
nebrání naplnění podmínky více věřitelů skutečnost, že insolvenční navrhovatel a další věřitel
uplatňují každý část původně celistvé pohledávky).6 Zatímco třicetidenní prodlení s plněním
peněžitých závazků je poměrně jasné, neschopnost tyto závazky plnit dále rozvádí § 3 odst. 2 IZ
pomocí 4 vyvratitelných domněnek a dále § 3 odst. 3 IZ, který naopak nově (od 1. července 2017)
zavádí vyvratitelnou domněnku schopnosti závazky plnit s ohledem na výkaz stavu likvidity, popř.
výhled vývoje likvidity. Pokud je dlužník v platební neschopnosti, věřitelé jsou tomuto stavu
přímo vystaveni (pohledávky jim nejsou hrazeny, příp. jim nejsou hrazeny včas nebo zcela) a sami
mají možnost aktivně zasáhnout podáním insolvenčního návrhu na dlužníka.
Předlužením se rozumí situace, kdy má dlužník (pouze právnická osoba nebo fyzická osoba
– podnikatel) více věřitelů a zároveň jsou jeho závazky vyšší, než hodnota jeho majetku (§ 3 odst. 4
IZ). Vzhledem k zachování podmínky více věřitelů je tak zřejmé, že dlužník nemůže být v žádné
formě úpadku (tj. nemůže být předlužen ani v platební neschopnosti) v případě pouze jediného
3

RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní
monografie (Wolters Kluwer ČR). s. 234.
4
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. listopadu 2008, sp. zn. KSHK 40 INS 2900/2008, 1 VSPH 165/2008A.
5
TARANDA, Petr. § 3 [Úpadek]. In: HÁSOVÁ, Jiřina a kol. Insolvenční zákon: komentář. 3. vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 20.
6
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2012, sp. zn. 29 NSCR 52/2011.
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věřitele. Zatímco platební neschopnost jsou věřitelé schopni poměrně snadno odhalit, stav
předlužení může být ze strany dlužníka udržován poměrně dlouhou dobu bez vědomí věřitelů (kteří
mají jen omezené možnosti, jak předlužení u dlužníka zjistit), čímž může docházet ke snižování
budoucí majetkové podstaty. Předlužení by tak podáním insolvenčního návrhu měl řešit především
dlužník, resp. orgány a osoby za něj jednající.7
Posledním z pojmů, který je třeba v této části kapitoly definovat, je hrozící úpadek.
Hrozícím úpadkem se rozumí situace, kdy lze s ohledem na všechny okolnosti odůvodněně
očekávat, že dlužník v budoucnu nebude moci řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých
závazků (§ 3 odst. 5 IZ). Insolvenční soud na základě dlužnického insolvenčního návrhu v případě
hrozícího úpadku (insolvenční návrh v tomto případě může podat pouze dlužník, nikoliv věřitelé
(§ 97 odst. 7 IZ)) zkoumá, zda lze důvodně předpokládat, že u dlužníka nastane platební
neschopnost podle § 3 odst. 1 IZ (podmínka alespoň dvou věřitelů zůstává zachována a navíc se
platební neschopnost musí týkat podstatné části peněžitých závazků dlužníka).8 Podstatná část
peněžitých závazků dlužníka je však neurčitý právní pojem a není jasné, zda se jedná o větší část
než polovinu, či zda záleží i na jiných okolnostech, např. na síle a důležitosti věřitelů dlužníka.9
Domnívám se, že podstatnou částí peněžitých závazků je třeba rozumět spíše hranici kolem 70 až
80 %, ale vždy samozřejmě bude záležet na konkrétní situaci. Posuzovat sílu a důležitost věřitele
by v určitých případech mohlo být rozumné, nicméně mám za to, že takový výklad postrádá
zákonnou oporu a jedná se tak spíše o myšlenky de lege ferenda.
1.2. Obchodní vedení, povinnost péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského
úsudku
Členu statutárního orgánu přísluší obchodní vedení společnosti (§ 195 odst. 1, resp. § 435
odst. 2 ZOK), pod čímž je třeba rozumět zejména organizaci a řízení podniku, který náleží
společnosti, řízení zaměstnanců, rozhodování o provozních záležitostech, tj. např. zásobování,
odbyt, reklama, vedení účetnictví (…) apod., jakož i rozhodování o podnikatelských záměrech.10
Rozhodováním o podnikatelských záměrech v rámci obchodního vedení však nejsou záležitosti
zásadního významu11 a dlouhodobé strategické plánování směřování společnosti (neboť tyto
záležitosti náleží do působnosti valné hromady jakožto nejvyššímu orgánu společnosti (§ 44 odst.

7

ŽIŽLAVSKÝ, Michal. Protržení firemního závoje – odpovědnost společníků za protahování krizové situace a
opožděné podání insolvenčního návrhu. Epravo.cz [online]. [cit. 2018-10-24]. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/protrzeni-firemniho-zavoje-odpovednost-spolecniku-za-protahovani-krizovesituace-a-opozdene-podani-insolvencniho-navrhu-81216.html
8
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. 29 NSCR 1/2008.
9
TARANDA, Petr, op. cit. sub 5. S. 20.
10
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. dubna 2006, sp. zn. 5 Tdo 94/2006.
11
POKORNÁ, Jarmila. § 195 (Obchodní vedení). In: LASÁK, Jan a kol. Zákon o obchodních korporacích:
Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. S. 1029.
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1 ZOK)).12 Obchodní vedení míří dovnitř společnosti a nelze pod něj tudíž podřadit jednání člena
statutárního orgánu za obchodní korporaci navenek, neboť to upravuje § 164 odst. 1 OZ. Pro
zjištění hrozícího úpadku členem statutárního orgánu je pak z komponentů obchodního vedení
nejdůležitější vedení účetnictví, neboť právě z něj lze nejsnáze hrozící úpadek zjistit.
Člen statutárního orgánu obchodní korporace musí z titulu své funkce postupovat s péčí
řádného hospodáře podle § 159 odst. 1 OZ. Musí tedy vykonávat svoji funkci s nezbytnou
loajalitou, pečlivostí a znalostmi k vykonávání funkce potřebnými. Péči řádného hospodáře tak lze
rozdělit na dvě složky, kterými jsou povinnost loajality a povinnost náležité péče.13 Pod povinností
loajality lze rozumět upřednostnění zájmů společnosti před zájmy vlastními,14 přičemž jde však
„pouze“ o loajalitu nezbytnou, nikoliv bezbřehou.15 Náležitá péče pak zahrnuje potřebné znalosti
a náležitou pečlivost. Je pochopitelné a zároveň předpokládané, že člen statutárního orgánu nebude
disponovat veškerými potřebnými znalostmi pro výkon funkce v určité obchodní korporaci (tj., že
jím nebude např. právník, ekonom a chemik v jedné osobě). Pokud však v některé z jemu
svěřených kompetencí potřebné znalosti nemá, má povinnost řádně zajistit osobu, která tyto
znalosti má (to je rozdíl oproti standardu odborné péče uvedeném v § 5 OZ, podle nějž osoba,
která prohlásí, že náleží k určitému oboru, musí dodržet odborný standard obvyklý v tomto oboru
sama).16 Samotné pověření jiné osoby (např. vedením účetnictví) po ověření její kvalifikace
nicméně nezbavuje člena statutárního orgánu odpovědnosti, neboť je povinen takovou osobu
v průběhu činnosti i efektivně kontrolovat (pokud tak činit nebude, péče řádného hospodáře bude
z jeho strany porušena).17 Oproti tomu pokud člen statutárního orgánu naopak určitými odbornými
znalostmi pro konkrétní činnost disponuje, je potřeba v rámci požadavku náležité péče dovodit, že
v takovém případě tyto znalosti musí (s ohledem na své možnosti) uplatnit v rámci výkonu své
funkce. Péči řádného hospodáře by takový člen statutárního orgánu mohl porušit, pokud by
takovou činnost (ke které má dostatečné odborné znalosti) delegoval na třetí osobu či na sebe
jakožto třetí osobu s vidinou odměny z výkonu funkce i vykonání této činnosti.18
Vedle péče řádného hospodáře upravené v OZ upravuje ZOK pravidla jednání členů
orgánů. V § 51 odst. 1 ZOK (někdy označovanému jako vyjádření pravidla podnikatelského

12

ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 195 [Obchodní vedení]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o
obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, S. 437.
13
ČECH, Petr a Petr ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání I. Praha:
Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2016. S. 158.
14
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2009, sp. zn. 29 Cdo 3864/2009.
15
ČECH, Petr a Petr ŠUK, op. cit. sub 13. S. 159.
16
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2008, sp. zn. 29 Cdo 2531/2008.
17
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. ledna 2012, sp. zn. 29 Cdo 134/2011.
18
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. července 2008, sp. zn. 29 Odo 1262/2006.
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úsudku (business judgement rule))19 je vyjádřeno, že náležitá péče (tedy souhrn potřebných
znalostí a pečlivosti) je při podnikatelském rozhodování (půjde zejména o věci v oblasti
obchodního vedení,20 na jiné oblasti rozhodování se toto ustanovení nepoužije) splněna tehdy,
pokud člen orgánu v dobré víře rozumně předpokládá, že jedná informovaně a v obhajitelném
zájmu obchodní korporace. Zároveň však musí vždy být dodržena povinnost loajality. Rozlišení
mezi pojmem v obhajitelném zájmu obchodní korporace a povinností loajality je však poměrně
nejasné, neboť jsou si tyto pojmy velmi blízké a velmi často se budou prolínat.21 Dokonce se lze
setkat i s názorem, že se jedná o pojmy totožné vyjadřující jedno a to samé.22
Zastávám názor, že ačkoliv jsou si pojmy velmi blízké, nejsou totožné a lze si představit
situaci, kdy člen orgánu bude jednat v obhajitelném zájmu obchodní korporace, ale zároveň bez
dodržení povinnosti loajality, tedy bez upřednostnění zájmů korporace oproti svým vlastním
(příkladem budiž sjednání (nikoliv nevýhodné) zakázky za obchodní korporaci za situace, kdy
splnění této zakázky ze strany obchodní korporace bude k užitku i členu tohoto orgánu (půjde např.
o vybudování nového chodníku před jeho domem) – obhajitelným zájmem obchodní korporace
nepochybně je získávání zakázek (z nich totiž plyne obchodní korporaci příjem), ovšem v tomto
případě nastane minimálně podezření, že při sjednávání zakázky upřednostnil člen orgánu zájem
svůj nad zájmem obchodní korporace). Je možné uvažovat i o opačné situaci, tedy o dodržení
povinnosti loajality za současného nedodržení jednání v obhajitelném zájmu obchodní korporace
(člen orgánu např. sjedná zakázku za obchodní korporaci v jiném než jejím předmětu podnikání –
ačkoliv člen orgánu v takovém případě preferuje zájmy obchodní korporace nad zájmy vlastními,
nelze současně uzavřít, že je v obhajitelném zájmu obchodní korporace uzavřít zakázku, pro jejíž
řádné splnění nemá k dispozici ani znalosti, ani kvalifikované lidské zdroje). Informovaností je
pak třeba rozumět nejen opatření všech v daném čase a místě dostupných podkladů pro dané
rozhodnutí,23 ale i jejich řádné a pečlivé vyhodnocení.24
V případě soudního sporu o to, zda člen voleného orgánu porušil péči řádného hospodáře
je to právě člen voleného orgánu, který nese důkazní břemeno, že tuto povinnost neporušil. Jedinou
výjimkou je situace, kdy soud rozhodne, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby toto důkazní
břemeno nesl (§ 52 odst. 2 ZOK). Ačkoliv se teorie shoduje na tom, že v takovém případě bude

19

Důvodová zpráva k ZOK.
ČECH, Petr a Petr ŠUK, op. cit. sub 13. S. 161.
21
LASÁK, Jan. § 51 (Pravidlo podnikatelského úsudku a pokyny nejvyššího orgánu). In: LASÁK, Jan a kol. Zákon
o obchodních korporacích: Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. S. 422.
22
BORSÍK, Daniel. Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku bez legend. Obchodněprávní
revue. 2015, č. 7-8, s. 193-205.
23
LASÁK, Jan, op. cit. sub 21. S. 419.
24
ČECH, Petr a Petr ŠUK, op. cit. sub 13. S. 160.
20
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muset člen orgánu prokazovat dobrou víru, informovanost, jednání v obhajitelném zájmu
obchodní korporace a k tomu ještě nezbytnou loajalitu,25 souhlasím s názorem, že dobrá víra
jakožto subjektivní kategorie se prokáže pomocí vnějších objektivních hledisek,26 v tomto případě
právě pomocí zbylých vyjmenovaných kategorií.
Při posuzování, zda došlo k porušení péče řádného hospodáře, se primárně uplatní
objektivní standard. Přihlédne se tak k tomu, jak by se v posuzované situaci zachovala jiná
rozumně pečlivá osoba (§ 52 odst. 1 ZOK). Objektivní standard však nelze absolutizovat
a vzhledem ke slovům užitým v zákoně (se přihlédne) je třeba zohlednit i standard subjektivní
(konečně právě pro své subjektivní schopnosti jsou osoby do orgánů voleny).27 Pokud totiž člen
orgánu disponuje některými odbornými znalosti, je povinen je uplatnit. 28 Z uvedeného vyplývá,
že dva členové orgánu mohou být při zcela shodném jednání odlišně hodnoceni, pokud například
jeden z nich disponoval určitými nadstandardními znalostmi, které však nevyužil. Pak může nastat
situace, kdy tento člen povinnost péče řádného hospodáře poruší, zatímco druhý nikoliv.29
I přes výše uvedené některé nejasnosti však důležitost pravidla podnikatelského úsudku
spočívá ve vyjádření toho, že v případném soudním sporu soud nemá hodnotit věcnou správnost
rozhodnutí (výsledek), ale pouze postup, který k rozhodnutí vedl.30 Jinými slovy, pravidlo
podnikatelského úsudku vyplývá z idey, že každé, byť sebepromyšlenější, obchodní rozhodnutí
zahrnuje vždy určitou míru rizika. Pokud pak člen orgánu při podnikatelském rozhodování jednal
informovaně, v obhajitelném zájmu obchodní korporace a za dodržení povinnosti loajality, nelze
mu pak případný nepříznivý následek tohoto rozhodnutí přičítat k tíži (zde je vhodné poznamenat,
že posuzování bude veskrze stejné i v případě nepodnikatelského rozhodování, a to podle obecné
úpravy péče řádného hospodáře v OZ).31 Zkoumání podmínek případného porušení pak
samozřejmě musí brát v úvahu informace, které člen orgánu v daném čase a místě měl či mít mohl.
Jeho jednání nelze poměřovat s informacemi, které bez jeho zavinění vešly ve známost až poté, co
dané rozhodnutí učinil.32

