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Seznam použitých zkratek
Brusel I

Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000
o příslušnosti

a uznávání

a výkonu

soudních

rozhodnutí

v občanských a obchodních věcech
Brusel I bis

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne
12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Bruselská úmluva

Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v
občanských a obchodních věcech

EU

Evropská unie

Insolvenční nařízení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o
insolvenčním řízení

IZ

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění
pozdějších předpisů

OSŘ

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád ve znění pozdějších
předpisů.

OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů.

SDEU

Soudní dvůr EU

Úpadkové nařízení

Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení

ZMPS

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém ve znění
pozdějších předpisů.

ZOK

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev ve
znění pozdějších předpisů.

Úvod
Dějiny člověka jsou též dějinami obchodu. S růstem obchodu docházelo k růstu
bohatství společnosti, a to jak po stránce peněžní tak kulturní. Postupem času však
ekonomika tak vzrostla, že bylo třeba se pro další rozvoj začít sdružovat. Ať již hovoříme
o velkých obchodních sdruženích1 v antickém Římě, která dovážela a vyvážela statisíce
tun zboží ročně,2 až po obrovské mezinárodní korporace dneška, které mají větší rozpočet
než řada států, vždy byl rozvoj civilizace spojen s rozvojem obchodu. Z tohoto spojení
však nevyplývají pouze výhody. Podnikání je vždy založeno na riziku, který nemůže být
nikdy úplně eliminováno. Snadno se tak může stát, že se dostane podnikatel do stavu, kdy
není schopen žádným způsobem splácet své závazky. Čím je však právnická osoba větší
a důležitější, vzrůstá též zpravidla i množství subjektů, které jsou špatnou situací této
osoby poznamenány, ať se již jedná o věřitele, majitele společnosti nebo obyčejné
zaměstnance. U těch největších společností pak hrozí též vážné poškození ekonomiky
státu, a tudíž i všech příslušníků tohoto státu. Z poškození hospodářství jednoho státu se
pak velice snadno dokáže stát hospodářská krize, jenž má dopady na všechny. Stát tak
musel na tuto značně problematickou situaci reagovat, a to tak, že vytvořil tzv.
insolvenční řízení jako postup řešení pro situace úpadku. V průběhu tisíciletí vývoje
doznalo celé insolvenční právo značných změn, od zavedení poměrného rozdělování
majetku mezi věřitele podle velikosti jejich pohledávek císařem Justiniánem,3 až po
moderní opuštění koncepce konkursu jako jediného řešení úpadku.4
Se zavedením insolvenčního řízení jako procesu, kterým lze řešit úpadek, se však
objevil před státem nový problém, a to co dělat s osobami, které se v souvislosti
s insolvencí nějakým způsobem prohřešily, ať již tím, že společnost do úpadku přivedly
nebo tím, že k němu přispěly anebo nepodaly insolvenční návrh včas, pročež byli věřitelé
1

Sdružením v tomto případě nemyslím sdružení, společnost nebo právnickou osobu v dnešním slova
smyslu.
2
Srov. MCLAUGHLIN, Raoul. The Roman empire and the Indian Ocean: The Ancient World Economy
and the Kingdoms of Africa, Arabia and India. Barnsley: Pen & Sword Military, 2014. ISBN 978-1-78346381-7.
3
WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ, Ondřej FRINTA, Dana FRINTOVÁ, Silvia KUBEŠOVÁ,
Tomáš POHL, Miroslav SEDLÁČEK a Petr SMOLÍK. Civilní právo procesní. Díl druhý, Řízení
vykonávací, řízení insolvenční: vykonávací řízení obecně, soudní výkon rozhodnutí, exekuční řízení,
způsoby výkonu, způsoby řešení úpadku, mezinárodní a evropské insolvenční právo. 2. aktualizované
vydání. Praha: Leges, 2018, s. 197. ISBN 978-80-7502-299-8.
4
Tamtéž, s. 198.
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poškození. Pokud by taková pravidla stanovena nebyla, tyto osoby by mohly beztrestně
zakládat právnické osoby a přivádět je do úpadku s velkými dopady pro druhé a pouze
minimálními pro ně. Z toho důvodu se začaly postupně vytvářet instrumenty, jak alespoň
částečně odradit tyto osoby od podobného jednání nebo případně zvýšit možnost
uspokojení věřitelů. Inspirována zahraničními vlivy, i právní úprava po rekodifikaci
rozšířila tyto odpovědnostní instituty, a to zejména o ustanovení § 62 a § 68 zákona o
obchodních korporacích. Formálně byly (tyto instituty) zařazeny pod rámec práva
obchodních korporací. Zákonodárce tak zvolil podobné řešení, které bylo zvoleno
například i v Německu v případě § 64 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung (dále jen „GmbHG“). Avšak bylo toto řešení správné?
V souvislosti s Úpadkovým a později Insolvenčním řízením a též nařízením Brusel I bis5
totiž vyvstala otázka materiálního zařazení těchto institutů, a to zda spadají mezi právo
obchodních korporací, či insolvenční právo. Nejedná se pouze o teoretickou
problematiku, neboť rozhodnutí jedním či druhým směrem může mít dalekosáhlé
následky. Právě z toho důvodu jsem zvolil toto téma své diplomové práce.
Cílem této diplomové práce je poskytnutí dalšího názoru na to, jak mají být tyto
instituty materiálně zařazeny. Tato otázka v současnosti není tématem mainstreamové
diskuze, a zdroje v rámci českého práva k datu sepsání této diplomové práce jsou spíše
minimální. Nejzevrubnější analýzu této problematiky prozatím poskytnul pouze prof.
Bělohlávek ve svém článku Odpovědnost členů statutárních orgánů korporací v případě
insolvenčních řízení s mezinárodním prvkem.6 Tato diplomová práce se snaží rozšířit
výklad uvedený v tomto článku o další argumenty a širší srovnání v rámci judikatury
Soudního dvora EU za současného konfrontování závěrů prof. Bělohlávka. Samozřejmě
je třeba dodat, že neexistuje žádná judikatura českých soudů ale ani žádná rozhodnutí
Soudního dvora EU, která by řešila výslovně problematiku zařazení těchto českých
institutů.

5

S ohledem na to, že přístup Soudního dvora EU k interpretaci vztahu Úpadkového nařízení a nařízení
Brusel I, Brusel I bis a Bruselská úmluvy je totožný (resp. v případě Bruselské úmluvy nešlo o vztah
k Úpadkovému nařízení ale o vyloučení úpadkových řízení z působnosti Bruselské úmluvy per se), v této
diplomové práce budou tyto právní předpisy chápány jako synonyma.
6
BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Odpovědnost členů statutárních orgánů korporací v případě insolvenčních
řízení s mezinárodním prvkem. Bulletin advokacie. 2015, č. 7-8, s. 15-23. ISSN 1210-6348.

2

Pro přehlednost byla v této diplomové práci použita struktura jenž umožnila co
nejlépe a nejpřehledněji popsat celou problematiku. Důvodem byla nutnost vymezení
základních pojmů potřebných pro praktickou část. Nejprve bylo popsáno samotné
mezinárodní právo soukromé, jako právní obor v němž se bude tato práce v základu
pohybovat. V tomto ohledu bylo též třeba zahrnout alespoň krátký a stručný historický
úvod. V navazující části je popsán velice podstatný institut osobního statutu právnických
osob. Následuje třetí část upravující základní problematiku analyzovaných institutů a
jejich základních prvků, tak aby byly obsaženy pro zjednodušení na jednom místě, a
nebylo třeba se k nim opakovaně v dalších částech vyjadřovat. Navazuje kapitola
s obecným vymezením insolvenčního řízeni, ať již s mezinárodním prvkem či bez.
Praktická část jenž se nachází od kapitoly 5 dále je rozdělena na tři části. V první
je vymezena obecná argumentace zařazení vybraných odpovědnostních institutů, a to z
pohledu vnitrostátního práva. V navazující části je pak bráno v potaz zejména právo EU.
Tato struktura byla zvolena pro přehlednost. V poslední části je provedena komparace se
zahraničním doktrinálním přístupem k této problematice.
Tato diplomová práce jako zdroj využívá odborných knih a článků české a
zahraniční doktríny, jakož i judikatury českých soudů a Soudního dvora EU. Zdrojem
jsou též právní předpisy české i zahraniční jakož i právo EU. Pro úplnost je třeba dodat,
že tato diplomová práce řeší danou problematiku odpovědnostních institutů v souvislosti
s insolvenčním řízením ve vztahu pouze k členským státům Evropské unie.
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1. Mezinárodní právo soukromé
Pro účely této diplomové práce je nejprve nutné vymezit, co chápeme
mezinárodním právem soukromým a v čem se odlišuje od vnitrostátního práva
soukromého, a zejména pak v kontextu této práce, od práva občanského a obchodního.
Dále je tak třeba definovat jednotlivé pojmy se kterými bude nadále pracováno.
Učebnice definuje mezinárodní právo soukromé jako „Soubor zvláštních
právních norem, které jsou určeny výlučně pro úpravu soukromoprávních poměrů
s mezinárodním prvkem.“7 Pro vymezení mezinárodního práva soukromého je tedy
nejprve nutné definovat právní vztah (poměr) a mezinárodní prvek, neboť se jedná o
základní pojmy, jež jsou nezbytnou součástí materie tohoto právního odvětví.

1.1.

Právní vztah

Jak už bylo popsáno, prvním pojmem, jenž je nutné definovat je právní vztah. Je
logické, že subjekty práva spolu musejí interagovat. Společnost nemůže existovat bez
vzájemné komunikace.8 Právo pak na tuto skutečnost musí reagovat právními normami.
Profesor Gerloch definuje ve své učebnici Teorie práva právní vztah jako „společenský
vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními
normami, v němž jeho účastníci jsou nositeli vzájemně spjatých subjektivních práv a
právních povinností, které vznikají těmto subjektům přímo nebo zprostředkovaně na
základě právních norem.“9
Právní vztahy vznikají na základě právní normy nebo právní skutečnosti.10 Ty je
možno dělit dle toho, zda „spočívají ve volním chováním lidském“11 nebo nikoliv.

7

KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Mezinárodní právo soukromé. 8.
vydání. Brno: Doplněk, 2015, s. 27. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7239-321-3.
8
ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie [online]. VI, (Oblasti a specializace). Praha: Nakladatelství Karolinum,
2014. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. [cit. 2019-05-25]. ISBN 978-80-246-2558-4. Dostupné z:
http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10997445.
9
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013,
s. 145. ISBN 978-80-7380-454-1.
10
Tamtéž, s. 146.
11
KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: Beck, 1995, s. 141. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-028-1.
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V případě prvém pak na právní a protiprávní úkony.12 Skutečnosti, které nespočívají
v lidském konání se označují jako právní událost, či protiprávní stav.13
Ačkoliv profesor Knapp hovoří o právních úkonech, současná právní úprava
používá pojmu právní jednání.14 K opuštění tohoto v celku zažitého pojmu přikročili
autoři nového občanského zákoníku, zejména z důvodu spojení tohoto pojmosloví
s totalitním obdobím.15 Právní jednání se dnes již tradičně dělí na čtyři druhy: dare,
facere, omittere a pati,16 tedy v překladu dáti, konati, zdržeti se a strpěti. Stručně řečeno
můžeme právně jednat jak aktivně, tak pasivně.17
Právní jednání může být jednostranné (např. odstoupení od smlouvy) nebo
vícestranné (typicky smlouvy) a může nabývat rozličných forem ať už ústních, písemných
nebo konkludentních.18 Podobně tak může být právní vztah v mezinárodním právu
soukromém značně různorodý.

1.2.