25

LASÁK, Jan, op. cit. sub 21. S. 421-422.; a shodně ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 51 [Pravidlo
podnikatelského úsudku a pokyny nejvyššího orgánu]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o obchodních
korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 150.
26
BORSÍK, Daniel, op. cit. sub 22.
27
ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 52 [Péče řádného hospodáře, přenos důkazního břemene]. In:
ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s.
159.
28
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. července 2008, sp. zn. 29 Odo 1262/2006.
29
ČECH, Petr a Petr ŠUK. op. cit. sub 13. S. 162.
30
Ibid., s. 160.
31
Ibid., s. 161.
32
BALÝOVÁ, Lucie. Péče řádného hospodáře ve volených orgánech obchodních korporací ve světle rekodifikace.
Obchodněprávní revue. 2014, č. 7-8, s. 212-215.
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Povinnost péče řádného hospodáře je stěžejním faktorem a její porušení je nezbytnou
prerekvizitou pro případné budoucí uplatňování sankcí či postihů vůči osobám (zejména členům
statutárního orgánu), které standardu náležité péče a loajality nedostály.
1.3. Test insolvence a povinnost odvracet úpadek a hrozící úpadek
Samotné porušení péče řádného hospodáře však pro případný následný postih nedostačuje,
člen orgánu musí mít též uloženou zákonnou či smluvní povinnost hrozící úpadek odvracet. České
právo takovou povinnost statutárním orgánům ukládá a to hned několika způsoby.
Prvně se jedná o test insolvence vyjádřený v § 40 odst. 1 ZOK. Podle něj se zakazuje
vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů (to se týká i záloh na ně), pokud by si
následkem toho obchodní korporace přivodila úpadek (podle § 41 ZOK se uvedené pravidlo
aplikuje i na případ poskytnutí zálohy, půjčky,33 nebo úvěru obchodní korporace pro získání
vlastních podílů (nebo pro tento účel poskytnutí zajištění) a při zvýhodněném nabývání akcií
zaměstnanci obchodní korporace). Zároveň lze vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku pouze
za předpokladu vypracované mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace
disponuje dostatečnými prostředky pro rozdělení zisku (§ 40 odst. 2 ZOK).
Člen statutárního orgánu by měl hrozící úpadek zjistit v rámci výkonu své činnosti,
zejména pak z kontroly účetnictví. Být obeznámen s ekonomickou situací obchodní korporace,
jejímž členem statutárního orgánu je, totiž vyplývá z povinnosti péče řádného hospodáře.34
V takovém případě musí tento člen svolat jednání valné hromady, na kterém valné hromadě
navrhne buďto zrušení obchodní korporace, nebo přijetí jiného vhodného opatření (§ 182, resp.
§ 403 ZOK). Jiným vhodným opatřením může být například ukončení části výroby, propuštění
některých zaměstnanců, přesun výroby do země s levnějšími výrobními faktory atp. Zákon navíc
ukládá při zjištění hrozícího úpadku svolat jednání valné hromady bez zbytečného odkladu. Pojem
bez zbytečného odkladu je třeba vyložit vždy podle konkrétní situace, přičemž však jde o lhůtu
velmi krátkou, v řádu dnů, maximálně týdnů, v co nejkratším časovém úseku.35
Při hrozícím úpadku může člen statutárního orgánu za obchodní korporaci jakožto dlužníka
podat insolvenční návrh (§ 97 odst. 7 IZ). Je důležité podotknout, že podání insolvenčního návrhu
při hrozícím úpadku je pouze možností, nikoliv povinností. Kdy naopak statutární orgán
insolvenční návrh podat musí, je situace, kdy zjistí (nebo při náležité péči zjistit měl), že je
obchodní korporace v úpadku (§ 98 odst. 1 a 2 IZ). Úpadek totiž může nastat najednou, bez

33

Pojmově správně zápůjčky podle § 2390 a násl. OZ.
VRBA, Milan, ŘEHÁČEK, Oldřich. Nová úprava obchodních korporací a některé její souvislosti s insolvenčním
právem. Právní rozhledy. 2012, č. 10, s. 360 – 366. S. 365.
35
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. prosince 2013, sp. zn. 32 Cdo 2484/2012.
34
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předchozí fáze úpadku teprve hrozícího, a to například v případě neúspěchu v soudním či
rozhodčím řízení. Je dlužno podotknout, že povinnost podat insolvenční návrh při zjištění úpadku
stíhá za stejných podmínek též likvidátora obchodní korporace (§ 98 odst. 2 IZ).
Závěrem je třeba též zmínit charakter podání insolvenčního návrhu členem statutárního
orgánu. Podle § 98 odst. 2 IZ platí, že pokud je členů statutárního orgánu více, a všichni mají
oprávnění jednat za obchodní korporaci samostatně, má povinnost podat insolvenční návrh každý
z nich. Podle § 164 odst. 2 OZ zastupuje každý ze členů kolektivního statutárního orgánu
právnickou osobu samostatně, neurčí-li zakladatelské právní jednání jinak. Nicméně vzhledem
k tomu, že podání insolvenčního návrhu je procesním úkonem, je třeba reflektovat procesní
předpisy, konkrétně § 21 odst. 1 písm. a) OSŘ.36 Podle tohoto ustanovení jedná za právnickou
osobu s kolektivním statutárním orgánem předseda statutárního orgánu, případně jiný pověřený
člen. Pokud předseda kolektivního statutárního orgánu nepodá insolvenční návrh, ačkoliv je
k tomu povinen, musí ostatní členové statutárního orgánu pověřit jiného člena k jeho podání.37

36

ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 62 [Vydání prospěchu při úpadku]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol.
Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 184.
37
Ibid., s. 185.
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2. Majetkové důsledky porušení povinnosti odvracet hrozící úpadek
2.1. Odpovědnost za škodu podle § 99 IZ
Zatímco povinnost odvracet hrozící úpadek vyplývá zejména z obecné péče řádného
hospodáře (§ 159 odst. 1 NOZ) v souvislosti s povinností podat insolvenční návrh při zjištění
úpadku (§ 98 odst. 1 a 2 IZ), majetkové důsledky porušení této povinnosti upravuje vedle ZOK (§
62 a 68 ZOK) i IZ (§ 99 IZ). Jak jsem již naznačil v úvodu, v této diplomové práci se v souvislostí
s povinností odvracet hrozící úpadek obchodní korporace zaměřím pouze na majetkové důsledky,
pod něž podřadím i případný vznik ručitelství ze strany člena statutárního orgánu. Pod
majetkovými důsledky porušení povinnosti odvracet hrozící úpadek tak budu rozumět vydání
prospěchu (§ 62 ZOK), vznik ručení členů orgánu (§ 68 ZOK) a odpovědnost za škodu (§ 99 IZ).
Pokud člen statutárního orgánu (nebo případně likvidátor) nepodá za obchodní korporaci
dlužnický insolvenční návrh podle § 98 odst. 1 IZ, odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu,
která věřiteli tímto porušením vznikla (§ 99 odst. 1 IZ). Odpovědnost za škodu podle § 99 IZ je
obecnou občanskoprávní odpovědností za škodu s presumovaným zaviněním a s možností
zproštění.38 Předpokladem vzniku zákonné odpovědnosti za škodu je kumulativní naplnění
následujících podmínek, kterými jsou porušení povinnosti, vznik škody, příčinná souvislost mezi
porušením povinnosti a vznikem škody a zavinění. Vedle výše uvedeného je třeba zmínit, že
o porušení povinnosti člena statutárního orgánu podat insolvenční návrh, je možno uvažovat pouze
za situace, kdy byl v insolvenčním řízení úpadek jím zastoupené obchodní korporace skutečně
osvědčen.39 Zároveň je třeba doplnit, že povinnost podat dlužnický insolvenční návrh není splněna
ani tehdy, když došlo pochybením na straně navrhovatele k zastavení insolvenčního řízení či
pokud byl insolvenční návrh odmítnut (§ 98 odst. 3 IZ).
2.1.1. Škoda a jiná újma, jejich podmínky vzniku a promlčení věřitelova práva
Škodou nebo jinou újmou se pak rozumí rozdíl mezi zjištěnou výší přihlášené pohledávky
a částkou, kterou věřitel na uspokojení této pohledávky v rámci insolvenčního řízení skutečně
obdržel (§ 99 odst. 2 IZ). Dnem, kdy věřiteli škoda vznikla, je den podání insolvenčního návrhu,
neboť tímto dnem je přerušena příčinná souvislost mezi porušením povinnosti podat insolvenční
návrh a snížením míry uspokojení věřitele.40 Ačkoliv zákon užívá pojmu přihlášená pohledávka,
domnívám se, že by se pravidlo obsažené v § 99 IZ mělo v souladu s účelem insolvenčního řízení
a jeho zásadami vyjádřenými v § 5 IZ aplikovat i na pohledávky postaveným na roveň
pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 odst. 1 IZ), a to i když se nepřihlašují, nýbrž se

38

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. července 2016, sp. zn. 29 Cdo 2356/2016.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2007, sp. zn. 29 Odo 1220/2005.
40
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. července 2016, sp. zn. 29 Cdo 2356/2016.
39

14

uplatňují přímo u osoby s dispozičním oprávněním (§ 203 odst. 1 IZ). Pohledávky za majetkovou
podstatou však mohou vzniknout až po zahájení insolvenčního řízení, resp. po rozhodnutí
o úpadku (§ 168 odst. 1 a 2 IZ), a proto za škodu či újmu v souvislosti s těmito pohledávkami bude
odpovídat výlučně insolvenční správce podle § 37 odst. 3 IZ.
Aby člen statutárního orgánu odpovídal věřiteli za škodu či jinou újmu, musí mezi
porušením povinnosti podat bezodkladně insolvenční návrh a vzniklou škodou či jinou újmou
existovat příčinná souvislost (kauzální nexus). Jinými slovy, pokud věřiteli vznikla škoda či jiná
újma jinou skutečností než porušením povinnosti podat insolvenční návrh členem statutárního
orgánu za obchodní korporaci, odpovědnost za škodu člena statutárního orgánu nenastane.
Poslední podmínkou vzniku odpovědnosti za škodu je zavinění, které se nicméně presumuje (§
2912 odst. 1 a 2 OZ).
Tuto sankci pro členy statutárního orgánu obchodní korporace za nepodání insolvenčního
návrhu lze označit za velmi přísnou,41 obzvláště vzhledem k omezeným možnostem k jejímu
zproštění. Těmi může být podle § 99 odst. 3 IZ pouze prokázání toho, že porušení této povinnosti
nemělo vliv na rozsah uspokojení věřitele, nebo že k porušení této povinnosti došlo v důsledku
nepředvídatelných skutečností nezávislých na vůli člena statutárního orgánu, které nemohl
odvrátit, a to ani za vynaložení veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat (důkazní břemeno
v obou případech leží na dotčeném členu statutárního orgánu).
Důležité je zmínit i otázku promlčení takové věřitelovy pohledávky. Promlčecí lhůta počne
běžet ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé (§ 619 odst. 1 OZ), přičemž rozhodnými
okolnostmi pro počátek běhu promlčecí lhůty jsou podle § 620 odst. 1 OZ vědomost o škodě
a osobě povinné k její náhradě (nebo okamžik, kdy se o těchto okolnostech poškozený dozvědět
měl a mohl). Subjektivní promlčecí lhůta trvá 3 roky (§ 629 odst. 1 OZ) a objektivní promlčecí
lhůta trvá 10 let (§ 636 odst. 1 OZ). Promlčecí lhůta začne plynout nejpozději dnem podání
insolvenčního návrhu, neboť to je den, kdy věřiteli vznikla škoda.42 Kromě případů promlčení
pohledávky nemá právo na náhradu škody nebo jiné újmy vůči členu statutárního orgánu obchodní
korporace v souladu se zásadou vigilantibus iura scripta sunt ani věřitel, jenž nepřihlásil svoji
pohledávku v propadné lhůtě podle § 173 odst. 1 IZ.43

41

RICHTER, Tomáš, op. cit. sub 3. S. 260.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. července 2016, sp. zn. 29 Cdo 2356/2016.
43
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2015, sp. zn. 29 Cdo 4269/2014.
42
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2.1.2. Nařízení předběžného opatření v průběhu insolvenčního řízení
Vzhledem k tomu, že přesnou výši škody bude možné zpravidla zjistit až na konci
insolvenčního řízení,44 může insolvenční soud na návrh oprávněného věřitele (nikdo jiný tento
návrh podat nemůže), který má povinnost nejpozději v den podání návrhu složit jistotu ve výši
10 000 Kč podle § 75b OSŘ, nařídit předběžné opatření, aby osoba povinná k náhradě složila do
soudní úschovy přiměřenou peněžitou částku na náhradu škody nebo jiné újmy (§ 100 odst. 1 IZ).
Výše částky je určena insolvenčním soudem tak, aby kryla podstatnou část předpokládané škody
nebo jiné újmy (co se rozumí podstatnou částí však zákon neupravuje, stejně jako v kapitole 1.1.
se domnívám, že by se mělo jednat o hodnotu na hranici 70 až 80 % předpokládané škody nebo
jiné újmy). Insolvenční soud zároveň s vydáním předběžného opatření stanoví navrhovateli lhůtu
pro podání žaloby na náhradu škody nebo jiné újmy, přičemž tato lhůta musí skončit až po
skončení insolvenčního řízení (§ 100 odst. 2 IZ), díky čemuž bude navrhovatel při podávání žaloby
již znát skutečnou výši škody nebo jiné újmy. Věcně a místně příslušným soudem k projednávání
žaloby na náhradu škody nebo jiné újmy bude insolvenční soud (§ 7a písm. c)).
Předběžné opatření však lze vydat pouze výjimečně, a to z důvodu, že ačkoliv jsou členové
statutárního orgánu povinni plnit prakticky ihned (neboť odklad vykonatelnosti není vzhledem
k § 90 IZ možné využít) po nařízení předběžného opatření, vyjádřit s ním svůj nesouhlas
a efektivně uplatňovat své argumenty proti důvodům jeho nařízení reálně mohou až v navazujícím
nalézacím soudním řízení zahájeném žalobou věřitele až po skončení insolvenčního řízení. 45 Proto
je k vydání předběžného opatření možné přistoupit jen v těch případech, ve kterých je porušení
povinnosti podat insolvenční návrh členem statutárního orgánu zjevné a lze tak bez dalšího
přesvědčivě dojít k závěru, že podmínky v § 100 IZ byly naplněny.46
Vrchní soud v Praze dříve ve své judikatuře dovozoval, že vzhledem k zajišťovací povaze
předběžného opatření (neboť předběžné opatření zajišťuje výkon soudního rozhodnutí) lze toto
vydat pouze v rámci insolvenčního řízení, a to zásadně do rozhodnutí o úpadku dlužníka, protože
po rozhodnutí o úpadku se může věřitel domáhat obdobného nařízení předběžného opatření
u obecného soudu mimo insolvenční řízení.47 Opačný názor zastával Vrchní soud v Olomouci,
který zaujal s poukazem na text samotného § 100 odst. 1 IZ (je-li již v průběhu insolvenčního řízení
zřejmé…) a skutečnost, že samotnou žalobu na náhradu škody nebo jiné újmy lze podat právě až
44

ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. § 99 [Škoda nebo jiná újma způsobená nepodaným návrhem]. In: HÁSOVÁ, Jiřina a
kol. Insolvenční zákon: komentář. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 346.
45
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. prosince 2010, sp. zn. MSPH 98 INS 9006/2010, 1 VSPH 1010/2010A-24.
46
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. února 2013, sp. zn. MSPH 78 INS 8880/2012, 3 VSPH 136/2013-B51.
47
Ibid.
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po skončení insolvenčního řízení, názor, že předběžné opatření podle § 100 odst. 1 IZ lze vydat
v rámci insolvenčního řízení v podstatě kdykoliv.48 Výklad Vrchního soudu v Olomouci
aproboval i Nejvyšší soud, který jedno z jeho rozhodnutí publikoval ve Sbírce soudních rozhodnutí
a stanovisek jako R 115/2016. Na to zareagoval Vrchní soud v Praze tím, že svoji dřívější
judikaturu označil za překonanou a v souladu s publikovaným rozhodnutím Vrchního soudu
v Olomouci dovodil, že nařízení předběžného opatření podle § 100 odst. 1 IZ lze nařídit v rámci
insolvenčního řízení i po rozhodnutí o úpadku dlužníka.49 S tímto závěrem souhlasím, neboť bez
rozhodnutí o úpadku nelze s jistotou určit, zda je splněna podmínka nařízení předběžného opatření
(tj. osvědčení úpadku). Navíc výši samotné škody a existenci kauzální nexu mezi porušením
povinnosti podat insolvenční návrh a vznikem škody lze prokázat mnohem snadněji až po
přezkumném jednání (§ 190 a násl. IZ) a se současným přístupem k účetnictví obchodní korporace
v úpadku.
2.2. Vydání prospěchu podle § 62 ZOK
Vedle IZ, který upravuje důsledky nepodání insolvenčního návrhu při úpadku, ZOK
stanovuje majetkové sankce pro případy neodvracení úpadku hrozícího. První majetkovou sankcí
upravenou v ZOK je vydání prospěchu v § 62. Podle § 62 odst. 1 ZOK je člen orgánu obchodní
korporace, o níž soud v insolvenčním řízení zahájeném na základě insolvenčního návrhu jiné
osoby než dlužníka rozhodl, že je v úpadku, povinen vydat po výzvě insolvenčního správce
prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od obchodní
korporace obdržel, a to za období dvou let před právní mocí rozhodnutí o úpadku, pokud věděl
nebo měl a mohl vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku a pro jeho odvrácení neučinil
v rozporu s péčí řádného hospodáře vše potřebné a rozumně předpokládatelné. Následně je pak
stanoveno, že pokud není vydání prospěchu možné, nahradí člen orgánu získaný prospěch
v penězích (62 odst. 2 ZOK). Současně platí, že se tato úprava obdobně aplikuje i na bývalé členy
orgánu obchodní korporace (§ 62 odst. 3 ZOK).
2.2.1. Věřitelský insolvenční návrh
Z výše uvedeného vyplývá, že člen orgánu obchodní korporace bude povinen k vydání
prospěchu pouze za kumulativního splnění několika podmínek. První podmínkou je, že soud musí
úpadek zjistit na základě insolvenčního návrhu jiné osoby než dlužníka. Pod návrhem jiné osoby
než dlužníka je pak třeba rozumět návrh věřitelský, neboť insolvenční návrh může podat pouze

48

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. ledna 2015, sp. zn. KSOS 14 INS 35225/2013, 2 VSOL
1295/2014-B-83; a Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. března 2015, sp. zn. KSOS 14 INS 35225/2013,
2 VSOL 115/2015-B-96.
49
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. ledna 2017, sp. zn. KSLB 86 INS 15150/2014, 4 VSPH 53/2017-B59.
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dlužník nebo dlužníkův věřitel (§ 97 odst. 7 IZ). Zákon tímto motivuje členy orgánů obchodní
korporace k aktivnímu jednání a podání včasného insolvenčního návrhu při hrozícím úpadku.50
Pokud člen statutárního orgánu podá za obchodní korporaci dlužnický insolvenční návrh, sankce
uvedená v § 62 ZOK na něj nedopadne. Nesouhlasím nicméně se závěrem, že se lze této sankci
vyhnout přistoupením k insolvenčnímu návrhu věřitele podáním dlužnického insolvenčního
návrhu v době od zahájení insolvenčního řízení po soudní rozhodnutí o úpadku.51 Obchodní
korporace by se sice v takovém případě stala dalším insolvenčním navrhovatelem na základě
§ 107 odst. 1 IZ, nicméně výklad, že by se tímto způsobem mohli členové orgánů obchodní
korporace zbavit povinnosti vydat prospěch podle § 62 odst. 1 ZOK, zcela popírá smysl a účel
předmětného ustanovení, kterého by jen při troše pozornosti členů orgánů obchodní korporace
nemohlo být téměř nikdy užito. Smysluplnější je z tohoto důvodu výklad takový, že insolvenční
řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na jeho zahájení dojde věcně příslušnému (tzn. krajskému)
soudu (§ 97 odst. 1 IZ), a proto později podaný insolvenční návrh dlužnický nemá pro uplatnění
sankce v podobě vydání prospěchu žádný význam.52 Zákon správně sleduje, kým bylo insolvenční
řízení zahájeno, nikoliv kdo bude v jeho průběhu považován za dalšího navrhovatele. Další návrh
není samostatným insolvenčním návrhem, pouze jím jeho podatel přistupuje k již započatému
řízení (§ 107 odst. 1 IZ). Takový návrh však nevyvolává účinky zahájení insolvenčního řízení,53
a proto by podle mého názoru neměl být takový insolvenční návrh podaný dlužníkem v již
probíhajícím insolvenčním řízení zahájeném věřitelským insolvenčním návrhem překážkou pro
uplatnění sankce v podobě vydání prospěchu podle § 62 odst. 1 ZOK.
2.2.2. Vědomost o hrozícím úpadku a učinění všeho potřebného k jeho odvrácení
Druhou podmínkou je vědomost člena orgánu o hrozícím úpadku obchodní korporace
(popř. možnost o něm vědět). Z pozice člena statutárního orgánu existuje vzhledem k jeho
oprávněním a povinnostem jen velmi omezené množství situací, kdy by tento člen o hrozícím
úpadku nemohl vědět.54 Jestliže členům statutárního orgánu přísluší obchodní vedení obchodní
korporace, je předpokládatelné, že to budou právě tyto osoby, které se o hrozícím úpadku jimi
spravované obchodní korporace dozvědí jako první (nebo alespoň budou mít možnost se o této
situaci jako první dozvědět). I členové kontrolního orgánu musí dodržovat povinnost péče řádného
hospodáře, nicméně jim nepřipadá řízení společnosti, nýbrž dohled nad výkonem činnosti
50

LASÁK, Jan. § 62 (Vydání prospěchu při úpadku). In: LASÁK, Jan a kol. Zákon o obchodních korporacích:
Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. S. 547.
51
KRČMÁŘ, Zdeněk. Majetkové sankce vůči členům orgánů obchodní korporace v úpadku. Bulletin advokacie.
2017, č. 6, s. 20-24. S. 21.
52
VRBA, Milan, ŘEHÁČEK, Oldřich, op. cit. sub. 34. S. 362 a 365.
53
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2012, sp. zn. 29 NSČR 21/2012
54
VRBA, Milan, ŘEHÁČEK, Oldřich, op. cit. sub 34. S. 365.
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statutárního orgánu (§ 446 odst. 1 ZOK). Zároveň však jeho členům přísluší kontrolovat účetní
zápisy (§ 447 odst. 1 ZOK) a též přezkoumávat jakékoliv účetní závěrky a návrhy na rozdělení
zisku (§ 447 odst. 3 ZOK). Z toho vyplývá, že i členové kontrolního orgánu mají poměrně silné
pravomoci, aby se mohli o případném hrozícím úpadku obchodní korporace dozvědět. Vědomost
se týká pouze hrozícího úpadku, na samotný úpadek § 62 odst. 1 ZOK nedopadá, tuto situaci řeší
ustanovení insolvenčního zákona již výše zmíněné v kapitole 2.1.
Další podmínkou je, že člen orgánu přes vědomí o hrozícím úpadku neučiní v rozporu
s péčí řádného hospodáře vše potřebné a rozumně předpokládatelné pro jeho odvrácení. Je zároveň
logické, že pokud člen orgánu obchodní korporace o hrozícím úpadku neví, nic pro jeho odvracení
činit nebude, alespoň ne vědomě. Posouzení toho, zda člen orgánu postupoval v rámci odvracení
hrozícího úpadku obchodní korporace s péčí řádného hospodáře (k péči řádného hospodáře viz
kapitola 1.2.) bude vždy záležet na konkrétních okolnostech,55 přičemž důkazní břemeno leží na
dotyčném členovi orgánu (§ 52 odst. 2 ZOK). Za neučinění všeho potřebného k odvracení
hrozícího úpadku tak lze považovat i jednání, které k úpadku či k hrozícímu úpadku vedlo.56
S tímto závěrem však nelze souhlasit zcela, neboť i jednání vedoucí k (hrozícímu) úpadku může
splňovat standard péče řádného hospodáře, pročež nelze automaticky odpovědnost dovozovat
pouze na základě negativního důsledku (úpadku). Především je pak pod jednáním směřujícím
k odvrácení hrozícího úpadku třeba rozumět nepřibírání dalších dluhů s výjimkou dluhů
plynoucích z běžného provozu obchodní korporace a mimořádně výhodných obchodních transakcí
či dluhů převzatých za účelem odvrácení hrozícího úpadku (např. překlenovací úvěr).57 Kromě
toho též připadá v úvahu snižování nákladů, rušení ztrátových provozů či zajištění kompetentních
rad v oblasti krizového managementu.58
Zároveň však platí, že pokud se ani přes veškerou snahu hrozící úpadek odvrátit nepovede,
nevyvolá sama tato skutečnost vznik odpovědnosti, neboť zákon vyžaduje potřebné jednání,
nikoliv pozitivní výsledek.59 Od člena statutárního orgánu je tak třeba očekávat efektivní řízení
obchodní korporace pro odvracení hrozícího úpadku, které může mít podobu dluhového
managementu či snižování nákladů. Členové kontrolního orgánu pak musí řádně kontrolovat členy
orgánu statutárního, zda tito činí opravdu vše potřebné a rozumně očekávatelné pro odvracení

55

ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, op. cit. sub 36, s. 185.
ŠUK, Petr. § 68 [Ručení členů orgánů při úpadku obchodní korporace]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o
obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 195.
57
BOGUSKÝ, Pavel. Ručení členů statutárního orgánu za dluhy obchodní korporace pro porušení povinnosti
usilovat o odvrácení jejího úpadku. Obchodněprávní revue. 2013, č. 11-12, s. 313-318. S. 315.
58
ALEXANDER, Juraj. § 68 (Ručení členů orgánu při úpadku obchodní korporace). In: LASÁK, Jan a kol. Zákon o
obchodních korporacích: Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. S. 583.
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VRBA, Milan, ŘEHÁČEK, Oldřich, op. cit. sub 34. S. 365.
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hrozícího úpadku.60 I v případě, že žádný ze členů statutárního orgánu nebude přes veškeré výzvy
ze strany členů kontrolního orgánu pro odvrácení hrozícího úpadku činit ničeho, nelze u členů
kontrolního orgánu dovodit, že by oni sami pro odvrácení hrozícího úpadku neučinili všeho
potřebného. V této situaci pak nelze spravedlivě po členech kontrolního orgánu žádat, aby vrátili
získaný prospěch.61
2.2.3. Výzva insolvenčního správce a povaha vydávaného prospěchu, promlčení práva na
vydání prospěchu
Pokud jsou výše uvedené podmínky naplněny, může insolvenční správce vyzvat konkrétní
osoby k vydání prospěchu (absencí výzvy povinnost vydat prospěch nevznikne, tudíž lze výzvu
označit za čtvrtou podmínku). V případě bývalých členů orgánů musí být všechny podmínky
(kromě zaslání výzvy k vydání prospěchu insolvenčním správcem) splněny v době, kdy byly tyto
osoby členy některého z orgánů obchodní korporace. Výzvu může insolvenční správce vůči
členům orgánů (i bývalým) směřovat nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku.62
Zákon neupravuje lhůtu, ve které by měl člen orgánu po výzvě prospěch vydat. Proto by se měla
aplikovat obecná úprava času plnění v OZ, kdy dotčený člen orgánu (jakožto dlužník) bude
povinen vydat prospěch bez zbytečného odkladu (§ 1958 odst. 2 OZ). V praxi však zřejmě
insolvenční správce v adresované výzvě stanoví podle okolností přiměřenou lhůtu k plnění.
Určitá nejasnost panuje i v případě aktivní legitimace insolvenčního správce pro podání
žaloby na vydání prospěchu, neboť kromě prohlášení konkursu to bude dlužník (obchodní
korporace), kdo bude osobou s dispozičním oprávněním ve vztahu k majetkové podstatě (§ 229
odst. 3 IZ). Závěr, že by aktivně legitimovaná měla být obchodní korporace (jakožto osoba
s dispozičním oprávněním), a tím pádem orgány za ni jednající, by však vedl k silnému střetu
zájmů mezi obchodní korporací a členy jejích orgánů (členové statutárního orgánu by v takovém
případě vymáhali prospěch na sobě samých). Proto souhlasím s tím, že je třeba dovodit, že aktivně
legitimovanou osobou pro vymáhání prospěchu bude vždy insolvenční správce, a to bez ohledu na
to, zda bude současně i osobou s dispozičním oprávněním.63 K výzvě insolvenčního správce nutno
podotknout, že pokud by všechny podmínky pro vydání prospěchu byly naplněny a insolvenční
správce by členy orgánů k vydání prospěchu nevyzval, nedodržel by mu uloženou zákonnou
povinnost vykonat veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat pro co nejvyšší uspokojení
věřitelů (§ 36 odst. 1 IZ). Důsledkem by byla odpovědnost samotného insolvenčního správce za
škodu nebo jinou újmu podle § 37 odst. 1 IZ.
60