Mezinárodní prvek

Na začátku je třeba podotknout, že mezinárodní prvek je zákonný termín
využívaný zákonem o mezinárodním právu soukromém, a to již v úvodním ustanovení
§ 1, vymezujícím předmět tohoto zákona. Zákonodárce se však rozhodnul tento pojem
nedefinovat. Některými autory bývá označení mezinárodní kritizováno a namísto toho
bývá volen termín zahraniční19, cizí, či přeshraniční prvek.20 Přesto bude nadále v této

12

Tamtéž, s. 141.
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013,
s. 147. ISBN 978-80-7380-454-1.
14
Srov. např. § 545 OZ.
15
ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit,
2012, s. 250. ISBN 978-80-7208-922-2.
16
Např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2014, sp. zn. 29 Cdo 677/2011.
17
§ 546 OZ.
18
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013,
s. 148. ISBN 978-80-7380-454-1.
19
KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Mezinárodní právo soukromé. 8.
vydání. Brno: Doplněk, 2015, s. 24. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7239-321-3.
20
BŘÍZA, Petr. § 1 Předmět úpravy. In: BŘÍZA, Petr, BŘICHÁČEK, Tomáš, FIŠEROVÁ, Zuzana,
HORÁK, Pavel, PTÁČEK, Lubomír, SVOBODA, Jiří. Zákon o mezinárodním právu soukromém. 1.
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1.
13
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práci využíván právě pojem mezinárodní prvek, neboť i přes kritiku se stále jedná o
zákonný pojem.
Mezinárodní prvek je dán tehdy, kdy existuje vztah k zahraničí. Je tak otázkou,
jak může takový vztah vypadat. Jeden z názorů je obsažen i v již dříve citované učebnici
Mezinárodní právo soukromé, která hovoří o situacích, kdy má vztah k zahraničí subjekt
právního vztahu (například při běžné smlouvě o koupi může být jeden z účastníku
občanem cizího státu), právního titulu, předmětu právního vztahu a nakonec právního
poměru, „který právně souvisí nebo je právně závislý (akcesorický) na jiném právním
poměru, jestliže se tento poměr (základní, hlavní) řídí cizím právem.“.21
Toto vymezení však nelze považovat za jedinou možnost. Podobně i komentář
k zákonu o mezinárodním právu soukromém od JUDr. Dobiáše22 zachoval dělení na
subjekt, právní skutečnost, akcesorický vztah a objekt, resp. předmět. O další vymezení
se pokusil i Nejvyšší soud ve své judikatuře, kdy vymezil, že „[o] věci s mezinárodním
prvkem jde v případech, kdy účastníkem právního vztahu je cizí státní příslušník nebo
zahraniční právnická osoba, kdy jeho předmětem je movitá nebo nemovitá věc v
zahraničí, kdy ke vzniku, změně nebo zániku právního vztahu došlo v zahraničí, popřípadě
i tehdy, když účastník má bydliště v cizině.“23 Jak je vidno, v tomto případě je dělení
značně kasuistické. Zároveň pomíjí akcesorický vztah zmíněný výše.
Ani jednu z definic však nelze považovat za konečnou, či dokonce taxativní. Je
třeba vztah k zahraničí zkoumat v každém konkrétním případě, a proto je právě na
soudech, aby ho dokázaly rozpoznat a zanalyzovat jeho význam, zejména zda není
bezvýznamný nebo zanedbatelný.24 Tedy a contrario, pouze vztah k zahraničí, jenž
dosáhne určité právně kvalifikované úrovně, je relevantní pro § 1 zákona o mezinárodním
právu soukromém. Zároveň není právně relevantním ani skutečnost uměle vytvořená či
předstíraná za účelem obejít zákon.25

21

KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Mezinárodní právo soukromé. 8.
vydání. Brno: Doplněk, 2015, s. 24. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7239-321-3.
22
DOBIÁŠ, Petr. § 1 Předmět úpravy. In: DOBIÁŠ, Petr aj. Zákon o mezinárodním právu soukromém:
Komentář [Systém ASPI]. Nakladatelství Leges [cit. 2019-5-30]. ASPI_ID KO91l2012CZ. Dostupné v
Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.
23
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. listopadu 2010, sp. zn. 21 Cdo 200/2009.
24
Podobný názor má i důvodová zpráva k zákonu č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém.
25
Viz § 5 ZMPS.
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Tedy pro uzavření této části diplomové práce lze shrnout, že na vymezení
mezinárodního prvku a vztahu k zahraničí existují rozdílné názory. Při aplikaci je tak na
soudech, aby ho dokázaly v případě jeho přítomnosti identifikovat.

1.3.

Ius gentium

Tak jako je římská a řecká kultura základem naší civilizace, římské právo je
základem kontinentálního právního systému, v širším smyslu evropského práva vůbec.26
Proto považuji za nutné alespoň krátce popsat systém iuris gentium, tj. právo národů.
Tento systém byl založen z velice pragmatického důvodu. Se vzrůstající mocí a
prestiží římského státu rostl i obchod a množství cizinců v zemi. Na to bylo třeba právně
reagovat, neboť použití iuris civilis bylo, vzhledem k tomu, že regulovalo pouze právní
vztahy mezi římskými občany, vyloučeno.27 Popis zavádění pravidel mezinárodního
obchodu do iuris gentium lze sledovat například v Justiniánských institucích 1.2.2: „V
rámci tohoto práva národů byly zavedeny také všechny smlouvy, jako o koupi a prodeji,
o nájmu a pronájmu, společenská smlouva úschova, zápůjčka a mnohé další.“28
V původním smyslu sloužilo pouze pro úpravu vztahů mezi cizinci navzájem,
avšak s postupem času rozšířilo svou působnost i na poměry mezi cizinci a římskými
občany.29 Dle mého názoru je tedy možné sledovat určitou podobnost mezi současným
mezinárodním právem soukromým a iure gentium. V obojím případě je přítomen právní
vztah a mezinárodní prvek. Rozdílem je tak, mimo jiné, zejména vztah k subjektu.
V případě moderního mezinárodního práva soukromého je vztah zahraničí k subjektu
pouze jedním z možných aspektů, zatímco v iure gentium jde o jeho základ v souladu
s tehdejším principem personality práva.30 Podobně i Gaius v knize Digesta Seu

26

SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2011. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7380-334-6, s. 9.
27
Tamtéž, s. 47-48.
28
SKŘEJPEK, Michal. Iustiniani institutiones. Praha: Karolinum, 2010. Fontes iuris Romani. ISBN 97880-246-1749-7, s. 33.
29
SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2011. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7380-334-6, s. 48.
30
Tamtéž, s. 47.
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Pandectae 1.1.9.31 Dalším významným rozdílem je absence kolizních norem. Na rozdíl
od dnešní doby, kdy je kolizní úprava jedním z nejčastějších druhů tohoto odvětví,
v římském právu se jednalo o přímé normy.32
Je tak možné uzavřít tuto část shrnutím, že lze shledat jistou vývojovou podobnost
mezi iure gentium a moderním mezinárodním právem soukromým, zásadně zde však dle
mého názoru nelze vložit rovnítko, neboť jsou zde značné rozdíly, které nelze opomenout.

31

SKŘEJPEK, Michal. Digesta seu pandactae. Tomus I, Fragmenta lecta = Vybrané části. V Praze:
Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. Fontes iuris Romani. ISBN 978-80-246-30632, s. 127.
32
KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Mezinárodní právo soukromé. 8.
vydání. Brno: Doplněk, 2015. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7239-321-3, s. 83.
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2. Osobní statut právnických osob
Na začátku této kapitoly je nejprve třeba konstatovat, že právnická osoba je
jedním z nejčastějších právních subjektů vyskytujících se v oblasti mezinárodního
obchodu33 a tedy i podstatným předmětem zkoumání práva mezinárodního obchodu, a i
mezinárodního práva soukromého.
Vzhledem k významu právnických osob je tak třeba vymezit, kterým právem se
budou právní otázky týkající se právnické osoby řídit, tj. které právo bude tím rozhodným,
tedy její osobní statut. V průběhu historie práva se vyvinuli tři základní principy, podle
kterých lze o osobním statutu rozhodnout, a to:

2.1.

•

princip inkorporační,

•

princip sídla a

•

princip kontroly.

Princip inkorporační

Nejprve tedy k principu inkorporačnímu. Podle něho je osobním statutem
právnické osoby právní řád, podle něhož vznikla. Tato zásada je příznačná i pro české
právo již po nějakou dobu. Upravoval ji jak § 22 obchodního zákoníku, tak nověji § 30
zákona o mezinárodním právu soukromém, tedy v této věci nedošlo v rámci rekodifikace
k významné změně. K tomu je třeba ještě poznamenat § 3024 Občanského zákoníku
upravující postavení zahraničních právnických osob praví, že právní osobnost,
svéprávnost, vnitřní poměry zahraničních právnických osob a ručení jejich členů nebo
společníků, se řídí právním řádem, podle nějž byly založeny. Některými autory bývá toto
ustanovení kritizováno pro jeho duplicitu s již zmíněným § 30 zákona o mezinárodním
právu soukromém.34 Tomuto názoru lze zajisté přisvědčit, neboť by dle mého názoru

33

POLÁČEK, Bohumil. Právo mezinárodního obchodu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 46. ISBN
978-80-7552-770-7.
34
DOBROVOLNÁ, Eva, RUBAN, Radek. § 3024 [Zahraniční fyzická a právnická osoba]. In: BÍLKOVÁ,
Jana, ČERNÝ, Michal, ČUHELOVÁ, Kateřina, DAVID, Ludvík, DÁVID, Radovan, DOBROVOLNÁ,
Eva, FOJTÍK, Lumír, HANDLAR, Jiří, HAVLAN, Petr, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, HORECKÝ, Jan,
HULMÁK, Milan, HURDÍK, Jan, HRDLIČKA, Miloslav, KOUKAL, Pavel, LASÁK, Jan, LAVICKÝ,
Petr, LAZÍKOVÁ, Jarmila, LEBEDA, Martin, PODIVÍNOVÁ, Martina Kuloglija, PONDIKASOVÁ,
Tereza, RONOVSKÁ, Kateřina, RUBAN, Radek, ŠEVČEK, Marek, TŮMA, Pavel, VÍTEK, Jindřich.
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měla zůstat ustanovení upravující mezinárodní právo soukromé v právním předpisu
upravujícím speciálně mezinárodní právo soukromé, neboť jen takovým způsobem lze
dosáhnout přehlednosti právního řádu.
Pro úplnost je nutno poznamenat, že ačkoliv by se z § 30 zákona o mezinárodním
právu soukromém mohlo zdát, že v České republice platí výlučně inkorporační princip,
není tomu tak v současnosti a nebylo tomu tak ani v období před rekodifikací. Tou
zmiňovanou výjimkou je přemístění zahraniční právnické osoby do tuzemska. Pokud
bychom vycházeli pouze z § 30 zákona o mezinárodním právu soukromém, posuzovala
by se podle práva, kterého byla založena.35 Avšak podle § 384a zákona o přeměnách
obchodních společností a družstev, které je v poměru speciality vůči § 30 zákona o
mezinárodním právu soukromém, jsou zahraniční právnické osoby povinny změnit právní
formu na českou společnost nebo české družstvo a její vnitřní poměry se budou řídit
českým právem. Tedy je možné uzavřít, že v České republice platí modifikovaný
inkorporační princip.36

2.2.

Princip sídla

Druhým přístupem jest princip sídla, ten je založen na tom, že osobní statut
právnické osoby je právní řád státu, v němž má právnická osoba své skutečné sídlo. Pro
tuto zásadu tedy není základem, kde má právnická osoba zapsané sídlo, ale kde je její
skutečné sídlo.37 Za takové sídlo bude zpravidla považováno takové místo, ve kterém
probíhá většina její činnosti, kde se schází její statutární orgán atp.38 Výhodou tohoto
přístupu je zabránění účelového zakládání společností ve státech, kde jsou podmínky
daleko mírnější než v jiných zemích. Nevýhodou je, že tento princip působí do značné
míry relativně. Právnická osoba může měnit působiště své činnosti nebo vzroste činnost

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 2303.
ISBN 978-80-7400-529-9.
35
BRODEC, Jan. Osobní statut obchodní společnosti v kontextu přeshraničního přemístění sídla.
Obchodněprávní revue. 2016, č. 10, s. 273-278. ISSN 1803-6554
36
Tamtéž.
37
KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kolektiv. Právo mezinárodního
obchodu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-108-3. s. 57.
38
POLÁČEK, Bohumil. Právo mezinárodního obchodu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. ISBN 978-807552-770-7, s. 47
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v jednom státě, a naopak poklesne v jiném. To znamená, že osobní statut se tak může
měnit prakticky neustále a vyžaduje to značnou pozornost a odbornost jak vedení
právnické osoby, tak soudců, kteří budou případně spor posuzovat. Dle mého názoru je
princip sídla čisté podobě jen těžko použitelný, neboť v moderní době s rozmachem
mezinárodního obchodu a internetu si lze jen obtížně představit posuzování osobního
statutu podle činnosti a případně jiných indikativů.

2.3.

Princip kontroly

Třetím principem osobního statutu je tzv. princip kontroly. Podle této zásady je
rozhodným právem právo státu, jehož příslušníci právnickou osobu kontrolují.39
Například se může jednat o osoby ve funkci členů statutárního orgánu či ovládajících
osob.40 Tento přístup dle mého názoru lépe odpovídá na otázku problematiky zneužívání
právnických osob jako tzv. „bílých koní“, neboť se pozornost zaměřuje skrze osobní
statut přímo na osoby, které právnickou osobu ovládají. Problémem však je, podobně jako
u principu sídla, jeho značná relativnost, neboť osoba člena statutárního orgánu, či
ovládající osoby se může velice rychle změnit a ad absurdum by princip kontroly v čisté
podobě mohl vést k tomu, že se osobní statut právnické osoby může změnit několikrát do
týdne.

39

KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kolektiv. Právo mezinárodního
obchodu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-108-3. s. 57.
40
POLÁČEK, Bohumil. Právo mezinárodního obchodu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 47. ISBN
978-80-7552-770-7.
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3. Odpovědnost člena statutárního orgánu vzhledem
k insolvenčnímu řízení
3.1.