LASÁK, Jan., op. cit. sub 50. S. 551.
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Prospěchem je třeba rozumět odměnu dohodnutou ve smlouvě o výkonu funkce (§ 59
a násl. ZOK) mezi členem orgánu a obchodní korporací. Dalším prospěchem jsou pak jiná plnění
zejména podle § 61 odst. 3 ZOK, příp. i jakékoliv další výhody poskytnuté obchodní korporací
členu jejího orgánu,64 a to v podobě peněžité i nepeněžité.65 V případě nemožnosti vydání
nepeněžitého prospěchu musí člen orgánu vydat prospěch v penězích (§ 62 odst. 2 ZOK). Zároveň
je však třeba vydávaný prospěch omezit pouze na prospěch získaný v rámci funkce člena orgánu
obchodní korporace. Pokud je tedy člen orgánu obchodní korporace zároveň i společníkem či
zaměstnancem této společnosti, nelze pod vydávaný prospěch zahrnout též případný získaný podíl
na zisku nebo obdrženou mzdu.66 Prospěch musejí členové orgánů vydat za období 2 let zpět před
právní mocí rozhodnutí o úpadku (§ 62 odst. 1 ZOK). Na vydání prospěchu za uvedené období je
třeba hledět jako na majetkovou sankci sui generis, přičemž není rozhodné, po jakou dobu v tomto
období hrozil obchodní korporaci úpadek.67 Rozsah majetkové sankce v podobě dvouletého
období před právní mocí rozhodnutí o úpadku je však velmi problematický, neboť motivuje členy
orgánu k oddalování právní moci tohoto rozhodnutí.68 Podle zákonné úpravy totiž platí, že čím
později nastane právní moc rozhodnutí o úpadku, tím menší bude případný vydávaný prospěch.
Spornou může být i otázka promlčení práva na vydání prospěchu. Domnívám se, že právo
může být uplatněno poprvé právní mocí rozhodnutí o úpadku obchodní korporace, přičemž od
tohoto dne počne promlčecí lhůta běžet (§ 619 odst. 1 OZ). Jinými slovy zastávám názor, že
samotná výzva insolvenčního správce k vydání prospěchu není právně relevantní z hlediska běhu
promlčecí lhůty, protože podmínky k jejímu vydání jsou nebo nejsou splněny bez ohledu na ni.
Subjektivní i objektivní promlčecí lhůta (§ 629 odst. 1 a § 636 odst. 1 OZ) tak počne běžet nabytím
právní moci rozhodnutí o úpadku (tímto dnem bude insolvenční správce znát, příp. bude moci znát,
okolnosti pro počátek běhu promlčecí lhůty (§ 620 odst. 1 OZ)), přičemž pokud ve lhůtě tří let
nevyzve členy orgánu obchodní korporace k vydání prospěchu, mohou tyto osoby v případném
následném soudním řízení uplatnit námitku promlčení. V takovém případě opět připadá v úvahu
odpovědnost insolvenčního správce věřitelům obchodní korporace za škodu nebo jinou újmu podle
§ 37 odst. 1 IZ.
Z výše uvedeného je patrné, že podmínky pro aktivaci majetkové sankce uvedené v § 62
ZOK jsou v některých ohledech nejasné či neurčité, kvůli čemuž může v praxi vyvstat nejedna
sporná otázka, na kterou s konečnou platností odpoví zřejmě až judikatura Nejvyššího soudu.
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Vzhledem k tomu, že pravidla (včetně sankcí) uvedená v § 62 ZOK i § 98 a 99 IZ působí
zároveň a nezávisle na sobě, je člen statutárního orgánu v případě hrozícího úpadku obchodní
korporace vystaven mimořádně složité situaci. Odpovědným totiž může být v případě, že podá za
obchodní korporaci, které hrozí úpadek, dlužnický insolvenční návrh a zároveň tak rezignuje na
odvracení hrozícího úpadku, tak i v případě, že se bude o odvrácení hrozícího úpadku snažit,
v důsledku čehož insolvenční návrh za obchodní korporaci nepodá.69 V prvním případě mu totiž
hrozí sankce uvedená v § 62 odst. 1 ZOK, v druhém naopak sankce uvedená v § 99 IZ. Určitým
vysvobozením před možnými sankcemi může být pro člena statutárního orgánu snaha odvracet
hrozící úpadek tak dlouho, dokud obchodní korporace nebude v úpadku, a pokud úpadek nastane,
bezodkladně dlužnický insolvenční návrh za obchodní korporaci podat. Takový postup však může
být v praxi poměrně komplikovaný a ne vždy bude možné garantovat, že se člen statutárního
orgánu svým jednáním nevystaví hrozbě jedné či druhé sankce.
2.3. Vznik ručení člena statutárního orgánu podle § 68 ZOK
ZOK vedle vydání prospěchu zavádí též sankci uvedenou v § 68 v podobě ručení členem
orgánu obchodní korporace v úpadku. Stejně jako § 99 IZ se i § 68 ZOK vztahuje pouze na členy
statutárního orgánu obchodní korporace, členům kontrolního orgánu tak hrozí „pouze“ sankce
uvedená v § 62 ZOK (viz výše). Podmínky vzniku ručení člena statutárního orgánu podle
§ 68 ZOK se ve své podstatě přesně shodují s podmínkami pro povinnost vydat prospěch podle
§ 62 ZOK, prakticky se jedná o dvojí sankci za porušení stejné povinnosti.70 Pro vznik ručení tak
konkrétně musí být rozhodnuto o úpadku, přičemž její člen nebo bývalý člen statutárního orgánu
o hrozícím úpadku věděl či vědět měl a mohl, nicméně přesto neučinil vše potřebné k jeho
odvrácení. Soud přitom o vzniku ručení za dluhy obchodní korporace rozhodne pouze na návrh
insolvenčního správce nebo věřitele (§ 68 odst. 1 ZOK).
Vzhledem ke skutečnosti, že jsou některé z podmínek vzniku ručení podle § 68 ZOK
naprosto stejné s podmínkami již rozebranými výše (včetně otázky promlčení), odkazuji ohledně
nich proto na předchozí výklad, zejména v podkapitole 2.2. V této podkapitole se budu věnovat
otázkám dosud neřešeným.
ZOK v § 68 oproti § 62 nijak nemotivuje členy statutárního orgánu k podání dlužnického
insolvenčního návrhu za obchodní korporaci, neboť sankce v podobě vzniku ručení za její dluhy
není závislá na tom, zda insolvenční návrh podal dlužník či jeho věřitel. Jinak řečeno, zatímco
sankci uvedené v § 62 ZOK se mohou členové statutárního orgánu podáním dlužnického
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insolvenčního návrhu efektivně vyhnout, aplikaci sankce v podobě vzniku ručení podání
insolvenčního návrhu nezabrání.
V souvislosti s insolvenčním návrhem je též třeba se zamyslet nad otázkou, zda je
podmínka, že bylo rozhodnuto o úpadku obchodní korporace, splněna již zveřejněním tohoto
rozhodnutí, či zda je splněna až v okamžiku, kdy rozhodnutí o zjištění úpadku nabyde právní moci.
Pohledy teorie se liší, přičemž v tomto případě nelze zvolit jakoukoliv kompromisní variantu.
Podle jednoho názoru není nabytí právní moci usnesení o zjištění úpadku pro založení ručitelského
závazku podstatné s odkazem na § 140a odst. 1 IZ (podle tohoto ustanovení nastávají účinky
rozhodnutí o úpadku ve chvíli, kdy je toto rozhodnutí zveřejněno v insolvenčním rejstříku) a faktu,
že text zákona v § 68 odst. 1 písm. a) ZOK obsahuje pouze slovo rozhodnutí, nikoliv pravomocné
rozhodnutí.71
Oproti tomu existuje i názor přesně opačný (avšak bez rozvedení argumentace), totiž že
pro založení ručení podle § 68 odst. 1 ZOK je nezbytným předpokladem pravomocné rozhodnutí
o zjištění úpadku.72 Ačkoliv zákon skutečně neuvádí, že je potřeba rozhodnutí pravomocné,
a současně nelze přehlídnout ani již zmíněný § 140a odst. 1 IZ, přesto se přikláním k druhému
názoru, tedy že je pro vyvolání následků uvedených v § 68 odst. 1 ZOK nabytí právní moci
rozhodnutí o zjištění úpadku nezbytné. Vede mě k tomu zejména účel a smysl posuzovaného
ustanovení. O vzniku ručení by měl soud rozhodovat až v situaci, kdy je najisto a s konečnou
platností úpadek obchodní korporace zjištěn a kdy lze následně posuzovat další podmínky
a předpoklady (tj. vědomost o hrozícím úpadku a porušení povinnosti péče řádného hospodáře)
pro vznik ručitelství. Za situace, kdy by po založení ručitelství bylo následně rozhodnutí o zjištění
úpadku zrušeno, a úpadek by zjištěn nebyl, bylo by třeba v návaznosti zrušit i rozhodnutí o vzniku
ručitelství, neboť by toto rozhodnutí ztratilo nezbytný podklad. Za současné právní úpravy se tak
jako nejlepší varianta řešení jeví řízení o vzniku ručitelství přerušit (§ 109 odst. 1 písm. b) OSŘ)
do doby, než bude o insolvenčním návrhu pravomocně rozhodnuto.73
Ohledně nutnosti existence rozhodnutí o úpadku jakožto jedné z podmínek k založení
ručení podle § 68 odst. 1 ZOK může v určitých případech dojít k problémům se samotným
zahájením insolvenčního řízení, kdy pouze v něm lze rozhodnutí o úpadku vydat. To se může stát
v případech, kdy nedojde k podání dlužnického insolvenčního návrhu (v rozporu s § 98 odst. 1 IZ)
a případné věřitele (s výjimkou zaměstnance či bývalého zaměstnance domáhajícího se výlučně

71

ŠUK, Petr, op. cit. sub 56. S. 194.
ZVÁRA, Michael. Ručení členů statutárních orgánů kapitálových společností za dluhy společnosti vůči věřitelům
dle § 68 zákona o obchodních korporacích. Obchodněprávní revue. 2016, č. 5, s. 135-140. S. 138.
73
ŠUK, Petr, op. cit. sub 56. S. 195.
72