Odpovědnost člena voleného orgánu podle § 62 zákona o
obchodních korporacích

Prvním z institutů odpovědnosti je vydání prospěchu při insolvenčním řízení
vedeném na návrh jiné osoby dle § 62 zákona o obchodních korporacích. Ten vyžaduje,
aby členové a bývalí členové orgánů obchodní korporace vydali prospěch, ať už získaný
ze smlouvy o výkonu funkce nebo jinak, pokud věděli nebo měli a mohli vědět, že je
obchodní korporace v hrozícím úpadku, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili
za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné. Podobné právní
instituty se označují v zahraničí jako tzv. claw-back41, v jiných jazycích například
revocatoria ordinaria42 v italském právu. Principiálně se jedná tedy o mechanismus,
kterým je možné „potrestat“ osoby, které nějakým způsobem poškodily věřitele tím, že
z budoucího insolvenčního dlužníka, při vědomosti jeho špatné hospodářské situaci,
získali majetek nebo jiným způsobem snížili jeho budoucí majetkovou podstatu.43
Zpravidla in mala fide.44 Avšak ne nutně úmyslně. Například ve Španělsku soudy
dovodily, že zlý úmysl není nutnou podmínkou pro využití claw-back mechanismu.45
Z výše uvedeného zákonného ustanovení lze vytyčit základní znaky pro aplikaci
tohoto institutu, při kterých se uplatní odpovědnost.

41

LASÁK, Jan. § 62 Vydání prospěchu při úpadku. In: LASÁK, Jan, Jarmila POKORNÁ, Zdeněk ČÁP,
Tomáš DOLEŽIL aj. Zákon o obchodních korporacích: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit.
2019-05-26]. ASPI_ID KO90_2012CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.
42
PAOLA, Nunzio Santi Di. La revocatoria ordinaria e fallimentare nel decreto sulla competitivita.
Matelica: Halley Editrice, 2006. ISBN 88-7589-149-4.
43
LASÁK, Jan. § 62 Vydání prospěchu při úpadku. In: LASÁK, Jan, Jarmila POKORNÁ, Zdeněk ČÁP,
Tomáš DOLEŽIL aj. Zákon o obchodních korporacích: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit.
2019-05-26]. ASPI_ID KO90_2012CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.
44
Tamtéž.
45
BOU, Agustín. Restructuring and insolvency in Spain: overview. In: Thomson Reuters Practical Law
[online].
Thomson
Reuters,
2017,
1.6.2017.
[cit.
2019-05-26].
Dostupné
z:
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-5015564?transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29
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Zaprvé musel být podán insolvenční návrh podle § 103 Insolvenčního zákona a
následujících ustanovení osobou odlišnou od dlužníka, tj. společnosti skrze člena orgánu
obchodní korporace. Jedním z cílů je motivovat členy orgánu obchodních korporace, aby
splnily svou povinnost péče řádného hospodáře podat insolvenční návrh v případech,
v kterých tak stanoví § 98 insolvenčního zákona. Tedy a contrario v případě, pokud podá
oprávněný insolvenční návrh člen orgánu v zastoupení obchodní korporace jako dlužníka,
ustanovení § 62 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.
Druhou podmínkou je přijetí insolvenčního návrhu soudem a rozhodnutí o
úpadku. Soud tak rozhodne, pokud zjistí, že dlužník je v úpadku. Dlužník je v úpadku,
pokud má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dní po lhůtě splatnosti a tyto
závazky není schopen splnit; tento typ úpadku se označuje za platební neschopnost.
Druhým typem je předluženost. Za předluženost se považuje ta situace, kdy má dlužník
více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.46 Společným rysem
je vždy přítomnost více věřitelů.
Třetí podmínkou je jmenování insolvenčního správce nejpozději v rozhodnutí o
úpadku dle § 137 insolvenčního zákona, neboť je to právě pouze insolvenční správce, kdo
je oprávněn žádat vydání prospěchu po členech orgánů obchodní korporace.
Čtvrtou podmínkou je žádost insolvenčního správce o vydání prospěchu.
Insolvenční správce je povinen, pokud jsou splněny všechny podmínky pro aplikaci § 62
zákona o obchodních korporacích, žádat vydání prospěchu. Pokud by tak neučinil, porušil
by § 36 insolvenčního zákona nakazující mu postupovat svědomitě, s odbornou péčí a
vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli
uspokojeni v co nejvyšší míře. Pokud tak přesto neučiní, ačkoliv měl, neplyne z toho
žádná povinnost pro zmíněné členy a bývalé členy orgánů obchodní korporace. Žádný
z nich není povinen bez žádosti zaplatit, neboť žádné z ustanovení zákona to po něm
nepožaduje.47 Je třeba dodat, že na rozdíl od níže analyzovaného ustanovení § 68 zákona
o obchodních korporacích, není třeba v prvé řadě rozhodnutí soudu. To může případně

46
47

§ 3 IZ.
Článek 2 odstavec 4 Listiny základních práv a svobod.
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přijít na řadu, pokud insolvenční správce podá žádost a ta nebude členy orgánu obchodní
korporace dobrovolně vyslyšena.
Odpovědnost podle § 62 se týká jednak členů orgánu v době, kdy byl prohlášen
úpadek, tak bývalých členů podle odstavce 3 stejného ustanovení obdobně. Zákon tak
zamezuje osobám, které způsobily úpadek, vyhnout se odpovědnosti opuštěním svého
místa před prohlášením úpadku.
Členové orgánu museli obdržet prospěch, a to v době dvou let před právní mocí
rozhodnutí o úpadku. Může se jednat jak o peněžitý, tak nepeněžitý prospěch. Je však
otázkou, zda je toto ustanovení vhodné. Vezmeme-li hypotetický příklad, kdy jednatel si
nechá vyplatit vysokou odměnu, ačkoliv ví, že tím způsobí obchodní korporací úpadek,
a poté vyjednává s věřiteli či jinak zadržuje jejich podání insolvenčního návrhu, a to po
dobu více než dvou let, přičemž si mezitím nevyplácí odměny a nezískává žádný další
prospěch, či pouze minimální, nebude ho možné podle ustanovení § 62 zákona o
obchodních korporacích nijak postihnout. Vzhledem k relativně krátké době účinnosti
zákona o obchodních korporacích prozatím nelze zjistit, zda dochází k podobnému
zneužívání.
Další podmínkou je, že členové orgánů obchodní korporace věděli nebo mohli
vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku48. O hrozící úpadek jde dle § 3 odst.
6 insolvenčního zákona tehdy „lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně
předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých
peněžitých závazků.“. Insolvenční návrh pro hrozící úpadek může podat pouze dlužník,
nikoliv věřitel.49 Zákon tak vytváří období, ve kterém má dlužník čas sám na sebe podat
insolvenční návrh, samozřejmě však pouze jen tehdy, pokud hrozí úpadek. Podaný návrh
musí mimo jiné obsahovat vylíčení konkrétních skutečností na základě, kterých bude
insolvenční soud přesvědčen, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou
část svých peněžitých závazků v budoucnu.50 Pokud tak neučiní, ačkoliv měl, neboť o
hrozícím úpadku věděl, nebo alespoň měl vědět, a hrozící úpadek se transformuje do

48

Termín hrozící úpadek je zákonným pojmem a jako s takovým je s ním nutné pracovat.
§ 97 odst. 7 IZ.
50
NS 29 NSČR 1/2008-A-15 ve věci KSBR 37 INS 294/2008.
49
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úpadku, může insolvenční návrh podat i věřitel a členu orgánu obchodní korporace vzniká
riziko odpovědnosti podle § 62 zákona o obchodních korporacích.
Předposlední podmínkou je, že členové orgánu obchodní korporace o hrozícím
úpadku věděli nebo o něm měli a mohli vědět. Hrozící úpadek je zpravidla možné zjistit
z účetnictví obchodní korporace, případně z jiných dokumentů. Avšak nejen z nich.
Například v případě, kdyby někdo žaloval obchodní korporaci o značnou sumu, která by
mohla způsobit úpadek, a člen statutárního orgánu by věděl, že spor prohraje, měl by
s takovouto eventualitou počítat. Při zkoumání této podmínky nedochází k přenosu
důkazního břemena, a to ani podle § 54, ani podle § 4 zákona o obchodních korporacích.51
Poslední podmínkou je, že členové orgánů neučinili v rozporu s péčí řádného
hospodáře vše potřebné a rozumně předpokladatelné k odvrácení úpadku. Zákon tedy
požaduje od členů orgánů obchodní korporace činit vše potřebné a rozumně
předpokladatelné k odvrácení úpadku. Např. pokud je obchodní korporace v hrozícím
úpadku a je objektivně možné ji zachránit, měli by tak učinit. Pokud zde naděje není, měli
by urychleně podat insolvenční návrh. V případě, kdy by se společnost ocitla v situaci
hrozícího úpadku bez naděje a nebyl by podán insolvenční návrh dlužníkem, byla by bez
pochyby naplněna popisovaná podmínka. V případě insolvence bude člen orgánu povinen
prokázat, že postupoval s péči řádného hospodáře, neboť § 52 odstavec 2 zákona o
obchodních korporacích přenáší důkazní břemeno na něho. Je tomu tak z logického
důvodu, že právě tyto osoby mají nejlepší přístup k dokumentaci, ze které je poznatelný
skutečný stav věci.52 Pokud by toho tyto osoby nebyli subjektivně schopny, lze uvažovat
o aplikaci § 5 odstavce 1 občanského zákoníku53. Přitom je třeba dodat, že člen orgánu se
nemůže vyhnout své povinnosti tím, že by opustil svou funkci, neboť § 59 odst. 5 věta

51

LASÁK, Jan. § 62 Vydání prospěchu při úpadku. In: LASÁK, Jan, Jarmila POKORNÁ, Zdeněk ČÁP,
Tomáš DOLEŽIL aj. Zákon o obchodních korporacích: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit.
2019-05-26]. ASPI_ID KO90_2012CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.
52
ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 52 [Péče řádného hospodáře, přenos důkazního břemene].
In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o
obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 159. ISBN 978-80-7400540-4.
53
§ 5 odst. 1 OZ: „Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník
určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho
povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.“
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druhá zákona o obchodních korporacích stanoví zákaz člena orgánu obchodní korporace
odstoupit ze své funkce, pokud je to pro ni nevýhodné.
Jak už bylo výše zmíněno, popisované ustanovení o členech orgánů se použije jak
na současné členy obchodní korporace, tak obdobně i na jeho bývalé členy.54 Jedná se o
opatření zabraňující členovi orgánu vyhnout se odpovědnosti odstoupením těsně před
insolvenčním návrhem. Toto ustanovení tak může vhodně směřovat na tzv. „zlaté
padáky“, tj. vysoké odstupné. Pokud by tedy člen orgánu rezignoval za splnění výše
zmíněných podmínek pro aplikaci § 62 zákona o obchodních korporacích těsně před
podáním oprávněného insolvenčního návrhu a zároveň si vyplatil vysoké odstupné, musel
by ho na žádosti insolvenčního správce a případné žaloby celé vydat.
Závěrem této části lze shrnout, že k povinnosti vydat prospěch dojde, pokud jsou
splněny všechny zmíněné podmínky. Prospěch se vrací vydáním v případě, kdy je to
možné (typicky v případě nepeněžitého prospěchu ve formě věci, nikoliv služby); pokud
tomu tak není, vrací se prospěch v penězích. Rozsah prospěchu, který může být žádán, je
větší než jen ten ze smlouvy o výkonu funkce; typicky se bude dále jednat i o prospěch
podle § 61 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích, tj. pokud je člen statutárního
orgánu zároveň zaměstnancem obchodní korporace.55

3.2.

Ručení člena statutárního orgánu podle § 68 zákona o obchodních
korporacích

Stejně jako v minulé části, je nejprve podstatné vymezit podmínky pro aplikaci
ustanovení o ručení za obchodní korporaci. Mezi první podmínky patří hrozící úpadek,
prohlášení úpadku a jmenování insolvenčního správce. Zde odkazuji na výklad výše
popsaný. Další z podmínek je návrh insolvenčního správce nebo věřitele a rozhodnutí
soudu o povinnosti ručit. Je tak vidět, že institut § 68 zákona o obchodních korporacích
je v některých znacích širší než zmíněný § 62 zákona o obchodních korporacích. Předně
je třeba říci, že může podat návrh nejen insolvenční správce, ale i věřitel. Navíc musí o
54

§ 62 odst. 3 ZOK.
ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. § 62 [Vydání prospěchu při úpadku]. In: ŠTENGLOVÁ,
Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2.
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 183. ISBN 978-80-7400-540-4.
55
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povinnosti ručit za závazky obchodní korporace rozhodnout soud. Podle některých
názorů je § 68 zákona o obchodních korporacích obsoletní v rozsahu návrhu
insolvenčního správce, neboť není oprávněn tento návrh podat, protože plnění ručitele
nespadá do majetkové podstaty.56 S tímto názorem nesouhlasím, neboť zákonodárce
zajisté může založit pravomoc insolvenčního správce, která se netýká majetkové
podstaty. Ostatně nelze vyloučit, že se v případě plnění podle § 68 zákona o obchodních
korporací, stává součástí majetkové podstaty, a to s ohledem na § 205 odst. 4
Insolvenčního zákona, který stanoví, že „[m]ajetek jiných osob než dlužníka náleží do
majetkové podstaty, stanoví-li to zákon“57 Je zřejmé, že ani v rámci doktríny nepanuje
v této věci jednoznačný názor. Toto téma však není součástí této diplomové práce,
odkazuji tak na další relevantní literaturu. Pro účely této práce budu vycházet z premisy,
že insolvenční správce je oprávněn návrh podle § 68 zákona o obchodních korporacích
podat.
Ručení podle § 68 zákona o obchodních korporacích se na rozdíl od vrácení
prospěchu podle § 62 zákona o obchodních korporacích týká pouze členů statutárního
orgánu a osoby v obdobném postavení58. V tomto ohledu by se mohlo zdát, že se jedná o
užší odpovědnost než ve výše zmíněném případě § 62 zákona o obchodních korporacích,
který počítá s odpovědností člena kteréhokoliv voleného orgánu. Avšak § 98 odst. 2
insolvenčního zákona hovoří o povinnosti členů statutárního orgánu a likvidátora podat
dlužnický insolvenční návrh. Osobou v obdobném postavení dle § 68 zákona o
obchodních korporacích může být například zejména likvidátor, případně opatrovník
právnické osoby atd.59
Další podmínkou je, že člen statutárního orgánu věděl či měl a mohl vědět o
hrozícím úpadku a v rozporu s péči řádného hospodáře neučinil za účelem jeho odvrácení

56

ŠUK, Petr. § 68 [Ručení členů orgánů při úpadku obchodní korporace]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana,
HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání.
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 194. ISBN 978-80-7400-540-4.
57
Shodně i FLÍDR, Jan. Procesní legitimace insolvenčního správce podle § 68 ZOK. Obchodněprávní
revue. 2018, č. 2, s. 33-42. ISSN 1803-6554.
58
§ 69 odstavec 2 ZOK.
59
ŠUK, Petr. § 69 [Společné ustanovení]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip,
KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck,
2017, s. 197. ISBN 978-80-7400-540-4.
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vše potřebné a rozumně předpokladatelné. Ve smyslu tohoto ustanovení se může jednat,
jak o aktivní jednání, tak pasivní.
Co se týče rozsahu ručení, člen statutárního orgánu není povinen ručit neomezeně.
Soud tak nerozhodne o tom, že je povinen ručit za veškeré závazky obchodní korporace
v neurčité výši. V rozhodnutí musí vždy uvést za jaký dluh obchodní korporace a vůči
jakému věřiteli je povinen ručit, a to podle toho, kdo a v jaké věci podal návrh k soudu.60
Ustanovení § 68 zákona o obchodních korporacích se nepoužije dle odstavce 2 na
člena nebo bývalého člena statutárního orgánu obchodní korporace, kteří byli do funkce
prokazatelně ustaveni za účelem odvrácení úpadku nebo jiné nepříznivé hospodářské
situace obchodní korporace a svou funkci vykonávali s péčí řádného hospodáře. V tomto
případě se jedná o tzv. krizové manažery, tj osoby speciálně ustanovené do společnosti
za účelem odvrácení hrozícího úpadku, resp. zmírnění jeho následků. Souhlasím
s názorem, že toto ustanovení je obsoletní, neboť v případě, že by odstavec druhý nebyl
zakotven a krizový manažer nepostupoval s péčí řádného hospodáře, byl by odpovědný.
Pokud by naopak postupoval s péčí řádného hospodáře, nebyl by odpovědný i přes
zmíněnou neexistenci odstavce druhého, a to právě proto, že jednal s péčí řádného
hospodáře. Toto ustanovení tak lze považovat za přinejlepším deklaratorní a teoreticky
by dle mého názoru mohlo sloužit jako výkladové vodítko soudům, které by měly
postupovat s větší tolerancí při posuzování péče řádného hospodáře krizového manažera
s ohledem na úpadek společnosti.

60

ŠUK, Petr. § 68 [Ručení členů orgánů při úpadku obchodní korporace]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana,
HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání.
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 194. ISBN 978-80-7400-540-4.
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3.3.

Odpovědnost podle § 98 a následujících insolvenčního zákona

Další druh majetkové odpovědnosti člena orgánu obchodní korporace je uveden v
§ 99 insolvenčního zákona v souvislosti s § 98 insolvenčního zákona, a to zejména
odstavcem druhým. Podle těchto ustanovení je osoba, která nepodala v rozporu
s ustanovením § 98 insolvenčního zákona insolvenční návrh, odpovědná za škodu nebo
jinou újmu, kterou způsobila porušením této povinnosti. Osobou povinnou podat
insolvenční návrh je v kontextu této diplomové práce zejména obchodní korporace jako
dlužník resp. člen61 jejího statutárního orgánu a případně likvidátor,62 tedy osoby jednající
za dlužníka.
První podmínkou pro aplikaci je podání insolvenčního návrhu a prohlášení
úpadku. Není nutné, aby se jednalo vždy o věřitelský návrh. I opožděný insolvenční návrh
podaný členem statutárního orgánu bude při splnění ostatních podmínek důvodem pro
odpovědnost.63 Na rozdíl od ustanovení § 62 a § 68 zákona o obchodních korporacích
nejde o situaci hrozícího ale již skutečného úpadku. Ustanovení se tak vzájemně
nevylučují, ale jsou komplementární.
Odpovědná osoba je povinna podat návrh v případě, kdy se bez zbytečného
odkladu dozvěděla nebo se při náležité pečlivosti měla dozvědět o svém úpadku. Tuto
větu je třeba chápat ve smyslu péče řádného hospodáře, tedy podobně jako u výše
zmíněných odpovědností podle zákona o obchodních korporacích.64 Odpovědná osoba
by tak měla sledovat dokumentaci společnost (zejména účetní doklady), případně jiné
zdroje a pečlivě zjišťovat, zda se společnost nenachází v hrozícím úpadku nebo dokonce
úpadku. Pokud zjistí, že se obchodní korporace nachází v úpadku, je povinna bez
zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Pokud bude otálet, bude splněna další
z podmínek odpovědnosti.

61

§ 98 odst. 2 insolvenčního zákona hovoří o povinnosti statutárního orgánu. Ten však sám o sobě nemá
svéprávnost.
62
Tato povinnost se dále týká zákonného zástupce, protože se však tato práce zaobírá obchodními
korporacemi, byl vynechán z celkového výčtu pro přehlednost.
63
GLATZOVÁ, Vladimíra. Náhrada škody pro pozdní podání insolvenčního návrhu. Bulletin advokacie.
2017, č. 6, s. 57-59. ISSN 1210-6348.
64
ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. § 98 [Insolvenční návrh dlužníka]. In: HÁSOVÁ, Jiřina, ERBSOVÁ, Hana,
KUBÁLEK, Jan, MORAVEC, Tomáš, SMRČKA, Luboš, ŠMEJKAL, Viktor, TARANDA, Petr,
ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Insolvenční zákon. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 340.
ISBN 978-80-7400-691-3.
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Dále je třeba zmínit, že nestačí pouhé podání insolvenčního návrhu. Osoba
vymezená v § 98 insolvenčního zákona bude nadále odpovědná, pokud byl insolvenční
návrh odmítnut nebo došlo její vinou k zastavení insolvenčního řízení. Insolvenční soud
návrh odmítne, pokud je nesrozumitelný, neurčitý, neobsahuje povinné přílohy atd.,
přičemž navrhovatele nevyzve k opravě podle § 43 OSŘ.65 Navrhovatel tak musí být
velmi opatrný, když podává insolvenční návrh, neboť každá chyba může znamenat
značnou ztrátu času a vznik škody. Odpovědná osoba je tak povinna nejen podat
insolvenční návrh, ale zároveň ho podat bez vad a nevzít ho zpět, tak aby mohl soud
rozhodnout o úpadku a jeho řešení v co nejkratší době.
Poslední podmínkou vzniku odpovědnosti je škoda nebo jiná újma způsobená
věřiteli. Konkrétně se jedná o škodu, která vznikla věřiteli tím, že nebyl insolvenční návrh
podán věřitelem včas či dokonce nebyl podán věřitelem vůbec. Škoda nebo jiná újma,
která vznikla a kterou bude odpovědná osoba povinna zaplatit, je stanovena v rozsahu
rozdílu mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem k
uspokojení a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky
obdržel.66 Její konkrétní výši lze zjistit až po skončení insolvenčního řízení,67 neboť až
v té době může vzniknout povědomí výšce škody nebo jiné újmy věřiteli.
Mezi odborníky panují spory, zda se svou povahou jedná o odpovědnost
subjektivní, založenou na presumpci zavinění, či objektivní. První z názorů zastává
zejména Nejvyšší soud.68 Opačný názor zastávají Vrchní soudy v Praze69 a Olomouci70.
65

§ 128 IZ.
§ 99 odst. 2 IZ.
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KOZÁK, Jan. § 99 (Odpovědnost za nepodání návrhu na zahájení řízení). In: KOZÁK, Jan, Alexandr
DADAM, Lukáš PACHL a Petr BUDÍN. Insolvenční zákon: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer
[cit. 2019-26-05]. ASPI_ID KO182_2006CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.
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Např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. července 2016 sp. zn. 29 Cdo 2356/2016: „Odpovědnost
osob uvedených v § 98 InsZ za porušení povinnosti podat insolvenční návrh je obecnou občanskoprávní
odpovědností za škodu založenou na presumpci zavinění, s možností dotčených osob se této odpovědnosti
zprostit“
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liberačními důvody uvedenými v § 99 odst. 3 InsZ.“
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Např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. června 2014 sp. zn. 1 VSOL 114/2014 - B – 28
ve věci KSOS 22 INS 29918/2012: „Ze shora citovaných zákonných ustanovení vyplývá, že odpovědnost
povinné osoby za škodu nebo jinou újmu způsobenou nepodáním insolvenčního návrhu včas je
odpovědností objektivní a této své objektivní odpovědnosti se může uvedená osoba zprostit, jen když prokáže
(důkazní břemeno je na ní), že toto porušení nemělo vliv na rozsah částky určené k uspokojení pohledávky
66
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Podobný názor o objektivní podobě má i např. Mgr. Jan Kozák v komentáři od
nakladatelství Wolters Kluwer k § 99 insolvenčního zákona,71 a to i přesto, že dále o
odstavec níže používá slovní spojení „[d]ůvody pro vyvinění“, tedy termín užívaný ve
spojení se subjektivní odpovědností. I přes tuto dle chybu však lze uzavřít, že podle
názoru zmíněného komentáře se jedná o objektivní odpovědnost. K odlišnému závěru
dochází doc. Havel, který dochází k tomu, že „ač se nejedná o objektivní odpovědnost v
běžném slova smyslu, je zde však předpoklad určitého konání a jeho porušení je spojeno
s vyvratitelnou domněnkou nedbalosti, lze proto hovořit o objektivizovatelném konceptu
odpovědnosti s presumpcí nedbalosti.“72. Toto tvrzení tak vychází z argumentu, že se
jedná o určité spojení subjektivní a objektivní odpovědnosti.

přihlášené věřitelem v insolvenčním řízení, například prokáže-li, že se dlužníkův úpadek dále neprohloubil
v době mezi vznikem povinnosti podat insolvenční návrh a dobou, kdy byl insolvenční návrh podán, nebo
že tuto povinnost nesplnila vzhledem ke skutečnostem, které nastaly nezávisle na její vůli a které nemohla
odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat.“
71
KOZÁK, Jan. § 99 (Odpovědnost za nepodání návrhu na zahájení řízení). In: KOZÁK, Jan, Alexandr
DADAM, Lukáš PACHL a Petr BUDÍN. Insolvenční zákon: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer
[cit. 2019-26-05]. ASPI_ID KO182_2006CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.
72
ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. § 99 [Škoda nebo jiná újma způsobená nepodaným návrhem]. In:
HÁSOVÁ, Jiřina, ERBSOVÁ, Hana, KUBÁLEK, Jan, MORAVEC, Tomáš, SMRČKA, Luboš,
ŠMEJKAL, Viktor, TARANDA, Petr, ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Insolvenční zákon. 3. vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 344. ISBN 978-80-7400-691-3.
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4. Insolvenční řízení s mezinárodním prvkem
4.1.