23

pracovněprávních nároků a spotřebitele domáhajícího se nároku ze spotřebitelské smlouvy), kteří
by insolvenční návrh chtěli podat, bude stíhat povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního
řízení ve výši 50 000 Kč (§ 108 odst. 1 IZ). Za situace, kdy bude mít obchodní korporace více
věřitelů a jejich pohledávky nebudou převyšovat výši zálohy, je předpokládatelné, že věřitelé svoji
pohledávku vymáhat nebudou a k zahájení insolvenčního řízení nedojde.74 Zároveň platí, že
ačkoliv v určitých případech může být zájem na zajištění dostatečných finančních prostředků pro
vedení insolvenčního řízení upozaděn před zájmem na proběhnutí konkursu, nelze takto vlídně
postupovat vůči věřitelům.75 Nezahájením insolvenčního řízení však nemůže dojít ani k vydání
potřebného rozhodnutí o zjištění úpadku, čímž nemůže nastat ani jedna se sankcí předvídaných
v § 62 odst. 1 ZOK, § 68 odst. 1 ZOK ani v § 99 odst. IZ. Jedním z možných řešení tohoto stavu
by mohla být inspirace v rakouském právním řádu, kdy zálohu na náklady insolvenčního řízení,
pokud není uhrazena obchodní korporací, jsou povinni složit členové statutárního orgánu, příp.
většinový společník nebo vlivná či ovládající osoba.76 V takovém případě však nelze odhlédnout
od hrozících důsledků při podávání tzv. šikanózních insolvenčních návrhů, vůči jejichž podávání
povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení slouží. Řešením by tak mohlo být
rozdělení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení mezi věřitele podávajícího
insolvenční návrh a obchodní korporaci, resp. členy jejího statutárního orgánu nebo jiné osoby
(viz výše), nicméně vzhledem k cíli a rozsahu této diplomové práce se touto otázkou nebudu dále
zabývat.
2.3.1. Aktivní legitimace věřitele a insolvenčního správce
Aktivně legitimovanými k podání žaloby domáhající se založení ručení vůči konkrétnímu
členu statutárního orgánu jsou insolvenční správce nebo kterýkoliv z věřitelů. Zákon poměrně
přívětivě neomezuje aktivně legitimované věřitele pouze na ty, kteří řádně přihlásili svoji
pohledávku v insolvenčním řízení, ale možnost podat žalobu přiznává věřitelům všem (oproti
úpravě v § 99 IZ (viz výše)). V případě nepřihlášených věřitelů však připadá v úvahu aplikace
§ 2022 OZ, podle kterého může člen statutárního orgánu jakožto ručitel plnění odepřít, neboť
věřitel nepřihlášením pohledávky zavinil, že ji nemohla (alespoň částečně) uspokojit upadnuvší
obchodní korporace jakožto dlužník. Věřitel se podle většinového závěru teorie může v žalobě na
založení ručení domáhat též zároveň splnění konkrétně vymezeného dluhu.77 Nalézt lze nicméně
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i názor opačný, totiž že věřitel musí podstoupit dvě fáze soudního řízení. První fází je žaloba na
založení ručitelství, druhou fází pak žaloba na plnění, kterou je možné podat až po skončení
insolvenčního řízení, jelikož právě až po jeho skončení je možné určit rozsah ručitelství. Nelze
totiž připustit, aby bylo věřiteli plněno více, než na co má nárok.78 Ačkoliv nelze nesouhlasit s tím,
že věřiteli nemůže náležet více, než na co má nárok (v takovém případě by došlo ke vzniku
bezdůvodného obohacení podle § 2991 a násl. OZ), i přesto se přikláním k dříve uvedenému
závěru, neboť se mi zdají argumenty vznesené druhou stranou vyvratitelné. Domnívám se, že
žaloba na založení ručení bude muset být, pokud nedojde k jejímu částečnému zpětvzetí, alespoň
částečně zamítnuta, pokud již bylo věřiteli částečně plněno v probíhajícím insolvenčním řízení.
Pokud ručitel vymáhaný dluh věřiteli uhradí, věřitel vezme přihlášku své pohledávky zpět (§ 183
odst. 1 IZ), příp. jeho účast v insolvenčním řízením z důvodu uhrazení pohledávky ukončí soud (§
186 odst. 1 IZ). Za předpokladu, že věřitel svoji pohledávku v insolvenčním řízení nepřihlásí,
situace, že by byl přeplacen, nemůže nastat. Právě s ohledem na výše uvedené není však zákonná
úprava rovnoměrně spravedlivá ke všem věřitelům. Fakticky totiž zvýhodňuje toho věřitele, který
bude mít to štěstí, že o jeho žalobě bude rozhodnuto dříve než o žalobách ostatních věřitelů, díky
čemuž bude moci získat exekuční titul nejdříve ze všech věřitelů. To povede k tomu, že se bude
moci jako první domáhat soudního výkonu rozhodnutí nebo nařízení exekuce na majetek
povinného člena statutárního orgánu, přičemž výše majetku této osoby nemusí být pro uhrazení
všech pohledávek věřitelů dostatečná.
Velmi spornou otázkou je aktivní legitimace insolvenčního správce k podání žaloby podle
§ 68 odst. 1 ZOK. Názory na tuto problematiku se opět liší. Většinový závěr je nicméně takový,
že insolvenční správce takovou žalobu podat nemůže pro absenci procesní úpravy79 a z důvodu,
že tímto postupem nedochází k rozmnožení majetkové podstaty,80 a proto je třeba část § 68 odst.
1 ZOK týkající se aktivní legitimace insolvenčního správce považovat za obsoletní.81 Insolvenční
správce tak může podat žalobu na založení ručení pouze za předpokladu, že je současně i věřitelem
upadnuvší korporace, a to právě a pouze z toho titulu, že je věřitelem.82 Oproti tomu lze však nalézt
i názor, který aktivní legitimaci insolvenčního správce nepopírá. S odůvodněním, že zákonodárce
touto úpravou přiznal insolvenčnímu správci širší oprávnění nežli pouze péči o majetkovou
podstatu obchodní korporace v úpadku, a s přihlédnutím k neochotě věřitelů individuálně vymáhat
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svá práva v těchto typech řízení, lze dospět k závěru, že insolvenční správce může podat žalobu
podle § 68 odst. 1 ZOK.83
Osobně zastávám první z uvedených názorů s ohledem na osobu insolvenčního správce a
jeho postavení v rámci insolvenčního řízení. Nutno nicméně podotknout, že teoreticky by ke
zvýšení majetkové podstaty mohlo dojít, a to tím způsobem, že by přihlášenému věřiteli byl dluh
splněn členem statutárního orgánu, čímž by se výše majetkové hodnoty zvýšila o tu část
prostředků, která by důsledkem tohoto splnění nebyla uspokojenému věřiteli z majetkové podstaty
vyplacena. Zároveň spatřuji smysl v možnosti podání žaloby insolvenčním správcem, ovšem
souhlasím s tím, že k takovému postupu chybí procesněprávní a fakticky i hmotněprávní (jako
rozumné se mi jeví, že by insolvenční správce mohl pohledávky věřitelů též vymáhat, přičemž
plněno by mělo být do majetkové podstaty obchodní korporace) úprava.
I pokud by obstál závěr, že insolvenční správce žalobu na založení ručení podat může (tj.,
že je aktivně legitimován k jejímu podání), lze zákonnou úpravu jen stěží hodnotit jako zdařilou.
Prvním z nedostatků je skutečnost, že podáním žaloby na založení ručení a následném vedení
tohoto řízení skutečně dojde ke snížení majetkové podstaty upadnuvší obchodní korporace. Právě
proto je zřejmě nutné dojít k závěru, že v rámci současného právního stavu není v zájmu
insolvenčního správce ani v zájmu udržení hodnoty majetkové podstaty žalobu na určení ručení
podávat. Výjimkou by mohlo být pověření ze strany schůze věřitelů či věřitelského výboru,
nicméně k možnosti takového postupu chybí (opět) potřebná právní úprava. Nutno podotknout, že
v praxi se již řízení zahájené podáním žaloby podle § 68 odst. 1 ZOK insolvenčním správcem
uskutečnilo, přičemž tento návrh nebyl pro nedostatek aktivní legitimace soudem odmítnut.84
Druhým nedostatkem je nejasnost, zda by insolvenční správce v řízení o žalobě na založení ručení
zastupoval všechny věřitele, nebo jen věřitele přihlášené. Připustím-li argumentaci ve prospěch
aktivní legitimace insolvenčního správce, domnívám se, že insolvenční správce může zastupovat
jen věřitele přihlášené, a to zejména proto, že jejich přihlášky podstupují fází popírání (§ 192
a násl. IZ), v níž se ověřuje jejich pravost, výše a pořadí.
2.3.2. Rozsah ručitelského závazku
Dalším problematickým bodem je pak rozsah ručitelského závazku, neboť ručitelství
vznikající až konstitutivním rozhodnutím soudu je pro český právní řád novým institutem.85
V tomto případě je opět nutnost rozlišit případy podle osoby podávající žalobu na založení ručení.
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Za situace, kdy jím bude věřitel, je většinový názor takový, že rozhodnutím soudu vznikne
ručitelství pouze ve vztahu k pohledávkám navrhujícího věřitele,86 zejména pak z důvodu
vázanosti soudu petitem (věřitel se zpravidla bude domáhat založení ručení a splnění dluhu pro
svoji pohledávku, nikoliv pro pohledávku jiného věřitele).87
Nalézt lze však i názor opačný, opírající se o znění zákona, který rozsah ručení neomezuje,
a proto by ručení podle § 68 odst. 1 ZOK mělo být založeno vůči všem věřitelům upadnuvší
obchodní korporace nezávisle na tom, který z jejích věřitelů žalobu na založení ručení podal.88
Tento pohled však podle mého názoru není správný. Navrhující věřitel se bude u soudu domáhat
založení ručení pro svoji pohledávku, přičemž platí, že výrok pravomocného rozsudku soudu je
závazný pouze pro účastníky řízení, není-li v zákoně uvedeno jinak (§ 159a odst. 1 OSŘ), což
v tomto případě není. Navíc je třeba vidět diskreci soudu k založení ručení člena statutárního
orgánu ve slovech ustanovení § 68 odst. 1 ZOK (soud může rozhodnout, nikoliv soud rozhodne).
Zatímco vůči některému z věřitelů soud ručení založit může, vůči jinému k tomuto postupu
z různých důvodů přistoupit nemusí (k roli soudu a jeho diskreci v rámci rozhodování viz níže).
Současně si pak v návaznosti na uvedené nelze nevšimnout, že ostatní věřitelé by neměli na řízení
o založení ručení žádný vliv a jeho výsledek by nemohli nikterak ovlivnit.89 To by sice
v případech, kdy k založení ručení rozhodnutím soudu dojde, nemuselo být pro ostatní věřitele
problémem, je však nutno uvažovat i situaci opačnou, kdy dojde k zamítnutí žaloby, a to
z kteréhokoliv důvodu. V takovém případě by osud nezaložení ručení musel též logicky stíhat
všechny ostatní věřitele, což by se v určitých případech mohlo jevit jako řešení nespravedlivé.
České procesní právo v současné době neobsahuje úpravu hromadných žalob, pročež nelze jeden
z jejich možných důsledků žalobě na založení ručení přiznávat. Nelze uzavřít jinak, než že z výše
uvedených důvodů musí každý z věřitelů podat samostatnou žalobu na založení ručení a splnění
dluhu, pokud se chtějí domoci plnění po členech statutárního orgánu za dluhy obchodní korporace
z titulu ručení.
Je třeba též uvést případ, kdy žalobu na založení ručení podá insolvenční správce (k jeho
aktivní legitimaci viz výše). Autoři připouštějící možnost podání žaloby insolvenčním správcem
se shodují na závěru, že jeho žaloba se bude domáhat pouze založení ručení. Na základě rozhodnutí
soudu o založení ručení budou pak následně moci věřitelé dovodit své právo, nicméně žalobu na
splnění dluhu, bez jejíhož podání nelze nabýt exekuční titul, bude muset podat každý z věřitelů
86

ŠUK, Petr, op. cit. sub 56. S. 195; ALEXANDER, Juraj, op. cit. sub 58. S. 582.
VRBA, Milan, ŘEHÁČEK, Oldřich, op. cit. sub. 34. S. 365.
88
BOGUSKÝ, Pavel, op. cit. sub 57. S. 315.
89
KUPČÍK, Jan. Proč má český wrongful trading do originálu daleko?. Obchodněprávní revue. 2017, č. 1, s. 9-13.
S. 10.
87