Insolvenční řízení obecně

V obchodním styku může velice snadno, i přes snahu dosáhnout co nejvyššího
možného zisku, či právě proto, dojít k situaci, kdy se společnost dostane do nepříznivé
situace kdy není schopna splácet své dluhy. Čím je obchodní korporace větší, tím je
samozřejmě situace závažnější a právo na ni musí reagovat. Již tradičně v zahraničí a
podobně i v našem právním řádu je tak činěno v takzvaném insolvenčním řízení73.
Insolvenční řízení vymezuje § 2 písmeno a) insolvenčního zákona jako „soudní
řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení“.
Insolvenční řízení je ve své podstatě zvláštní druh civilního soudního řízení, jenž spojuje
prvky nalézacího a vykonávacího řízení.74 Účelem insolvenčního řízení je „uspořádání
majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a
k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů“75.
Insolvenčním řízením se dále rozumí oddlužení. Za základní cíl insolvenčního řízení je
možné označit zejména co nejvyšší, ale přitom poměrné, uspokojení dlužníkových
věřitelů. V případě reorganizace a oddlužení se připojuje další cíl, a to umožnění
dlužníkovi zbavit se dluhů a navrátit se do ekonomického procesu.76 Z toho důvodu se
tyto dva způsoby řešení označují jako tzv. sanační jako opak vůči likvidačnímu, jenž je
tradičně představován konkursem.
Vzhledem k zvláštní povaze insolvenčního řízení, je možné ho využít pouze za
splnění přísných podmínek. Přičemž za základní z nich je možné bezpochyby označit
úpadek. Tedy stav, kdy má dlužník více věřitelů, dluhy77 nejméně 30 dní po splatnosti a
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Podle původní úpravy do 31. 12. 2007 konkursní a vyrovnávací řízení.
WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy,
notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení,
mediace. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 41. ISBN 978-80-7502-298-1.
75
§ 1 IZ.
76
Srov. např. TARANDA, Petr. § 1 [Předmět úpravy]. In: HÁSOVÁ, Jiřina, ERBSOVÁ, Hana,
KUBÁLEK, Jan, MORAVEC, Tomáš, SMRČKA, Luboš, ŠMEJKAL, Viktor, TARANDA, Petr,
ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Insolvenční zákon. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 1.
ISBN 978-80-7400-691-3.
77
Pozn. zákon používá místo dluhu pojem závazek.
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není je schopen plnit.78 Tento stav se označuje jako platební neschopnost. Dalším druhem
úpadku je předluženost. Ta nastává v případě, kdy souhrn jeho dluhů převyšuje jeho
majetek. Pluralita věřitelů musí být v každém případě zachována, neboť právě ta zejména
odůvodňuje zvláštní povahu insolvenčního řízení.79

4.2.

Insolvenční řízení s mezinárodním prvkem

Jak už bylo výše zmíněno, s rozvojem mezinárodního obchodu a globalizace
dochází ke stále většímu množství zahraničních interakcí. A to ať již tím, že se nabízející
či poptávající přesunou k sobě přímo (např. přesunutím sídla, zřízením odštěpného
závodu atp.) nebo nepřímo (např. zřízením dceřiné právnické osoby), ale také tím, že se
přesunuje pouze zboží, služby, nebo kapitál (např. objednávka u společnosti sídlící
v jiném členském státě EU). Pokud se dostane obchodní společnost, která působí ve více
zemích než jen v zemi svého sídla, do stavu úpadku, může snadno vzniknout konflikt
právních řádů. A k těmto situacím bude s nejvyšší pravděpodobností v souvislosti
s rozvojem čtyř základních svobod EU80, uzavírání dohod o volném obchodu atp.,
docházet stále častěji.
Již tradičně se uplatňují v oblasti mezinárodního insolvenčního práva dva
základní principy, a to princip teritoriality a princip univerzality.
Starší princip teritoriality omezuje insolvenční řízení pouze na oblast státu, tj.
insolvenční správce nemůže nakládat, resp. do majetkové podstaty nemůže být zařazen,
majetek nacházející se v jiném státě, než je stát v němž se insolvenční řízení vede. To
znamená, že insolvenční řízení nemá přímé dopady do jiného státu. Avšak vzniká zde
problematická situace, kdy v různých státech může být veden výkon rozhodnutí
(exekuce) proti dlužníkovi, zatímco v jiném státě proti němu bude vedeno insolvenční
řízení, případně proti němu bude vedeno insolvenční řízení v několika státech zároveň.
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§ 3 odst. 1 IZ.
Srov. WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ, Ondřej FRINTA, Dana FRINTOVÁ, Silvia
KUBEŠOVÁ, Tomáš POHL, Miroslav SEDLÁČEK a Petr SMOLÍK. Civilní právo procesní. Díl druhý,
Řízení vykonávací, řízení insolvenční: vykonávací řízení obecně, soudní výkon rozhodnutí, exekuční
řízení, způsoby výkonu, způsoby řešení úpadku, mezinárodní a evropské insolvenční právo. 2.
aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 195. ISBN 978-80-7502-299-8.
80
Mezi čtyři základní svobody EU patří volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob.
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Tento princip je vyjádřením klasického přístupu k mezinárodnímu právu, založeném na
co největším prosazování suverenity,81 podobně jako tradiční dualistický přístup. Dle
mého názoru je tento princip, vzhledem k rozvoji obchodu, kdy právnické osoby mají
majetek po celém světě, neudržitelný (s výjimkou méně rozvinutých států, kde nemusí
nutně, vzhledem k mizivé velikosti místního trhu, operovat tolik nadnárodních
společností).
Princip univerzality v nejširším smyslu znamená, že je vedeno o majetku dlužníka
pouze jedno insolvenční řízení. Státní hranice v tomto případě nejsou překážkou. Není
tedy významné, zda má dlužník majetek v jednom či více státech. Insolvenční správce
tak rozhoduje o veškerém majetku dlužníka, což mu dává významnou pravomoc. Z logiky
věci při plném uplatnění tohoto principu nemůže být proti stejnému dlužníkovi vedeno
další insolvenční řízení v jiném státě. Platí tedy výlučnost insolvenčního řízení podle
práva státu, kde bylo insolvenční řízení zahájeno, tj. lex forum concursus.82 Tento princip
lze označit, na rozdíl od principu teritoriality, za skutečně moderní, který by v ideálním
případě mohl vyřešit konflikt insolvenčních řízení typický právě pro princip teritoriality,
a zároveň zpřehlednit a zjednodušit celou právní problematiku. Ve skutečnosti systémy
založené na tomto principu narážejí na fakt, že insolvenční správce by byl vázán na právní
pomoc všech států, kde má dlužník majetek.83 To by však mohlo způsobit podstatné, a
v případě skutečně velikého dlužníka i několikaleté, zpoždění celého insolvenčního
řízení. Přičemž každé zpomalení může de facto způsobit pokles majetkové podstaty za
současného růstu odměny a nákladů insolvenčního správce, a tedy docházet k situacím
v rozporu s primárním účelem insolvenčního řízení, tedy co největšího poměrného
uspokojení věřitelů insolvenčního dlužníka.
Pro úplnost je třeba dodat, že v praxi, a to zejména v Evropské unii, se používá
smíšený kompromisní systém obou principů. Tak tomu bylo v Úpadkovém nařízení, je
tomu tak i dnes v navazujícím Insolvenčním nařízení. Systém principiálně funguje tak, že
existuje jedno hlavní insolvenční řízení, a případně v dalších členských státech dílčí řízení
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Srov. KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kolektiv. Právo
mezinárodního obchodu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s 372. ISBN 978-80-7380-108-3.
82
Tamtéž.
83
Tamtéž, s. 371.
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(vedlejší insolvenční řízení), jejichž insolvenční správci navzájem spolupracují.84
Všechna insolvenční řízení, a to podle jak Úpadkového tak insolvenčního nařízení, hlavní
i vedlejší, se řídí právem státu, kde byla zahájena.85

4.3.

Centrum hlavních zájmů dlužníka podle Úpadkového a
Insolvenčního nařízení

Jak už bylo zmiňováno v předchozích částech, právní řád obchodní korporace je
určen jejím osobním statutem, tj. právem rozhodným pro určení právní osobnosti,
svéprávnosti, vnitřních poměrů atd. V případě České republiky se uplatní § 30 zákona o
mezinárodním právu soukromém, který stanoví, že osobním statutem je právní řád, podle
kterého právnická osoba vznikla, s tím, že právnická osoba se sídlem v České republice
může být založena pouze podle českého právního řádu. To znamená, že v případě otázek
spadajících pod právo obchodních korporací se uplatní osobní statut.
Jinou otázkou je však právní řád, podle kterého se bude řídit úpadkové řízení dle
úpadkového nařízení. To v článku 4 stanoví, že právem rozhodným pro úpadkové řízení
je právo státu, kde bylo insolvenční řízení zahájeno. Pro řešení je tak třeba se zaměřit i na
článek 3 upravující příslušnost soudu. Podle tohoto ustanovení je soudem příslušným pro
zahájení úpadkového řízení soud členského státu, na jehož území jsou soustředěny hlavní
zájmy dlužníka (neboli COMI: Centre of main interests). Toto řízení lze označit jako
hlavní úpadkové řízení. Pokud bylo zahájeno, v dalším členském státě nelze vést další
hlavní úpadkové řízení. Další zahájená úpadková řízení se označují jako vedlejší řízení.
Tato vedlejší řízení se řídí právem státu, ve kterém byla zahájena.
Pro začátek je nutné konstatovat, že Úpadkové nařízení neobsahuje žádnou
definici místa hlavních zájmů. V původním návrhu však obsaženo bylo.86
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Srov. článek 27 a navazující Úpadkového nařízení a článek 34 a navazující Insolvenčního řízení.
Článek 34 Insolvenčního nařízení.
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Report on the proposal for a Council regulation on insolvency proceedings ze dne 23. 2. 2000: „centre
of main interests’ shall mean the place where the debtor has his main commercial interests and carries on
other economic activities and with which he therefore has very close contacts.“
85
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Problematické je zejména to, že bývá COMI vykládáno v různých státech soudy
odlišně. A zejména například ve Velké Británii značně extenzivně.87 Obecně lze rozeznat
dva základní přístupy k vymezení COMI. V prvém případě se posuzuje zejména to, jak
se COMI jeví třetím osobám. Tento přístup je typický pro kontinentální judikaturu. Druhý
přístup naopak upřednostňuje místo, kde jsou činěna dlužníkova rozhodnutí.88
V současné době článek 3 Insolvenčního nařízení přejal znění článku stejného
čísla Úpadkového nařízení. Avšak byl rozšířen o klauzuli ve větě druhé tohoto článku,
která stanoví, že „[m]ístem, kde jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, je místo, ze
kterého dlužník své zájmy pravidelně spravuje a které je zjistitelné třetími osobami.“ Ze
znění je tedy vidět, že byl zvolen přístup společný jak pro kontinentální, tak britské soudy.
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BRODEC, Jan. K některým aspektům českého a německého mezinárodního insolvenčního práva. In:
Epravo.cz
[online].
13.4.2018.
[cit.
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Dostupné
z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-aspektum-ceskeho-a-nemeckeho-mezinarodnihoinsolvencniho-prava-107385.html
88
VAVŘINA, Jan. COMI v judikatuře českých insolvenčních soudů a pohled do zahraničí. Právní rozhledy.
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5. Zařazení

odpovědnosti

člena

voleného

orgánu

do

insolvenčního práva
V rámci této kapitoly bych se rád zaměřil na rozbor odpovědnostních institutů
zákona o obchodních korporacích, a to nejprve § 62 zákona o obchodních korporacích.
Následovat bude povinnost ručení dle § 68 zákona o obchodních korporacích. Závěrem
krátce pro úplnost zařadím odpovědnost dle § 99 a navazujících ustanovení insolvenčního
zákona. Předmětem této kapitoly tak bude prokázání, že tyto instituty skutečně patří pod
insolvenční právo. Na to naváže další kapitola, jenž vše zařadí do širšího kontextu práva
Evropské unie.

5.1.