27

sám (pod pojmem věřitelé je pak třeba rozumět pouze věřitele, kteří přihlásili svoji pohledávku
v insolvenčním řízení (viz výše)).90 Ačkoliv se jeví takový postup jako logicky, domnívám se, že
postrádá oporu v právních předpisech. Zároveň by ani tento výklad nezabránil „závodu“ věřitelů
o co nejrychlejší získání exekučního titulu naznačenému výše. Lze nicméně dohledat i pohled
takový, že insolvenční správce nejenže má aktivní legitimaci k podání žaloby, ale též že je mu
přiznána možnost pohledávky za jednotlivé věřitele vymáhat, přičemž takto vymožená plnění by
měla zvyšovat majetkovou podstatu upadnuvší obchodní korporace.91 Tato úvaha, jakkoliv
racionální se jeví, na mě však působí jako snaha o nalezení smyslu ve velmi problematické
a nepříliš vydařené zákonné úpravě, přičemž sama tato úprava takový závěr neobsahuje. Proto se
z mého pohledu jedná spíše o úvahu de lege ferenda, případně úvahu nad tím, jaký byl
zákonodárcem původně sledován účel, aniž by však (bohužel) došlo k jeho naplnění v text zákona.
Současně se uvedený pohled nevypořádává s vedením soudního sporu insolvenčním správcem
i věřitelem zároveň, tj. s případy, kdy by insolvenční správce vymáhal plnění pro zvýšení
majetkové podstaty, zatímco věřitel by plnění logicky vymáhal pouze pro sebe. Jen těžko lze totiž
§ 68 odst. 1 ZOK vykládat tak, že jediným, kdo bude moci vést spor proti členům statutárního
orgánu upadnuvší obchodní korporace, bude insolvenční správce. Ačkoliv by byla taková právní
úprava zřejmě mnohem logičtější, spravedlivější i praktičtější, současné znění § 68 odst. 1 ZOK
k tomuto výkladu podle mě nedává prostor.
2.3.3. Příslušnost soudu
Neshoda panuje i v určení příslušnosti soudu, který by měl žalobu podle § 68 odst. 1 ZOK
projednávat. Místní příslušnost problémy nečiní, příslušným je obecný soud žalovaného člena
statutárního orgánu (§ 84 OSŘ), tj. povětšinou soud, v jehož obvodu má žalovaný bydliště (§ 85
odst. 1 OSŘ). Pokud je v prvním stupni věcně příslušný soud krajský, je místně příslušný ten
krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud účastníka (§ 85a OSŘ). Pochybnosti
nastávají při určení příslušnosti věcné. Základním východiskem je skutečnost, že spor podle § 68
odst. 1 ZOK není s ohledem na znění § 159 odst. 1 IZ sporem incidenčním. K určení věcné
příslušnosti soudu existují v teorii tři názorové proudy. První dovozuje věcnou příslušnost
okresního soudu na základě zbytkové klauzule v § 9 odst. 1 OSŘ, jelikož spor nelze podřadit pod
žádný z případů uvedených v § 9 odst. 2 OSŘ, ve kterých rozhodují v první stupni soudy krajské
(nelze si nevšimnout, že tento názorový proud je reprezentovaný autory, kteří popírají aktivní
legitimaci insolvenčního správce k podání žaloby, pročež o takovém případu neuvažují). Pokud
bude mít žalovaný člen statutárního orgánu bydliště či sídlo v jiném členském státě Evropské unie,
90
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budou i tak okresní soudy příslušné k projednání žaloby, a to na základě čl. 7 odst. 2 nařízení
Brusel I bis.92 Místně příslušným v takovém případě bude obvykle okresní soud, ve kterém má
obchodní korporace v úpadku sídlo.93
Druhý proud zastává názor, že věcně příslušným by měl být vždy soud krajský, neboť se
fakticky jedná o spor mezi jiným orgánem obchodní korporace a členem jejího orgánu.94
Alternativně je tento názor podpořen argumentem, že se jedná o spor týkající se výkonu funkce
člena orgánu obchodní korporace (§ 9 odst. 2 písm. f) OSŘ).95 Domnívám se však, že tato
argumentace není správná. Důležitá je přesná formulace § 9 odst. 2 písm. f) OSŘ, která zní tak, že
[k]rajské soudy rozhodují jako soudy první stupně ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich
společníky nebo členy a členy jejich orgánů nebo likvidátory, jde-li o vztahy týkající se výkonu
funkce členů orgánů nebo likvidace. Primární podmínkou je v tomto případě spor mezi členy
orgánů obchodní korporace. K ní přistupuje podmínka sekundární, která věcnou příslušnost
krajského soudu omezuje pouze na ty případy, kdy ve sporu půjde o vztahy týkající se výkonu
jejich funkce. Bez této sekundární podmínky by byl totiž krajský soud věcně příslušný i například
ve sporu mezi dvěma členy statutárního orgánu o vrácení zápůjčky, jejíž poskytnutí s fungováním
obchodní korporace neměla vůbec nic společného.
Třetí přístup věcnou příslušnost soudu rozděluje mezi okresní a krajské soudy podle osoby
navrhovatele. V případě, že je navrhovatelem insolvenční správce, dovozuje věcnou příslušnost
krajského soudu s odkazem na důvody uvedené v předchozím odstavci doplněné o názor, že spor
mezi insolvenčním správcem a členem statutárního orgánu je fakticky vnitřním sporem v rámci
obchodní korporace. Pokud se však jedná o spor mezi věřitelem a členem statutárního orgánu,
jedná se o vztah vnější, pročež bude v takovém případě věcně příslušný soud okresní.96
Z uvedených názorů se osobně ztotožňuji s prvním z uvedených. V případě podání žaloby
na založení ručení podle § 68 odst. 1 ZOK věřitelem chybí pro určení věcné příslušnosti krajského
soudu zákonná norma, přičemž toto určení nelze dovodit ani výkladem. Zároveň se však
domnívám, že by bylo vzhledem ke složitosti těchto sporů vhodné, aby v nich prvoinstančně
rozhodovaly soudy krajské. Pokud je navrhovatelem insolvenční správce, lze s argumentací pro
určení věcné příslušnosti krajského soudu souhlasit, nicméně vzhledem k rozboru právní úpravy
výše pořád zastávám názor, že insolvenční správce k podání žaloby podle § 68 odst. 1 ZOK vůbec
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není legitimován. Nelze však nereflektovat názor Vrchního soudu v Praze, který ve svém usnesení
v případě žaloby na založení ručení podané insolvenčním správcem tuto žalobu nejenže neodmítl,
ale navíc dovodil v prvním stupni věcnou příslušnost krajského soudu.97
2.3.4. Další osoby podléhající sankci v § 68 ZOK a osoby z ní vyjmuté
Zákon rozšiřuje sankci uvedenou v § 68 odst. 1 ZOK i na osoby v obdobném postavení,
jako je člen statutárního orgánu (§ 69 odst. 2 ZOK). Nabízí se ovšem otázka, které osoby lze pod
tuto definici subsumovat. Nesporně půjde o osobu likvidátora, neboť ten nabývá svým povoláním
působnost člena statutárního orgánu, přičemž za výkon funkce jako člen statutárního orgánu též
odpovídá (§ 193 OZ). Rozšíření lze též aplikovat na opatrovníka právnické osoby, pro nějž jsou
působnost i práva a povinnosti přiměřená těm, kterými disponuje člen statutárního orgánu (§ 487
odst. 2 OZ). Složitější a v teorii nejednotně řešený je závěr ohledně prokuristy, vedoucího
odštěpného závodu či vedoucího zaměstnance. Podle jednoho názoru je prokurista s odkazem na
§ 450 odst. 1 OZ pouze zmocněncem obchodní korporace, nepřísluší mu na rozdíl od člena
statutárního orgánu obchodní vedení, a proto osobou v obdobném postavení člena statutárního
orgánu být nemůže. Stejný závěr je pak činěn i ve vztahu k vedoucímu zaměstnanci, neboť ten je
vždy statutárnímu orgánu podřízen.98 Druhý názor prokuristu jako osobu v obdobném postavení
člena statutárního orgánu identifikuje,99 přičemž odkazuje na argument, že udělení prokury
obsahuje zástupčí oprávnění, které jinak náleží členům statutárního orgánu.100 Zároveň do této
kategorie osob zahrnuje též vedoucího odštěpného závodu.101
Souhlasím s prvně uvedeným pohledem, neboť prokuristovi skutečně obchodní vedení
nepřísluší (nemůže např. svolat valnou hromadu podle § 182, resp. 403 odst. 2 ZOK), navíc je
zmocněn „pouze“ k jednáním vztahujícím se k provozování obchodního závodu (§ 450 odst. 1
OZ). Obchodní závod je však věcí hromadnou bez právní osobnosti,102 sám jako takový nemůže
být subjektem insolvenčního řízení a nemůže se tudíž ocitnout v úpadku. Nezdá se proto
spravedlivé prokuristovi přiznat oproti členům statutárního orgánu pouze omezená (byť poměrně
široká) práva v rámci obchodní korporace a zároveň mu uložit vyšší měrou odpovědnost za její
osud. Z uvedeného je tak třeba dovodit, že nelze postavení prokuristy vnímat jako obdobné členu
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statutárního orgánu. Totéž platí i pro vedoucího zaměstnance, který bude mít zpravidla nejvýše
podobné oprávnění, jako prokurista, povětšinou však mnohem užší. Ke stejnému závěru lze dojít
i v případě vedoucího odštěpného závodu, neboť nejenže odštěpný závod nemá právní osobnost
stejně jako závod obchodní,103 navíc je pouze jeho částí. Fakticky jsou tak pravomoci vedoucího
odštěpného závodu ještě užší, než pravomoci prokuristy, přičemž použitím argumentu a maiori ad
minus nelze ani tuto osobu vystavit sankci uvedené v § 68 odst. 1 ZOK.
Nejasnosti přináší též § 76 odst. 3 ZOK, který použití § 68 ZOK rozšiřuje na vlivnou nebo
ovládající osobu. Vlivnou osobu se rozumí každý, kdo pomocí svého vlivu rozhodujícím
významným způsobem ovlivní chování obchodní korporace (§ 71 odst. 1 ZOK). Ovládající osobou
je pak osoba s možností uplatnění rozhodujícího vlivu, a to přímým i nepřímým způsobem (§ 74
odst. 1 ZOK). K určení ovládající osoby pak slouží systém zákonných vyvratitelných domněnek
opírajících se o možnost jmenování či odvolání většiny členů statutárního nebo kontrolního orgánu
(§ 75 odst. 1 ZOK), případně o výši podílu na hlasovacích právech (§ 75 odst. 2 až 4 ZOK).
Zároveň platí, že řídící osoba je v každém případě osobou ovládající (§ 74 odst. 3 ZOK). Problém
spočívá v tom, že osoba vlivná ani osoba ovládající nemá vůči potenciálně ovlivněné či ovládané
obchodní korporaci žádnou povinnost konat, tj. není ji uložena ani péče řádného hospodáře.104
Tyto osoby se musí vůči obchodní korporaci chovat „pouze“ loajálně105 a čestně (§ 212 odst. 1
OZ). Povinnost péče řádného hospodáře by tak bylo možno dovodit pouze na základě odkazu na
§ 68 ZOK. To by však popíralo smysl korporačního práva a zejména koncept oddělení majetku
kapitálové společnosti od majetku jejích společníků.106 Role společníka nebo akcionáře
v obchodní korporaci není taková, že by měl aktivně odvracet hrozící úpadek, tento úkol připadá
ze své podstaty statutárnímu orgánu nebo představenstvu (příp. statutárnímu řediteli)), neboť to
jsou tyto orgány, které jednají za společnost a mají generální zástupčí oprávnění (§ 164 odst. 1
OZ). Z tohoto důvodu souhlasím se závěrem, že aplikovat sankci uvedenou v § 68 odst. 1 ZOK na
vlivnou či ovládající osobu je možné pouze za předpokladu, že tyto osoby budou moci být
považovány za osoby v obdobném postavení jako člen statutárního orgánu podle § 69 odst. 2
ZOK.107 Pokud se tyto osoby dostanou do situace, ve které budou jednat fakticky jako statutární
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orgán, bude u nich možno dovodit povinnost péče řádného hospodáře, přičemž půjde následně
posuzovat, zda tato v souvislosti s odvracením úpadku byla či nebyla porušena.
Sankce v podobě ručení za splnění povinností obchodní korporace se naopak nepoužije na
tzv. krizové manažery, tj. osoby, které byly do funkce člena statutárního orgánu ustaveny proto,
aby odvrátily hrozící úpadek či jinou nepříznivou hospodářskou situaci obchodní korporace.
Sankci však nepůjde aplikovat pouze za předpokladu, že tyto osoby svoji funkci vykonávaly
v souladu s péčí řádného hospodáře (§ 68 odst. 2 ZOK). Domnívám se však, že § 68 odst. 2 ZOK
nijak nezmírňuje podmínky uvedené v § 68 odst. 1 ZOK, a proto je tento druhý odstavec obsoletní.
Krizové manažery totiž stíhá povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, což vzhledem k účelu
jejich jmenování znamená odvracet hrozící úpadek obchodní korporace nebo její podobně
rizikovou finanční situaci. Pokud péči řádného hospodáře poruší, sankce podle § 68 odst. 1 na ně
dopadnout může. Podmínky se ale v takovém případě nijak neliší od podmínek pro vznik sankce
pro „obyčejné“ členy statutárního orgánu, neboť ti také mají povinnost péče řádného hospodáře,
a v případě hrozícího úpadku musí rovněž jako krizoví manažeři učinit všeho potřebného pro jeho
odvrácení.
2.3.5. Význam soudu při aplikaci sankce podle § 68 ZOK
Závěrem bych chtěl ještě stručně zmínit též roli soudu při zakládání ručení podle § 68 odst.
1 ZOK. Soud totiž ani při splnění všech podmínek uvedených v § 68 odst. 1 ZOK ručení založit
nemusí, pouze může. V rámci rozhodování by tak měly být posuzovány veškeré relevantní
skutečnosti týkající se daného konkrétního případu, s přihlédnutím zejména k míře porušení péče
řádného hospodáře při odvracení hrozícího úpadku a k jeho vlivu na následnou neschopnost
obchodní korporace splnit své povinnosti vůči věřitelům.108 Soud by následně měl zohlednit, zda
je případné založení ručení vzhledem ke všem okolnostem přiměřenou sankcí, neboť
proporcionalita je jednou z obecných právních zásad, byť nemusí být výslovně v právním řádu
uvedena.109 V rámci rozhodování musí soudce též sledovat ideu spravedlnosti, jelikož
spravedlnost je v českém právním řádu imanentním ústavním principem.110 To jinými slovy
znamená, že rozhodnutí soudu musí dbát smyslu a účelu daného ustanovení, nikoliv ho jen
automaticky aplikovat při splnění formálních podmínek.111
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3. Inspirační zdroj – anglická právní úprava doktríny wrongful trading
(neoprávněného obchodování)
3.1. Význam pravidel wrongful trading
V důvodové zprávě k ZOK se uvádí, že pravidla důsledků porušení povinnosti odvracet
hrozící úpadek sledují tzv. wrongful trading, tedy institut anglického obchodního, resp.
insolvenčního práva upravující pokračování v obchodní činnosti i po zjištění úpadku bez
současného podání insolvenčního návrhu. Z tohoto důvodu se tato kapitola bude věnovat
pravidlům wrongful trading, přičemž v jejím závěru porovnám anglickou právní úpravu s českou
a poukáži na případné vhodné změny, jimž by mohla česká úprava dostát.
Koncept wrongful trading nabádá ředitele společnosti, aby pokud je tato na prahu úpadku,
ale insolvenční návrh ještě nebyl podán, jednali v zájmu věřitelů a vyhnuli se riskantním
obchodním operacím, a to pod hrozbou jejich osobní odpovědnosti.112 Za ředitele je přitom možno
považovat v intencích českého práva člena statutárního orgánu. Ostatní pojmy užívané anglickým
právem v textu níže připodobním českým ekvivalentům, přičemž na případné nestěžejní odchylky
nebudu brát zřetel. Účelem této kapitoly je totiž vystižení smyslu konceptu wrongful trading,
nikoliv jeho přesný rozbor v rámci anglického práva.
3.2. Podmínky a předpoklady pro wrongful trading
Institut wrongful trading je obsažen v § 214 IA. Podle něj může při splnění příslušných
podmínek soud na výzvu insolvenčního správce stanovit, že ředitel (nebo bývalý ředitel) má
povinnost přispět do majetkové podstaty společnosti v úpadku, přičemž výši příspěvku soud určí
podle svého spravedlivého uvážení (§ 214 odst. 1 IA). Pod ředitelem je v tomto případě třeba
chápat i stínového ředitele (§ 214 odst. 7 IA), tedy osobu fakticky, ovšem nikoliv právně,
vykonávající funkci ředitele ve společnosti. Základní podmínkou pro možnost uplatnění výše
uvedené sankce je, že společnost skončila v úpadku (úpadkem se rozumí situace, kdy aktiva
nepostačují k zaplacení dluhů a jiných výdajů (§ 214 odst. 6 IA)) a její ředitel v době před
zahájením insolvenčního řízení věděl (nebo vědět měl), že není racionálně očekávatelné, že by se
společnost úpadku vyhnula (§ 214 odst. 2 IA). V rámci hodnocení vědomosti o nevyhnutelnosti
úpadku se současně posuzují objektivní i subjektivní standard. Ředitel tak musí vynaložit alespoň
takovou úroveň odborné péče, která je očekávatelná od osoby ve stejném postavení, a zároveň též
péči v souladu s jeho vlastními znalostmi a zkušenostmi (§ 214 odst. 4 IA). Soud nicméně nezaloží
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povinnost zaplatit určenou částku osobě, která učinila veškerá opatření s cílem minimalizovat
případnou ztrátu věřitelů společnosti (§ 214 odst. 3 IA).
Smyslem wrongful trading je postihnutí ředitelů, kteří pokračují v obchodování jménem
společnosti po okamžiku, kdy si tito ředitelé jsou (nebo by měli být) vědomi toho, že je společnost
insolventní a skončí v úpadku.113 Pojem obchodování je však třeba rozšířit i o jiné platby či
dokonce dary, byť by neměly s obchodním zaměřením společnosti nic společného.114 Na druhou
stranu zastavení veškerých obchodních transakcí v okamžiku zjištění nevyhnutelnosti úpadku též
nemusí zbavit ředitele odpovědnosti podle § 214 IA. Stěžejním je totiž podniknutí všeho rozumně
očekávatelného pro minimalizaci ztráty věřitelů společnosti.115 Anglická soudní praxe k tomu
podotýká, že na ředitele společnosti nedopadá žádný zákaz obchodování v době, kdy je společnost
insolventní, dokonce jim není ani zakázáno obchodovat se ztrátou. Takové obchodování však musí
být vedeno racionální myšlenkou, že přinese společnosti v delším období profit, přičemž musí
ředitelé sledovat zájmy věřitelů.116
Aktivně legitimovaným k podání žaloby podle § 214 IA je pouze insolvenční správce, který
toto právo nemůže převést na nikoho jiného.117 Takto podaná žaloba se přitom nepovažuje za
žalobu podanou společností.118 Je zcela na uvážení insolvenčního správce, zda žalobu z titulu
neoprávněného obchodování ředitelů podá či nikoliv (insolvenční správce pro podání žaloby
nepotřebuje souhlas věřitelů ani nikoho jiného), nicméně musí vždy postupovat v zájmu věřitelů
upadnuvší obchodní korporace.119 Promlčecí lhůta pro podání žaloby insolvenčním správcem činí
šest let od okamžiku zjištění úpadku.120
Poměrně zásadní je určení okamžiku, od kterého si věřitelé byli nebo měli být vědomi
o nevyhnutelnosti úpadku, a od kterého tak lze ředitelům společnosti pokračování v obchodování
přičítat k tíži. Určení tohoto okamžiku se nicméně bude lišit případ od případu. Může se například
jednat o okamžik vyhotovení účetní závěrky121 nebo třeba o uplynutí jistého časového úseku, po
který se bylo možné domnívat, že dojde k obratu finanční situace pomocí refinancování.122
Výše ředitelova příspěvku do majetkové podstaty společnosti je určena soudem, podle
toho, jakou výši uzná soud za vhodnou. Za vhodnou výši částky se přitom rozumí taková výše,
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o kterou se snížila aktiva upadnuvší společnosti v důsledku neoprávněného obchodování
ředitele,123 resp. o kterou se zvýšil čistý dluh společnosti v důsledku tohoto jednání.124 Současně
je též tato výše částky maximální možná, jakou může soud určit řediteli k zaplacení.125
Rozhodným obdobím pro zjištění výše příspěvku je pak období od okamžiku vědomosti či možné
vědomosti o nevyhnutelnosti úpadku společnosti do zahájení insolvenčního řízení. Institut
wrongful trading sleduje zejména kompenzaci věřitelů (jeho hlavním účelem není sankcionovat
ředitele upadnuvší společnosti).126 Příspěvky získané od ředitelů jsou uloženy na zvláštním účtu
spravovaným insolvenčním správcem, přičemž slouží k poměrnému uspokojení věřitelů.127
Příspěvky jsou však určeny k uspokojení pouze věřitelů nezajištěných, a to s odůvodněním, že
nejsou výnosem z majetku společnosti, a proto v době před zahájením insolvenčního řízení
nemohly podléhat zajišťovacím právům.128
Ředitel se může odpovědnosti zprostit, pokud se prokáže, že podnikl veškerá možná
opatření s cílem minimalizovat ztrátu věřitelů společnosti (§ 214 odst. 3 IA). Prokázání takové
skutečnosti leží na řediteli společnosti, není povinností insolvenčního správce prokazovat opak.129
Problémy může činit povinnost učinění veškerých opatření (s cílem minimalizovat ztrátu věřitelů
společnosti), neboť nikde není přesně uvedeno, co se těmito opatřeními přesně rozumí. Nutno též
podotknout, že většina ředitelů nemá žádné zkušenosti s řízením společnosti v době, kdy je její
úpadek nevyhnutelný.130 Ředitelům lze tak zpravidla doporučit obrátit se s žádostí o radu na
zkušenou osobu v oblasti insolvence společností. Jednání v souladu s takto poskytnutou radou je
možno považovat za solidní ochranu proti postihu podle § 214 IA, nicméně ve výjimečných
případech může vést i jednání v souladu s poskytnutou radou k povinnosti zaplatit do majetkové
podstaty soudem určenou výši příspěvku.131 Jednání ředitele musí být nicméně posuzováno
vzhledem k situaci, v jaké se ředitel v daném místě a čase nacházel, nikoliv zpětně.132 Následně
vzniklé skutečnosti, které nemohly být předpokládatelné, by neměly být do rozhodování
zahrnuty.133
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Zbývá doplnit, že žaloba podle § 214 IA bude neúspěšná v případech, kdy se prokáže, že
i když byly všechny podmínky pro stanovení sankce formálně splněny, nedošlo jednáním ředitele
k úbytku aktiv společnosti.134
3.3. Porovnání české a anglické právní úpravy
Z předchozích odstavců lze vyvodit, že česká právní úprava postihující členy statutárního
orgánu a případně jiné osoby v souvislosti s úpadkem a hrozícím úpadkem se od anglické předlohy
poměrně významně liší.
Zatímco česká úprava je rozštěpená mezi IZ a ZOK, anglická úprava wrongful trading je
obsažena v jediném ustanovení IA. V anglickém právu nemají ředitelé společnosti povinnost podat
za společnost dlužnický insolvenční návrh v případě zjištění úpadku (s výjimkou případů, kdy
tento postup bude tím jediným správným v zájmu věřitelů), české právo tuto povinnost obsahuje
a její nesplnění sankcionuje poměrně tvrdou sankcí (viz kapitola 2.1.).
V rámci anglické úpravy se může domáhat příspěvku po ředitelích příspěvku pouze
insolvenční správce, přičemž takto vymožené plnění se stává předmětem majetkové podstaty
upadnuvší společnosti, čímž v důsledku jejího navýšení dochází k vyššímu poměrnému
uspokojení všech nezajištěných věřitelů. Zároveň je maximální výše požadovaného příspěvku
limitována výší částky, o kterou se v důsledku neoprávněného obchodování snížila majetková
podstata společnosti, případně o kterou se zvýšily její dluhy. Oproti tomu ZOK zavádí dvojí sankci
v podobě vydání prospěchu (§ 62 ZOK) a založení ručení (§ 68 ZOK) za stejné jednání. Zatímco
vydání prospěchu se může domáhat pouze insolvenční správce, žalobu na založení ručení může
vedle něj podat i kterýkoliv věřitel. Plnění vymožené na základě § 62 ZOK tak slouží všem
věřitelům, ručení podle § 68 ZOK bude ku prospěchu hlavně věřitelům, kteří nejrychleji získají
exekuční titul. Vydání prospěchu je limitováno výší obdržených odměn za dobu 2 let od právní
moci rozhodnutí o úpadku, míra ručení není limitována nijak. A konečně, anglické právo sleduje
snižování ztráty věřitelů, zatímco české nabádá k odvracení hrozícího úpadku, což v jistých
případech může ztrátu věřitelů naopak velmi zvýšit.135
Z uvedeného plyne, že pravidlo obsažené v § 68 ZOK nemá s předlohou v podobě
anglického institutu wrongful trading příliš společného. O něco blíže je mu pravidlo vydání
prospěchu podle § 62 ZOK, nicméně i v něm jsou obsaženy významné odlišnosti.
3.4. Doporučení změn v rámci českého právního řádu
Na základě výše uvedeného, a zejména s přihlédnutím k veškerým sporným a nejasným
otázkám vznášejícím se nad vydáním prospěchu i založením ručení, bych doporučil sankce
134
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uvedené v § 62 a 68 ZOK (a případně i § 99 IZ) sloučit a obsahově se více přiblížit anglickému
institutu wrongful trading.
Za stěžejní body, které by měla změna současného stavu sledovat, považuji následující.
Zaprvé by sankce měla být omezena výší škody, kterou svým jednáním člen statutárního orgánu
(či případně jiná osoba v obdobném postavení) způsobil. Dále by k vymáhání náhrady měl být
zmocněn pouze insolvenční správce a k rozhodování by měl být příslušný insolvenční soud. Ten
by také měl mít diskreční pravomoc stanovit výši náhrady s ohledem na míru a význam porušení
povinností ze strany člena statutárního orgánu. V neposlední řadě by se plnění vymožené po
členech statutárního orgánu mělo stát součástí majetkové podstaty upadnuvší obchodní korporace.
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4. Navržená novela ZOK
4.1. Důvody návrhu novely ZOK a její znění