Posouzení odpovědnosti podle § 62 zákona o obchodních
korporacích

Jak již bylo napsáno výše, úprava odpovědnosti voleného orgánu je upravena
převážně v zákoně o obchodních korporacích. Pokud budeme vycházet ze systematiky
zákona, mohli bychom na základě systematického výkladu dojít k tomu, že se jedná o
institut práva obchodních korporací, resp. v širším smyslu obchodního práva. Dle názoru
autora této diplomové práce tomu však tak není a celá tato problematika patří do
insolvenčního práva.
Jak už jsem v této věci řekl, první pohled na ustanovení § 62 a jeho zařazení do
zákona o obchodních korporacích by mohlo vybudit zdání, že se jedná skutečně o
ustanovení práva obchodních korporací. Pokud bychom zůstali pouze u systematického
výkladu, zdá se odpověď velice zřetelná a jasná. Avšak jednalo by se čistě o formální
výklad. Přičemž je vždy potřeba mít na paměti též materiální pohled.
Předně je třeba říci, že ačkoliv je systematický výklad jednou ze základních metod
interpretace zákona, nemusí to být právě on, který vše rozhodne. V tomto ohledu je možné
zmínit komentář k § 13 občanského zákoníku: „[…] právní normy se přiřazují k
hmotnému nebo procesnímu právu podle toho, v jakém kodexu jsou obsaženy, ale jedině
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na základě kritéria předmětu právní úpravy.89“ Dle mého názoru je možné toto tvrzení
zevšeobecnit, neboť jako je možné na základě předmětu právní úpravy dojít k tomu, že
jedno ustanovení patří pod procesní právo a druhé pod hmotné i přesto, že se nacházejí
ve stejném zákoně,90 můžeme logicky dojít k tomu, že může být ustanovení, které je
zařazeno pod právo obchodních korporací, součástí insolvenčního práva, pokud tomu
bude odpovídat předmět tohoto ustanovení. Opačný výklad by mohl vést ad absurdum
k tomu, že např. pokud by zákonodárce zařadil ustanovení upravující obecnou
svéprávnost osob, která je nyní součástí občanského zákoníku, do daňového zákona,
jednalo by se o finančněprávní institut. Takový výklad by byl zajisté špatný. A stejně tak
špatné by bylo jeho využití v případě § 62 zákona o obchodních korporacích. Podobně
nemůže uspět ani argument vycházející z toho, že právo obchodních korporací spadá pod
soukromé právo, zatímco insolvenční pod právo veřejné. Zde je možné poukázat na
procesní normy obsažené v občanském zákoníku, jejichž zařazení mimochodem vzbudilo
značnou kritiku,91 např. se jedná o § 12 a 13 občanského zákoníku. I občanské právo
procesní spadá pod veřejné právo.92 V praxi tedy nic nebrání, aby bylo ustanovení práva
veřejného zařazeno do právního předpisu soukromoprávního. Pročež možné tento
argument uzavřít tak, že ne vždy lze považovat systematické zařazení v zákoně za hlavní
měřítko obsahového zařazení. Systematika zákona by neměla být dle mého názoru
základním a jediným pilířem pro řešení zařazení určitého institutu do právního odvětví.
Ačkoliv je pro úplnost třeba dodat, že s ohledem na § 62 zákona o obchodních
korporacích, se jedná stále o nejudikovanou otázku. Moje teorie tak může v budoucnu
obstát stejně jako být zavrhnuta.
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LAVICKÝ, Petr. § 13. In: BÍLKOVÁ, Jana, ČERNÝ, Michal, ČUHELOVÁ, Kateřina, DAVID, Ludvík,
DÁVID, Radovan, DOBROVOLNÁ, Eva, FOJTÍK, Lumír, HANDLAR, Jiří, HAVLAN, Petr,
HOLEJŠOVSKÝ, Josef, HORECKÝ, Jan, HULMÁK, Milan, HURDÍK, Jan, HRDLIČKA, Miloslav,
KOUKAL, Pavel, LASÁK, Jan, LAVICKÝ, Petr, LAZÍKOVÁ, Jarmila, LEBEDA, Martin,
PODIVÍNOVÁ, Martina Kuloglija, PONDIKASOVÁ, Tereza, RONOVSKÁ, Kateřina, RUBAN, Radek,
ŠEVČEK, Marek, TŮMA, Pavel, VÍTEK, Jindřich. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání.
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 114. ISBN 978-80-7400-529-9.
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Srov. Reforma súkromného práva na Slovensku a v Čechách: zborník príspevkov z konferencie
Československé právnické dni: detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení
29.-30. máj 2013 [online]. [cit. 2019-05-26]. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 82-99. ISBN 978-80210-6626-7 Dostupné z: http://www.ja-sr.sk/files/Zbornik_2013_CSPD-upraveny.1.KL-1.pdf.
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Tamtéž.
92
WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: soudy,
notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení,
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Jak tedy vyplývá z výše uvedeného, popsanou citaci lze zevšeobecnit tak, že
právní normy se přiřazují na základě předmětu právní úpravy, a nikoliv jejich formálního
zařazení do zákona. S ohledem na to je tak třeba zkoumat, jaký je předmět úpravy
ustanovení § 62 zákona o obchodních korporacích. Jak už bylo popsáno výše, jedná se o
institut, kterého je možné použít pouze v souvislosti s insolvenčním řízením, a contrario
pokud není insolvenční řízení není možné ho v žádném případě použít. Dalším pojítkem
je to, že o vydání prospěchu může požádat pouze insolvenční správce. Účelem tohoto
institutu je zvýšení majetkové podstaty insolvenčního dlužníka. Stejně tak jako je
předmětem procesního práva činnost spojená s projednáváním a rozhodováním
soukromoprávních věcí před soudy,93 i zde je možné tuto definici naplnit. Bezpochyby se
jedná o činnost, a to spojenou s projednáváním a rozhodováním před soudy, neboť
v případě § 62 zákona o obchodních korporacích se pohybujeme z důvodu úpadku a
přítomnosti insolvenčního správce jako jediného žadatele a případně žalobce v rámci
insolvenčního řízení. Tedy řízení jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící
úpadek a způsob jeho řešení.94 Insolvenční řízení patří bezpochyby pod procesní právo,
neboť probíhá před insolvenčním soudem. Ustanovení § 62 zákona o obchodních
korporacích pouze upravuje další z možných činností pravomocí insolvenčního správce
jako zvláštního procesního subjektu insolvenčního řízení.95 Lze tak uzavřít, že posouzení
předmětu ustanovení § 62 zákona o obchodních korporacích vykazuje spíše znaky normy
insolvenčního práva, neboť upravuje pravomoc insolvenčního správce. Nejedná se tedy
o normu práva obchodních korporací. Systematika zákona by neměla být, jak už jsem
řekl, základním a jediným pilířem pro řešení zařazení určitého institutu do právního
odvětví. De lege ferenda by tak bylo dle mého názoru vhodnější institut zařadit do
insolvenčního zákona.
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LAVICKÝ, Petr. § 12. In: BÍLKOVÁ, Jana, ČERNÝ, Michal, ČUHELOVÁ, Kateřina, DAVID, Ludvík,
DÁVID, Radovan, DOBROVOLNÁ, Eva, FOJTÍK, Lumír, HANDLAR, Jiří, HAVLAN, Petr,
HOLEJŠOVSKÝ, Josef, HORECKÝ, Jan, HULMÁK, Milan, HURDÍK, Jan, HRDLIČKA, Miloslav,
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94
§ 2 písmen a) insolvenčního zákona.
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TARANDA, Petr. § 9. In: HÁSOVÁ, Jiřina, ERBSOVÁ, Hana, KUBÁLEK, Jan, MORAVEC, Tomáš,
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Pokud použijeme na problematiku metodu jazykového výkladu, nedává dle mého
názoru text ustanovení zřetelnou a jednoznačnou odpověď na danou problematiku.
Zároveň však může alespoň subsidiárně podpořit mou argumentaci o zařazení pod
insolvenční právo. Ustanovení § 62 zákona o obchodních korporacích přímo vychází ze
souvislosti s insolvenčním řízením. Jazyk zákona jasně hovoří o úpadku a aktivní
legitimaci (nejen) insolvenčního správce. Pokud nedojde k zahájení insolvenčního řízení,
nemůže být institut použit. Jazykový výklad zákona tedy dle mého názoru ukazuje na to,
že oba instituty přinejmenším souvisí s insolvenčním právem, pokud pod něj dokonce
nespadají.
Ustanovení § 62 zákona o obchodních korporacích, jak už bylo řečeno, je
výslovně spojeno s úpadkem, a to navíc úpadkem na návrh věřitele. Zároveň je jedinou
osobou oprávněnou žádat vydání prospěchu pouze insolvenční správce. Nemůže tedy v
zásadě nastat situace, kdyby o prospěch požádal věřitel, a to před zahájením
insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení, a to i s ohledem na jednu ze základních zásad
insolvenčního řízení definovanou v § 5 písmeno d) insolvenčního zákona, která stanoví
zákaz věřiteli pokoušet se získat uspokojení svých pohledávek mimo insolvenční řízení.
Dále je třeba zmínit, že claw-back žaloby jsou v různých státech spojeny s úpadkovým
řízením.96 Ke komparaci vybraných států Evropské unie viz kapitola 7.
Tuto část diplomové práce tedy lze uzavřít s tím, že ačkoliv by bylo možné najít
argumenty pro opak, převážná část argumentace ukazuje, že § 62 zákona o obchodních
korporacích spadá pod insolvenční právo, a nikoliv pod právo obchodních korporací.
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Srov. např. ANGELONI, Alberto. The bankruptcy claw-back action in Italy. In a nutshell. Italian
Bankruptcy
Law
[online].
2016.
[cit.
2019-05-26].
Dostupné
z:
https://italianbankruptcylaw.com/2016/08/30/the-bankruptcy-claw-back-action-in-italy-in-a-nutshell/
nebo GERTLER, Richard. Criminal Fraud and Clawback Actions. Gertler law [online]. 2016 [cit. 201905-26]. Dostupné z: https://gertlerlawgroup.com/blog/criminal-fraud-clawback-actions/.
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5.2.

Posouzení odpovědnosti podle § 68 zákona o obchodních
korporacích

V případě otázky zařazení § 68 zákona o obchodních korporacích je možné říci,
že lze použít stejnou argumentaci, jaká byla použita v případě § 62 zákona o obchodních
korporacích výše, neboť i zde se jedná o podobnou situaci. Samozřejmě je možné
poukázat na to, že jsou zde jisté odlišnosti. V případě institutu podle § 62 zákona o
obchodních korporacích hovoříme o vrácení prospěchu, zatímco v případě tohoto
institutu se jedná o ručení. Zároveň platí, že nezakládá pouze pravomoc insolvenčního
správce, ale i věřitele insolvenčního dlužníka. Ani to však nepřeváží některé argumenty,
které byly popsány výše. Analyzované ustanovení se týká pouze insolvenčního řízení a
prohlášení úpadku, tj. nemůže nastat situace, kdyby nedošlo k zahájení insolvenčního
řízení a přitom došlo k aplikaci povinnosti ručení podle tohoto institutu. Z pohledu
insolvenčního správce lze bezpochyby tvrdit, že návrh podle § 68 zákona o obchodních
korporací, zakládá jeho novou pravomoc. Jedná se tedy o institut insolvenčního práva, a
nikoliv práva obchodních korporacích. Ve zbytku argumentace lze odkázat na výše
uvedenou podkapitolu 5.1 této diplomové práce. Složitější situace je v případě návrhu
věřitele, neboť v jeho případě odpadá souvislost pravomoci insolvenčního správce. Přesto
lze dle mého názoru § 68 zákona o obchodních korporacích i v rozsahu co do návrhu
věřitele, zařadit pod insolvenční právo, neboť se jedná o institut blízce spojený
s insolvenčním řízením, zejména skrze úpadek. V případě věřitelského návrhu však
mohou vzniknout největší pochyby o jeho zařazení. I přes zmíněné však musím
zopakovat, že se v této kapitole jedná pouze o výklad v rámci vnitrostátního práva.
V rámci následující kapitoly bude vysvětleno, že z pohledu práva Evropské unie by
případný návrh věřitelů na vznik povinnosti ručení nebyl považován za žalobu v rámci
Úpadkového nařízení, avšak s ohledem na to jsem zde již předestřel, by dle mého názoru
měl Soudní dvůr EU takový výklad v budoucnu zvolit.
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5.3.

Posouzení odpovědnosti podle § 98 a následujících ustanovení
Insolvenčního zákona

Pro úplnost této kapitoly je vhodné se alespoň stručně zmínit o § 98 a následujících
ustanovení Insolvenčního zákona. Jak bylo popsáno výše ve zvláštní kapitole, jedná se o
pravomoc insolvenčního správce, na základě které může žalovat osoby, které včas
nepodaly insolvenční návrh, tedy zpravidla členy statutárního orgánu.
Spojení tohoto institutu s insolvenčním právem je zřejmé, neboť na rozdíl od výše
zmíněných institutů podle § 62 a 68 zákona o obchodních korporacích, je správně zařazen
do insolvenčního zákona. Z materiálního hlediska je možné rovněž říct, že § 99
Insolvenčního zákona splňuje znaky normy insolvenčního práva, neboť je těsně spjat
s insolvenčním řízením, bez kterého by nebylo vůbec možné uvažovat o jeho aplikaci.
Nejedná se o běžný institut občanského a obchodního práva, natož práva obchodních
korporací, neboť je spjat s úpadkem obchodní korporace. Též i výše škody v tomto
případě je spojena s insolvenčním řízením, neboť je určena jako rozdíl mezi výší
pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a částkou, kterou věřitel skutečně v rámci
insolvenčního řízení obdrží.
Závěrem tak je třeba říci, že všechna zmíněná ustanovení spadají z pohledu
vnitrostátního práva dle mého názoru pod rámec insolvenčního práva. Jak § 62 a 68
zákona o obchodních korporacích, tak § 98 a následující ustanovení Insolvenčního zákona
vykazují shodné znaky. Jediným podstatným rozdílem je fakt, že poslední řečený je
upravený v insolvenčním zákoně a ostatní v zákoně korporátním. Pro budoucí
přehlednost tak autor této práce doporučuje, aby se všechna ustanovení podřadila pod
Insolvenční zákon, aby se odstranila aplikační nejasnost.
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6. Odpovědnost člena voleného orgánu v souvislosti
s mezinárodním insolvenčním právem
6.1.