Zřejmě i s přihlédnutím k problematice současné právní úpravy a její kritice předložila
vláda návrh novely ZOK Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, přičemž tento návrh
je evidován jako sněmovní tisk č. 207/0.136 Důvodová zpráva k návrhu novely ZOK oproti
důvodové zprávě k ZOK (podle které jsou pravidla ZOK inspirována anglickou úpravou wrongful
trading) odkazuje na inspiraci ve francouzském obchodním právu na tzv. žalobu na doplnění
pasiv.137 Samotné znění dotčeného ustanovení však připomíná též již zmiňovaný wrongful trading
(viz kapitola 3). Důvodová zpráva doslova uvádí, že cílem novely je zjednodušit a zefektivnit
stávající řešení, když si všímá toho, že je jedno a to samé jednání posuzováno ve třech případech
procesně odlišně.138
Návrh novely nejenže částečně modifikuje vydání prospěchu ve stávajícím § 62 ZOK, ale
zejména ruší stávající institut ručení členů orgánů (§ 68 ZOK) a nahrazuje ho povinností
poskytnout do majetkové podstaty za stanovených podmínek plnění. Tato úprava by pak měla být
obsažena v navrhovaném (a změněném) § 66 ZOK. Toto ustanovení obsahuje ve svém prvním
odstavci dva druhy sankcí. Základním předpokladem je, že člen statutárního orgánu porušil své
povinnosti, čímž přispěl k úpadku obchodní korporace, a zároveň je v rámci insolvenčního řízení
již rozhodnuto o způsobu řešení úpadku. Novela tak omezuje odpovědnost pouze na členy
statutárního orgánu, nikoliv na členy orgánů jiných. Zároveň dochází k opuštění konceptu
povinnosti učinit vše potřebné k odvracení hrozícího úpadku, namísto čehož pro vznik
odpovědnosti postačuje, pokud člen statutárního orgánu přispěl porušením svých povinností
(zejména půjde o porušení povinnosti péče řádného hospodáře) k úpadku jím spravované obchodní
korporace. Odpovědnost člena statutárního orgánu tak nastane při splnění klasického schématu
nezbytného k založení odpovědnosti za škodu. Musí tak dojít k porušení povinnosti a vzniku
škody, přičemž mezi porušením povinnosti a vznikem škody musí být příčinná souvislost. Pro
vznik zákonné odpovědnosti za škodu je potřeba ještě čtvrtý bod, kterým je zavinění. Zavinění se
nicméně podle § 2911 OZ presumuje, v rámci obrany by tedy člen statutárního orgánu musel
prokázat, že škodu nezavinil, a to ani z nedbalosti.
Při splnění výše uvedených podmínek může dojít ke spuštění sankce předvídané
v navrhovaném § 66 odst. 1 písm. a) ZOK. Tato sankce je velmi podobná sankci v současném § 62
136

Sněmovní tisk 207/0. Novela zákona o obchodních korporacích. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=207&CT1=0.
137
Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony.
138
Ibid.

38

ZOK, obsahuje však některé odlišnosti a zpřesnění. Návrh novely nově počítá období 2 let, v rámci
kterého k vydání prospěchu získaného ze smlouvy o výkonu funkce dochází, již od zahájení
insolvenčního řízení, nikoliv až od právní moci soudního rozhodnutí o úpadku, a to z důvodu
zabránění obstrukčnímu protahování řízení ze strany členů statutárního orgánu.139 Období 2 let je
zároveň navrhováno jako maximální (v současnosti je toto období stanoveno jako fixní), aby byla
soudu ponechána volnost v určení délky tohoto období v závislosti na konkrétních okolnostech
posuzovaného případu.140 Soud přitom o vzniku samotné povinnosti vydat prospěch bude
rozhodovat na základě návrhu insolvenčního správce ve všech případech, nikoliv až v případě
neochoty člena statutárního orgánu prospěch vydat. Návrh soudu může podat insolvenční správce
na základě vlastního rozhodnutí, pokud o tom však rozhodne věřitelský výbor, návrh podat musí
(navrhovaný § 66 odst. 2 ZOK). Pokud nejsou v majetkové podstatě potřebné prostředky na
zahájení sporu, může insolvenční správce požadovat po věřitelích zaplacení přiměřené zálohy
(pokud ji věřitelé neposkytnou, není povinen žalobu podávat). V případě úspěchu insolvenčního
správce v takto zahájeném řízení se mohou věřitelé, kteří zálohu poskytli, domáhat náhrady
vyplacených prostředků jako pohledávky za majetkovou podstatou (navrhovaný § 66 odst. 2
ZOK). Návrh novely též explicitně zmiňuje, že člen statutárního orgánu vydává prospěch do
majetkové podstaty upadnuvší obchodní korporace. Zbývá dodat, že řízení podle navrhovaného
§ 66 odst. 1 ZOK je incidenčním sporem (navrhovaný § 66 odst. 3 ZOK), přičemž k jeho vedení
bude příslušný insolvenční soud.
Pokud je na majetek obchodní korporace prohlášen konkurs, může soud v řízení o vydání
prospěchu současně rozhodnout, že člen statutárního orgánu musí do majetkové podstaty
poskytnout plnění, a to až do výše rozdílu mezi celkovou výší dluhů a majetku upadnuvší obchodní
korporace. Při určení rozsahu plnění soud musí reflektovat význam porušení povinnosti vzhledem
k nedostatečnému majetku obchodní korporace ke splnění svých dluhů (navrhovaný § 66 odst. 1
písm. b) ZOK). Osoby, které přispěly k úpadku obchodní korporace, by měly podle důvodové
zprávy k návrhu novely být zpravidla zavázány společně a nerozdílně podle § 2915 a násl. OZ.141
Domnívám se však, že solidární odpovědnost za škodu lze dovodit pouze v situacích, kdy více
osob bude mít na vzniklém úpadku naprosto stejný podíl. Vzhledem k povinnosti soudu při
určování výše poskytovaného plnění přihlížet k míře porušení povinnosti ve vztahu k nedostatečné
výši majetkové podstaty je totiž předpokládatelné, že rozsah povinnosti poskytnout plnění bude
u více odpovědných osob zpravidla odlišný.
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Změny by se měl podle návrhu novely dočkat i § 69 odst. 2 ZOK. Zatímco postih podle
navrhovaného § 66 ZOK je možné aplikovat pouze vůči členům statutárního orgánu, nové znění
§ 69 odst. 2 ZOK rozšiřuje aplikaci i na bývalé členy statutárního orgánu, na osoby v obdobném
postavení člena statutárního orgánu a hlavně i na osoby ve faktickém postavení člena statutárního
orgánu bez ohledu na to, jaký vztah k obchodní korporaci mají.
4.2. Zhodnocení navrhované novely ZOK