Posouzení odpovědnosti dle Úpadkového nařízení

6.1.1. Odpovědnost podle § 62 zákona o obchodních korporacích
V rámci této podkapitoly budou popsána kritéria Soudního dvora EU, podle
kterých žaloba podle § 62 zákona o obchodních korporacích, tj. žaloba insolvenčního
správce podaná v případě, kdy není prospěch vydán dobrovolně, spadá pod rámec dnes
již zrušeného Úpadkového nařízení.
Pro rozhodnutí, zda spadá nárok podle ustanovení § 62 zákona o obchodních
korporacích pod působnost Úpadkového nařízení, je třeba nejprve vymezit jaký je
vzájemný vztah mezi tímto nařízením a nařízením Brusel I bis. Podle judikatury
Evropského soudního dvora97 musí být Brusel I bis98 a Úpadkové nařízení vykládáno tak,
že se nepřekrývají a zároveň se doplňují.99 Obě úpravy směřují ideálně k tomu, aby
nevznikaly situace bez právní úpravy, nebo naopak s překrývající se úpravou. Zároveň je
třeba mít na vědomí, že působnost Brusel I bis musí být vykládána široce, na rozdíl od
působnosti Úpadkového nařízení, které má být vykládáno úzce.100 V takto vymezeném
rámci je třeba vše interpretovat.
Další otázkou pak je, která řízení lze s ohledem na výše zmíněné konkrétně
podřadit pod nařízení Brusel I bis, a které pod Úpadkové nařízení. V tomto ohledu Soudní
dvůr EU deklaroval, že vyňaty z působnosti Brusel I bis jsou žaloby vyplývající
z úpadkového řízení a související žaloby,101 ergo spadají pod působnost Úpadkového
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Srov. např. rozsudek ze dne 9. listopadu 2017, Tünkers France and Tünkers Maschinenbau GmbH, sp.
zn. C-641/16, rozsudek ze dne 20. prosince 2017, Valach, sp. zn. C-649/16. anebo rozsudek ze dne 4. září
2014, Nickel & Goeldner Spedition GmbH, sp. zn. C‑157/13.
98
Je nutné pro účely dalšího výkladu poznamenat, že judikatura se týká jak Bruselské úmluvy a původního
nařízení Brusel I, tak Brusel I. bis. V dalším výkladu bude používáno pro zjednodušení pouze označení
Brusel I bis.
99
Srov. článek 1 odst. 2 písmeno b) Brusel I bis.
100
Viz např. rozsudek ze dne 4. září 2014, Nickel & Goeldner Spedition GmbH, sp. zn. C‑157/13 nebo
rozsudek ze dne 10. září 2009, German Graphics Graphische Maschinen GmbH, sp. zn. C-292/08.
101
Rozsudek ze dne 11. června 2015, Comité d'entreprise de Nortel Networks SA, sp. zn. C-649/13 Ve
stanovisku ze dne 18. října 2018 sp. zn. C‑535/17 tyto žaloby označuje generální advokát Michal Bobek
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nařízení. Shodně i recitál č. 6 Úpadkového nařízení a také původní definice úpadkového
řízení v návrhu Úpadkového nařízení zmíněná výše. Na rozdíl od Insolvenčního nařízení
však podobné vymezení nebylo součástí Úpadkového nařízení.
Na základě své interpretace Úpadkového nařízení, a zejména s ohledem na recitál
č. 6, došel Soudní dvůr v rozsudku ze dne 22. února 1979, Gourdain, sp. zn. 133/78.
k vymezení základního testu, který by měl sloužit k rozlišení toho, zda určitá žaloba je
součástí úpadkového řízení, či zda spadá pod Brusel I bis. Ačkoliv je samozřejmě součástí
cíle každého nejvyššího článku soudní soustavy sjednocení judikatury, ne vždy se to
podaří. Právě tak se tomu stalo v případě tohoto testu. Teoreticky spočívá v posouzení
dvou podmínek. Žaloba musí mít přímou vazbu k úpadkovému řízení102 (první podmínka)
a žaloba musí úzce souviset s úpadkovým řízením (druhá podmínka).103 Takto vymezený
test je však v judikatuře Soudního dvora EU značně problematický a není posuzován
předvídatelně a konstantně.
Prvním z problémů je předně, zda mají býti podmínky splněny kumulativně, tedy
zda musí být obě splněny, aby bylo možné uzavřít, že se jedná o žalobu spadající pod
Úpadkové nařízení. Pokud bychom chápali podmínky takto, stačilo by, aby jedna nebyla
splněna, a nebylo by třeba posuzovat tu druhou. V této věci však Soudní dvůr EU dosud
selhával.104 Předně například v rozsudku ze dne 19. dubna 2012 sp. zn. C-213/10 došel
SDEU k tomu, že první podmínka testu byla splněna, a tudíž není třeba přistoupit
k posouzení druhé podmínky. Naopak v rozsudku ze dne 9. listopadu 2017, Tünkers
France and Tünkers Maschinenbau GmbH, sp. zn. C-641/16 zaujal opačné stanovisko,
kdy rozhodl o tom, že pokud splňuje žaloba alespoň jednu z podmínek, postačuje to, aby
byla zařazena pod režim Úpadkového nařízení.
Druhým problémem je obsah těchto dvou podmínek, tedy co si můžeme pod
přímou vazbou k úpadkovému řízení a úzkou souvislostí s úpadkovým řízení představit.

jako žaloby úzce související s úpadkovým řízením vycházeje tak z dosavadní judikatury a především
recitálu 6 Úpadkového nařízení.
102
Tedy slovy Soudního dvora v rozsudku ze dne 6. února 2019, BNP Paribas Fortis NV, sp. zn. C‑535/17:
„žaloba přímo vyplývá z [Úpadkového nařízení]“
103
Tj. žaloba úzce souvisí s Úpadkovým nařízením. Viz např. rozsudek ze dne 19.dubna 2012, F‑Tex, sp.
zn. C-213/10.
104
Slovo dosud používám, neboť jak bude na konci vysvětleno, v posledních rozhodnutích, zaujal Soudní
dvůr EU výklad, který dle mého názoru má potenciál sjednotit výklad a dojít tak k lepší rozhodovací praxi.
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Ani k této otázce nelze tvrdit, že by na ni měl Soudní dvůr EU jednoznačnou odpověď.
Není totiž jisté, jak chápat slova „vyplývat přímo z“. V prvém názoru se chápe toto slovní
spojení ve významu přímé vazby. Dle druhého výkladu jako právního základu žaloby.105
Kromě výše zmíněného se zapojuje do celkové diskuze ještě třetí názor, který
zkoumá význam kritérií a vychází z toho, že první podmínka je rozhodující. Tak tomu
bylo například v rozsudku ze dne 2. července 2009, SCT Industri AB, sp. zn. C-111/08.
V tomto rozhodnutí soud dospěl k závěru, že určující pro to, zda žaloba spadá pod
působnost Úpadkového nařízení, či Brusel I bis. je intenzita vztahu. Jak je vidět při
bližším pohledu na tento rozsudek vidět, Soudní dvůr zde vyšel z toho, že nejdůležitější
podmínkou je přímý vztah mezi žalobou a Úpadkovým nařízením, přičemž obě dvě
podmínky k sobě nejsou k sobě navzájem kumulativní. Právě naopak, pokud je dána
podmínka intenzity vztahu, převáží nad druhou, a to bez ohledu na to, zda byla druhá
podmínka splněna či nikoliv.
Jiný výklad zvolil Soudní dvůr EU v rozsudku ze dne 4. září 2014, Nickel &
Goeldner Spedition GmbH, sp. zn. C‑157/13. Zde rozhodnul soud, že rozhodujícím
kritériem pro určení, zda se uplatní výjimka z nařízení Brusel I bis., je právní základ
žaloby. V nedávné době se pak objevil další názor, který prohlásil, že podstatná jsou obě
kritéria, tedy právní základ pro první podmínku a intenzita vztahu pro druhou
podmínku.106
V následujících odstavcích alespoň krátce popíšu okolnosti případu Nickel &
Goeldner Spedition a argumentaci Evropského soudního dvora. Činím tak kvůli tomu, že,
jak bude později vysvětleno, zvolil Soudní dvůr EU v souladu se stanoviskem
Generálního advokáta Michala Bobka právě toto rozhodnutí jako základ možné budoucí
judikatury, přičemž je to přístup, se kterým souhlasím a doufám, že bude vše nadále
vykládáno právě v tomto duchu, neboť je tento nový „modifikovaný“ test přehlednější a
umožňuje lepší interpretaci.
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Srov. viz Stanovisko generálního advokáta Michala Bobka ze dne 18. října 2018, sp. zn. C‑535/17.
Např. rozsudek ze dne 9. listopadu 2017, Tünkers France and Tünkers Maschinenbau GmbH, sp. zn. C641/16.
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V posuzovaném případě došlo k zahájení úpadkového řízení a prohlášení úpadku
proti litevské společnosti Kintra poskytující služby mezinárodní nákladní dopravy.
Insolvenční správce podal žalobu na společnost Nickel & Goeldner Spedition se sídlem
v Německu na zaplacení dlužné částky za službu přepravy zboží poskytnutou společností
Kintra ve Francii a v Německu. Byl tak dán mezinárodní prvek. Klíčovou otázkou pro
další pokračování řízení tak bylo, zda se uplatní výjimka z nařízení Brusel I bis, či nikoliv.
Jelikož jak už bylo několikrát řečeno, test vytyčený Evropským soudním dvorem není
dostatečně jednoznačný, byla podána žádost o posouzení předběžné otázky.107
Po posouzení problematiky došel Soudní dvůr EU k tomu, že žaloba proti
společnosti Nickel & Goeldner Spedition nespadá pod Úpadkové nařízení, a neaplikuje
se tedy výjimka z působnosti nařízení Brusel I bis podle článku 3 odst. 1.
Jak už bylo uvedeno, Soudní dvůr EU vzal za základní kritérium otázku právního
základu. Pro ilustraci problematiky zvolil jako příklad žaloby spadající pod úpadkové
řízení žalobu insolvenčního správce na vyrovnání pasiv společnosti proti řídícím
pracovníkům společnosti za účelem založení jejich odpovědnosti dle francouzského
práva. Tato žaloba byla využita v již zmíněném rozsudku ze dne 22. února 1979,
Gourdain, sp. zn. 133/78. Jako příklady žaloby spadající pod občanské a obchodní právo
zvolil soudní dvůr zaprvé žalobu popsanou v rozsudku ze dne 10. září 2009, German
Graphics Graphische Maschinen GmbH, sp. zn. C-292/08. Zde se jednalo o žalobu na
základě doložky o výhradě vlastnictví.108 V této věci naopak soudní dvůr dovodil, že
nemá dostatečný přímý vztah k Úpadkovému nařízení a nesouvisí s ním dostatečně úzce.
Důvodem bylo zejména, že žaloba nebyla závislá na zahájení úpadkového řízení. Druhým
zvoleným příkladem byla žaloba na základě insolvenčním správcem odsouhlaseném
postoupení pohledávky a s tím související Actio Pauliciana.

107

Předmětem předběžné otázky bylo samozřejmě více právních otázek. Pro téma této diplomové práce je
však podstatné pouze posouzení použití Úpadkového nařízení.
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Německá společnost German Graphics uzavřela kupní smlouvu (jako prodávající) o prodeji strojů
s nizozemskou společností Holland Binding (jako kupujícím) s výhradou vlastnictví. Německý soud
Landgerich Braunschweig vyhověl návrhu German Graphics na vydání předběžných opatření právě ke
strojům, jež byly předmětem výhrady vlastnictví. Insolvenční správkyně podala proti rozhodnutí odvolání
u Rechtbank Utrecht, kterému bylo vyhověno. German Graphics pak podala kasační opravný prostředek u
Hoge Raad der Nederlanden.
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Vzhledem ke výše zmíněnému došel soud k závěru, že posuzovaná žaloba je
„žalobou na uspokojení pohledávky vzniklé z poskytování služeb na základě přepravní
smlouvy.“109 Žalobu mohl podat věřitel předtím, než byl této možnosti zbaven tím, že
bylo zahájeno úpadkové řízení. Pokud by tak učinil, jednalo by se o žalobu spadající pod
občanskoprávní a obchodněprávní problematiku. To, že žaloba byla podána po zahájení
úpadkového řízení nemá vliv na právní základ věci, a proto žaloba spadá pod působnost
nařízení Brusel I bis.
Souhlasím s Generálním advokátem Michalem Bobkem, že je třeba stanovit test,
který bude jednoznačnější a zejména umožní soudům členských států vyřešit
problematiku působnosti Úpadkového nařízení bez nutnosti u každé žaloby žádat o
výklad Soudní dvůr EU. Ze všech možných výkladů zmíněných výše zastávám ten názor,
že nejjednodušším a pro praxi nejpoužitelnějším je právě test založený na vyřešení otázky
právního základu, jako primární podmínky, tak jak byl vymezen v rozsudku ze dne 4. září
2014, Nickel & Goeldner Spedition GmbH, sp. zn. C‑157/13 Nickel & Goeldner Spedition
(dále jen „test Nickel & Goeldner“).
Pro budoucí zařazení by tedy bylo klíčové zejména to, zda vyplývá žaloba
z insolvenčního práva. Muselo by se tedy jednat o žalobu, která je bytostně spojena
s insolvenčním právem. Nepostačovalo by tedy pouze to, že je mimo jiných oprávněn
k podání žaloby i insolvenční správce. V našem prostředí by se dle mého názoru jednalo
typicky o žalobu na určení pravosti, výše nebo pořadí popřené pohledávky podle
ustanovení § 159 Insolvenčního zákona. Pokud by tomu tak nebylo, žaloba by spadala
pod jiné odvětví práva, a nemohlo by být aplikováno Úpadkové (resp. Insolvenční)
nařízení, ale Brusel I (resp. Brusel I. bis). Pro úplnost je však třeba připomenout, že je
třeba, aby byl přítomen evropský prvek, neboť v opačném případě by se zmíněná nařízení
neaplikovala.
Dále je třeba zmínit, že i přesto, že je test Nickel & Goeldner založen dominantně
na vyřešení právního základu žaloby; k první podmínce je i tak třeba doplnit druhou
doplňující, a to úzkou souvislost s úpadkovým řízením. Nadále by byl zachován původní
test nastíněný v rozhodnutích zmíněných výše, pouze by byl jeho výklad zjednodušen,
109