Návrh novely hodnotím jakožto poměrně zdařilý, a to zejména proto, že všechny podle mě
nejdůležitější nedostatky současné právní úpravy zmíněné v závěru podkapitoly 3.4. jsou v návrhu
novely reflektovány. Velmi pozitivně lze hodnotit snahu zrušit celý velmi komplikovaný
a problematický § 68 ZOK. Stejně tak je třeba hodnotit jako krok správným směrem i snahu
o zpřesnění současného znění § 62 ZOK. Zároveň velmi kvituji posílení role soudu v rámci řízení
podle navrhovaného § 66 ZOK. Je jistě logické, že příslušným soudem bude soud insolvenční,
neboť tento by měl mít o vedeném řízení a důvodech úpadku obchodní korporace největší přehled.
To by mohlo nejen potencionálně zrychlit, ale i zvýšit odbornou úroveň jeho rozhodnutí. Současně
je i třeba s povděkem hodnotit větší diskreční pravomoci soudu, který by nově mohl lépe
reflektovat závažnost porušení povinnosti člena statutárního orgánu a případně dalších osob ve
vztahu k následné nedostatečné výši majetkové podstaty pro uspokojení všech věřitelů. Díky tomu
by se mohly principy spravedlnosti a přiměřenosti lépe uplatnit oproti současné právní úpravě.
Navrhovaná novela obsahuje však i některé chyby, které by ideálně mohly být opraveny
ještě v rámci legislativního procesu. Jde zejména o neprovázanost navrhovaných změn v ZOK do
IZ. Navrhovaný § 66 odst. 2 ZOK zavádí nový druh pohledávky za majetkovou podstatou bez
toho, že by se tato skutečnost promítla též v IZ, konkrétně v jeho § 168. Navíc se jedná o zbytečné
zavádění dvojího režimu poskytování záloh, neboť obecná úprava poskytování záloh na činnost
insolvenčního správce je již obsažena v § 39 IZ.142 Podobně návrh novely nepřidává incidenční
spor podle navrhovaného § 66 ZOK ke všem uvedeným incidenčním sporům v § 159 odst. 1 IZ.
To nicméně znamená, že v jeho vedení nelze pokračovat po skončení insolvenčního řízení (§ 159
odst. 3 IZ).
Negativně je možno hodnotit omezení odpovědnosti jen na členy statutárních orgánů
a nikoliv dalších osoby.143 Nedomnívám se však, že by se jednalo o významný problém. Vzhledem
k navržené novele i znění § 69 odst. 2 ZOK totiž odpovědnost podle navrhovaného § 66 ZOK
dopadá přesně na ty osoby, které mají na řízení obchodní korporace největší vliv. Rozšíření postihu
na osoby ve faktickém postavení statutárního orgánu bez ohledu na vztah k obchodní korporaci
142
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navíc řeší i ingerenci osob majících vliv či osob ovládajících, ovšem postihuje je pouze v případě,
že svůj vliv uplatní a v důsledku toho dojde k úpadku obchodní korporace. To lze kvitovat, neboť
by se jednalo o mnohem praktičtější a logičtější úpravu, než je v současnosti v ZOK obsažena.
Jako zbytečné na mě působí zachování dvojí sankce za jedno protiprávní jednání. Obě
sankce (tj. jak vydání prospěchu, tak povinnost poskytnout do majetkové podstaty určité plnění)
mohou nastat pouze v případě, kdy je na majetek obchodní korporace prohlášen konkurs.
V takovém případě však vydání prospěchu podle navrhovaného § 66 odst. 1 písm. a) ZOK vyznívá
jako sankce za porušení povinnosti, kdežto povinnost poskytnout do majetkové podstaty plnění
podle navrhovaného § 66 odst. 1 písm. b) ZOK působí kompenzačně. Domnívám se nicméně, že
pro takové rozdělení není důvod. Podle mého názoru institut vydání prospěchu není třeba
zachovávat. Místo toho může samostatně obstát povinnost poskytnout do majetkové podstaty
soudem určenou výši plnění po vzoru anglické právní úpravy. Je pak otázkou, zda by měla být tato
kompenzační sankce omezena pouze na případy, kdy bude na majetek upadnuvší obchodní
korporace prohlášen konkurs, či zda by se mohla aplikovat nezávisle na řešení zjištěného
úpadku.144
Lze tak uzavřít, že navrhovaná novela přináší v rámci odpovědnosti členů statutárních
orgánů a jiných osob v souvislosti s úpadkem obchodní korporace významnou změnu, na kterou
lze nahlížet velmi pozitivně. Navrhovaná novela mnohem více odpovídá původně sledovanému
inspiračnímu zdroji v podobě anglické úpravy neoprávněného obchodování (wrongful trading),
navíc zpřesňuje znění současného § 62 ZOK a zcela zrušuje velmi problematický § 68 ZOK. Pokud
se v rámci legislativního procesu podaří vyřešit i určitou nepropojenost s IZ a případně dojde ještě
k drobným úpravám, bude moci novelu (pokud samozřejmě bude schválena) hodnotit jako
přínosný počin významně zkvalitňující českou právní úpravu v oblasti odpovědnosti členů
statutárních orgánů a jiných osob v souvislosti s úpadkem obchodní korporace.
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Závěr
V následujících řádcích a odstavcích bych rád zhodnotil v úvodu vytyčený cíl a shrnul
nejdůležitější poznatky, na které jsem v této diplomové práci narazil a jimž jsem se věnoval.
Zatímco je právo obchodních společností založeno na ideji majetkové samostatnosti obchodních
korporací a jejich společníků či akcionářů a dalších členů orgánů obchodních korporací, pravidla
pro porušení tohoto oddělení se jeví být v určitých případech spravedlivá. Jedním z takových
případů je i zavedení osobní odpovědnosti členů statutárního orgánu (případně i jiných dalších
osob) za dluhy obchodní korporace v případech, kdy určitý člen poruší svoji povinnost péče
řádného hospodáře, čímž přispěje k úpadku obchodní korporace, případně v důsledku toho dojde
ke snížení její majetkové podstaty.
České právo obsahuje v této souvislosti 3 potencionální sankce, jimiž je odpovědnost za
škodu věřitelům v případě nepodání insolvenčního návrhu v době úpadku, povinnost vydat
prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce a ručení za splnění povinností obchodní korporace
za situace, kdy člen statutárního orgánu (či jiná osoba) neučinil vše potřebné za účelem odvrácení
hrozícího úpadku. Zákonná úprava sankcí v IZ a ZOK se nicméně může aplikovat souběžně, takže
na člena statutárního orgánu dopadá povinnost hrozící úpadek odvracet, nicméně zároveň musí
v okamžiku úpadku podat za jím spravovanou obchodní korporaci insolvenční návrh, aby se
vyhnul sankci uvedené v § 99 IZ, což jej může poměrně často dostat do velmi svízelné situace.
Zatímco sankce uvedená v § 99 IZ je sice přísná, zato však relativně jasná, nelze již toto
tvrdit o sankcích uvedených v § 62 a 68 ZOK. Povinnost vydat prospěch (§ 62 ZOK) působí
relativně arbitrárně, když nezohledňuje míru porušení povinnosti jednotlivých osob. Působí však
ve prospěch všech věřitelů, neboť takto vymožený prospěch se stává součástí majetkové podstaty
obchodní korporace. Uvedené však nelze tvrdit o možnosti založit ručení členů statutárních orgánů
(či dalších osob) podle § 68 ZOK. Vzhledem ke všem nejasným bodům tohoto ustanovení
uvedeným v textu diplomové práce si nemohu odpustit poznámku, že je velmi politováníhodné,
že je toto ustanovení výsledkem propracovaného legislativního procesu. S trochou nadsázky by
šel § 68 ZOK shrnout jako nejasnost v každém jeho slovu. Ustanovení § 68 ZOK je třeba hodnotit
jako zjevně nejproblematičtější v rámci celé úpravy majetkových důsledků porušení povinnosti
odvracet hrozící úpadek. Nejenže nijak nenapomáhá ke zvýšení majetkové podstaty upadnuvší
obchodní korporace, čímž by současně mohlo dojít ke zvýšení uspokojení věřitelů, ale též obsahuje
nedostatky v rámci procesního práva, díky čemuž lze o jeho smysluplnosti přinejlepším
pochybovat.
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Hlavním cílem této diplomové práce byl podrobný rozbor majetkových důsledků porušení
povinnosti odvracet hrozící úpadek obchodní korporace. Domnívám se, že tento cíl se podařilo
naplnit, když jsem ve druhé kapitole podrobně analyzoval veškeré diskutované problémy týkající
se dané oblasti. Zároveň jsem v souladu s vytyčeným cílem představil též anglickou úpravu
a rovněž se věnoval návrhu novely ZOK, přičemž jsem tyto kriticky zhodnotil.
Lze proto uzavřít, že lze pouze a jen kvitovat návrh novely ZOK, která dosavadní právní
stav podstatně mění a přibližuje českou právní úpravu důsledků porušení povinnosti odvracet
hrozící úpadek obchodní korporace anglické úpravě obdobného institutu, neboť anglický právní
řád upravující pravidla neoprávněného obchodování (wrongful trading), která je vzorem pro
pravidla uvedená v ZOK, lépe chrání zájmy nejen věřitelů, ale též i členů statutárního orgánu
upadnuvší obchodní korporace. Návrh novely též ponechává větší prostor soudu v rámci
rozhodování o případných sankcích, díky čemuž by mělo docházet ke spravedlivějšímu
stanovování těchto sankcí s ohledem na míru a význam porušené povinnosti. Oproti současné
právní úpravě, ve které soud může pouze nerozhodnout o nezaložení ručení podle § 68 ZOK, je
tak třeba vnímat zamýšlenou významnější roli soudu pozitivně. Návrh novely ZOK sice nelze
označit za bezchybný a bezproblémový (obzvláště vzhledem k neprovázanosti s pravidly
a podmínkami insolvenčního řízení), nicméně oproti současnému nastavení pravidel se zcela
zjevně jedná o posun k výraznému zkvalitnění a zjednodušení českého právního řádu v oblasti
odpovědnosti členů statutárního orgánu a dalších osob v souvislosti s úpadkem jimi spravované
obchodní korporace.
Domnívám se proto, že by bylo vhodné, aby se přijetí návrhu novely v oblasti odpovědnosti
členů statutárních orgánů a jiných osob v souvislosti s úpadkem obchodní korporace uskutečnilo
co nejdříve, a to ideálně ještě se zapracováním navrhovaných změn i do textu IZ. Jasně
a srozumitelně nastavená pravidla (kterážto v současném právním řádu v probírané oblasti bohužel
chybí) jsou totiž klíčem ke spravedlivému uspořádání práv a povinností jednotlivých dotčených
osob. Současně ale též mohou pomoci věřitelům k vyššímu uspokojení jejich pohledávek a členům
statutárního orgánu mohou být nápomocna v rámci rozhodování v čase hrozícího úpadku. Pevně
věřím, že se zamýšlená změna ZOK podaří a odstraní se tím současný velmi nevyhovující stav
přinášející spíše nejistotu pro všechny zúčastněné osoby.
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Povinnost členů volených orgánů a dalších osob odvracet hrozící úpadek
obchodní korporace a důsledky jejího porušení
Abstrakt
Tato diplomová práce se věnuje oblasti na pomezí práva občanského, obchodního
a insolvenčního. Zaměřuje se zejména na povinnost členů statutárních orgánů obchodní korporace
a dalších osob odvracet její hrozící úpadek, přičemž důraz je kladen na právní úpravu důsledků
porušení takové povinnosti. Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, přičemž
za nejdůležitější je možno označit kapitolu druhou. Kapitoly v diplomové práci plynule a logicky
navazují, čímž čtenáři usnadňují orientaci v probíraném tématu.
V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy týkající se pojednávaného tématu, které
jsou následně užívány napříč celou diplomovou prací. Důraz je kladen na povinnost péče řádného
hospodáře, jejíž porušení je nezbytným předpokladem spuštění sankcí popsaným ve druhé
kapitole.
Druhá kapitola se věnuje důsledkům porušení povinnosti odvracet hrozící úpadek, na něž
je kladen hlavní důraz. Důsledky jsou podrobně analyzovány, a v rámci této analýzy je
poukazováno na veskrze veškeré sporné otázky, nad kterými v právních kruzích nepanuje shoda.
Odlišné pohledy na tyto nejasné body v právní úpravě jsou uvedeny, přičemž práce zaujímá
v těchto pasážích kritický postoj a argumentaci doplňuje či za pomoci jiného odůvodnění
uvedenou argumentaci vyvrací. Diplomová práce se v této kapitole zabývá problematickými
aspekty nejen práva hmotného, ale i práva procesního.
Třetí kapitola se zabývá inspiračním zdrojem české právní úpravy, kterým je anglický
institut wrongful trading. Po jeho představení je v práci porovnána úprava česká s anglickou, na
základě čehož následuje kritické zhodnocení současné české legislativy.
Poslední čtvrtá kapitola pojednává o návrhu novely ZOK, který je momentálně na počátku
legislativního procesu, přičemž i tento je podroben kritickému zhodnocení na základě poznatků
získaných v předchozích kapitolách.

Klíčová slova: péče řádného hospodáře, odvracení hrozícího úpadku, odpovědnost členů
statutárního orgánu a dalších osob, wrongful trading
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Duty of members of elected bodies and other persons to prevent threatened
insolvency of business corporation and consequences of breach of the duty
Abstract
This diploma thesis deals with the area of civil, commercial and insolvency law. It focuses
in particular on the duty of directors of a business corporation and other persons to prevent
threatened insolvency with emphasis on the legal regulation of the consequences of breach of such
duty. This diploma thesis is divided into four main chapters, where the most important one is the
second chapter. The chapters in the diploma thesis flow continuously and logically which
facilitates the reader's orientation in the subject.
The first chapter defines the basic terms related to the discussed topic which are
subsequently used throughout the diploma thesis. Emphasis is placed on the duty of care, whose
breach is a prerequisite for the application of the sanctions described in the second chapter.
The second chapter deals with the consequences of the breach of the duty to prevent
threatened insolvency. The consequences are analysed in detail and the issues over which the legal
consensus is missing are set out in the analysis. Different views on these uncertain points in the
legislation are set out, and the thesis takes a critical approach in this matter and supports the
argumentation or disproves it. The diploma thesis in this chapter deals with problematic aspects of
both material and procedural law.
The third chapter pays attention to the inspiration source of Czech law, which is the English
wrongful trading doctrine. After its introduction, the Czech and English legal regulations are
compared, followed by a critical assessment of current Czech legislation in this matter.
The last fourth chapter is concerned with the proposal of the amendment of Czech Business
Corporation Act, which is currently at the beginning of the legislative procedure, and also this
proposal is subject to a critical evaluation based on the knowledge ascertained from the previous
chapters.

Key words: duty of care, preventing threatened insolvency, personal liability of directors and
other persons, wrongful trading
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