Rozsudek ze dne 4. září 2014, Nickel & Goeldner Spedition GmbH, sp. zn. C‑157/13 odstavec 28.
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upřesněn a sjednocen. Tato druhá podmínka by však měla sloužit pouze jako korektor. V
budoucnu by tak nemělo být soudem zpravidla prohlášeno, že protože se aplikuje druhá
podmínka, první není třeba řešit. Je to ostatně i logické, neboť dle názoru autora, obě
podmínky jsou tak těsně spjaty, že situace, kdyby jedna podmínka byla splněna a druhá
nikoliv (za použití nového výkladu testu), budou značně ojedinělé.110
Pro úplnost je třeba napsat, že popsaný test založený na rozhodnutí Nickel &
Goeldner byl aplikován i v rozsudku ze dne 6. února 2019, BNP Paribas Fortis NV, sp.
zn. C‑535/17, které navazovalo na stanovisko Generálního advokáta Michala Bobka.
Pročež je prozatím možné uzavřít, že by bylo vhodné tento test používat i nadále. Dle
názoru autora, jak už bylo řečeno, se jedná o vhodný test, který je poměrně jednoznačný,
a tudíž vhodný pro aplikaci. Soudní dvůr EU by tak měl dobře zvážit případný budoucí
odklon, neboť je zřejmé, že dřívější stav byl poměrně chaoticky, a bylo by lépe se k němu
nevracet.
Další otázkou tedy je, zda by některý z institutů zákona o obchodních korporacích
(konkrétně v případě této podkapitoly § 62 zákona o obchodních korporacích), spadal pod
Úpadkové nařízení při použití výše zmíněného testu, či nikoliv.
Nejprve k prvnímu kroku testu Nickel & Goeldner, tedy jaký je právní základ
žaloby podle § 62 zákona o obchodních korporacích.
Prvním argumentem svědčícím pro to, že žaloba podle § 62 zákona o obchodních
korporací spadá pod působnost Úpadkového nařízení z hlediska první podmínky testu
Nickel & Goeldner, je rozsudek ze dne 4. prosince 2014, H., sp. zn. C-295/13. V tomto
rozhodnutí byl využit test právního základu žaloby, a proto je možného ho aplikovat i na
posuzované ustanovení zákona o obchodních korporacích. Soudní dvůr posuzoval
zejména ustanovení § 64 německého GmbHG, tedy v překladu zákona o společnostech
s ručením omezeným, které upravuje povinnost tzv. Geschäftsführer111, nahradit
společnosti platby, které byly uskutečněny poté co se dostala do stavu platební
neschopnosti nebo předluženosti, ledaže prokáže, že jednal s péčí řádného hospodáře.
V posuzovaném případě se tak nejednalo o vydání prospěchu člena voleného orgánu jako
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Shodně i stanovisko generálního advokáta Bobka.
v českém právu je nebližší postavení jednatele společnosti s ručením omezeným.
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je tomu v § 62 zákona o obchodních korporacích, ale o povinnost nahradit platby, které
Geschäftsführer učinil i když byla společnost ve stavu platební neschopnosti nebo
předluženosti, je však dle mého názoru možné i tak rozhodnutí aplikovat i na posuzovaný
§ 62 zákona o obchodních korporacích. Klíčovým argumentem Soudního dvora bylo
zejména to, že žaloba podle § 64 GmbHG je založená na faktické platební neschopnosti
dlužníka.112 Podstatné je též to, že Soudní dvůr vyslovil názor, že skutečnost, že žalobu
je možné podat i pokud nebylo zahájeno insolvenční řízení, nebrání tomu aby byla žaloba
zařazena pod působnost Úpadkového nařízení, pokud je však skutečně podána v rámci
úpadkového řízení ve smyslu Úpadkového nařízení.113 Ve zkoumaném ustanovení § 62
zákona o obchodních korporacích ani nelze uvažovat o tom, že bude návrh nebo dokonce
žaloba podána před zahájením insolvenčního řízení.
Mezi další argumenty, které prokazují, že žaloba podle § 62 zákona o obchodních
korporacích spadá pod Úpadkové nařízení, patří zejména přítomnost insolvenčního
správce, neboť je to právě jeho povinnosti tuto žalobu podat. Věřitel v této věci nemá
aktivní legitimaci. Cílem je zvýšení aktiv společnosti v insolvenci, a tím i zvýšení
uspokojení věřitel.114 Zároveň platí, že insolvenční správce je povinen návrh a žalobu
podle § 62 zákona o obchodních korporacích podat, jak už bylo zmíněno výše. To je
dalším důvodem pro zařazení této žaloby pod Úpadkové nařízení.115 Posledním
argumentem je fakt, že žalobu může podat insolvenční správce jen v případě, kdy bylo
zahájeno insolvenční řízení a prohlášen úpadek. Samotná žaloba je tak spojena zásadně
s úpadkem.116
Z výše uvedeného textu a již zmíněného rozsudku ze dne 4. prosince 2014, H., sp.
zn. C-295/13 tak plyne, že žaloba podle § 62 zákona o obchodních korporacích spadá dle
mého názoru pod působnost Úpadkového nařízení na základě splnění první podmínky
testu Nickel & Goeldner.
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Odstavec 22 tohoto rozsudku.
Odstavec 20 tohoto rozsudku.
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Srov. rozsudek ze dne 12. února 2009, Seagon, sp. zn. C‑339/07, odstavec 16-17.
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Srov. rozsudek ze dne 19.dubna 2012, F‑Tex, sp. zn. C-213/10, odstavec 43 a rozsudek ze dne 2.
července 2009, SCT Industri AB, sp. zn. C-111/08, odstavec 28-29.
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Srov. rozsudek ze dne 4. prosince 2014, H., sp. zn. C-295/13 odst. 21-23.
113

39

Závěrem této části bych chtěl dodat, že ve výše zmíněné judikatuře Soudního
dvora EU byla vždy řešena otázka pravidel rozhodných pro určení pravomoci podle
článku 3 Úpadkového nařízení, a nikoliv rozhodného práva podle článku 4.117 Ostatně
právě to byl jeden z argumentů, proč prof. Bělohlávek došel k opačnému závěru, než je
ten můj. Avšak tuto otázku rozhodl relativně nový rozsudek Soudního dvora ze dne 10.
prosince 2015, Kornhaas, sp. zn. C-594/14, jež lze označit za převratný, a který ukončil
v alespoň rovině aplikační tuto mezeru118, ačkoliv lze samozřejmě i nadále očekávat
odborné diskuze.
V rozhodovaném případě šlo o to, že ředitelka společnosti Kornhaas Montage und
Dienstleistung Ltd v době, kdy byla společnost ve stavu platební neschopnosti,
uskutečnila několik plateb. Proto proti ní uplatnil insolvenční správce žalobu na náhradu
částky podle § 64 GmbHG (které bylo již popsáno výše).119 Společnost přitom byla
zapsána do obchodního rejstříku ve Spojeném království a v Německu měla pouze
pobočku. Žaloba na náhradu byla podána u německého soudu. Bundesgerichtshof
(Spolkový soudní dvůr). Tento soud poté požádal Soudní dvůr o pomoc na základě
předběžné otázky. Přitom argumentoval tím, že materiálně § 64 GmbHG spadá pod
insolvenční právo, neboť je jeho cílem zabránit snížení majetkové podstaty insolvenčního
dlužníka; materiální výklad má tedy přednost před formálním zařazením. Jak už bylo
řečeno výše, toto ustanovení německého zákona bylo již jednou přezkoumáváno
v rozsudku ze dne 4. prosince 2014, H., sp. zn. C-295/13, kdy soud potvrdil, že žaloba
podle § 64 GmbHG spadá mezi žaloby, které přímo vyplývají z úpadkového řízení a úzce
s ním souvisejí. V rozsudku Kornhaas soud pak vyslovil v odstavci 17, že „[a]čkoliv se
tedy odpověď, kterou Soudní dvůr podal […] v rozsudku H /C-295/13, EU:C:2014:2410)
týkala článku 3 nařízení č. 1346/2000 […] Soudní dvůr v ní takové ustanovení
vnitrostátního práva jednoznačně kvalifikoval tak, že spadá do oblasti úpadkového práva.
Naposled uvedené ustanovení [§ 64 GmbHG] tudíž musí být pokládáno za součást
117

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Odpovědnost členů statutárních orgánů korporací v případě
insolvenčních řízení s mezinárodním prvkem. Bulletin advokacie. 2015, č. 7-8, s. 15-23. ISSN 1210-6348.
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GERNER-BEUERLE, Carsten, Federico M. MUCCIAREL, Edmund-Philipp SCHUSTER a Mathias
M. SIEM. Study on the Law Applicable to Companies: Final report [online]. červen 2016, s. 182. [cit. 201905-26]. ISBN 978-92-79-58018-5. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mezinarodnivztahy/study-on-the-law-applicable-to-companies.pdf
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Připomínám, že toto ustanovení je formálně součástí práva obchodních korporací, a nikoliv
insolvenčního práva.
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pr[á]vní úpravy, která je rozhodná pro úpadkové řízení a jeho účinky ve smyslu čl. 4.
odst. 1 nařízení č. 1346/2000. […] Uvedené ustanovení […] může být podle čl. 4. odst. 1
nařízení č. 1346/2000 jako takové uplatněno vnitrostátním soudem, u něhož bylo
zahájeno úpadkové řízení jakožto právo členského státu, na jehož území bylo zahájeno
úpadkové řízení.“ Dále je podstatné, že soud tuto žalobu zařadil pod tzv. podmínku pro
zahájení úpadkového řízení jenž je upravena v článku 4 odst. 2 Úpadkového nařízení.
Toto ustanovení dle názoru soudu totiž upravuje nejen podmínky zahájení insolvenčního
řízení a osoby, které jsou povinny insolvenční návrh podat, ale též odpovědnost, pokud
dojde k porušení této povinnosti. Odpovědnostní instituty, které postihují nepodání
včasného insolvenčního návrhu tak spadají pod působnost tohoto článku Úpadkového
nařízení. Jak už jsem uvedl výše, toto rozhodnutí je vskutku převratné, neboť řeší jednu
z palčivých otázek konfliktu insolvenčního a korporátního práva. Nadále tak neplatí
argument použitý v již zmíněném článku prof. Bělohrádka, který odmítal jako argument
judikaturu Soudního dvora z důvodu, že řeší pouze příslušnost k řešení žalob
souvisejících s Úpadkovým nařízením.
Ustanovení § 62 zákona o obchodních korporacích sice neupravuje náhradu plateb
jež byly uskutečněny v době, kdy byla společnost v platební neschopnosti (jako tomu je
v případě § 64 GmbHG), avšak počítá se situací, kdy neučinili členové statutárního
orgánu vše za účelem odvrácení úpadku vše potřebné a rozumně předpokládatelné.120
Tím, že neučinili vše co mohli, poškodili nutně společnost a též věřitele, neboť jejich
pohledávky nebudou uhrazeny v plné míře. Pokud měli za to, že už se nedá odvrátit
úpadek, měli podat insolvenční návrh. Pokud člen statutárního orgánu nic neučiní,
logicky dochází k snižování majetku (tj. aktiv) společnosti, a tedy i budoucí majetkové
podstaty. Dle mého názoru tak lze názory citované v rozhodnutí Kornhaas použít i pro
případy dle § 62 zákona o obchodních korporacích.
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Více viz podkapitola 3.1
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6.1.2. Některé konkrétní situace posouzení aplikace § 62 zákona o
obchodních korporacích
V této části bych se chtěl alespoň stručně zmínit o dvou otázkách. Nejprve se bude
jednat o posouzení situace, kdy by odpovědnost člena voleného orgánu, podobná § 62
zákona o obchodních korporacích, vyplývala ze zahraniční úpravy. Druhým případem
bude aplikace ustanovení § 62 zákona o obchodních korporací na insolvenční řízení
vedené v České republice zahraniční právnické osobě. Přitom je třeba vycházet z výše
zmíněného závěru, že ustanovení § 62 zákona o obchodních korporacích spadá pod
insolvenční, a nikoliv korporátní právo.
Vezmeme-li za příklad již zmíněný § 64 GmbHG, mohl by český insolvenční
správce aplikovat tato ustanovení v případě insolvenčního řízení zahájeného v České
republice, a tedy podle českého práva?121 Dle mého názoru tomu tak nemůže být, neboť
dle článku 4 odst. 2 písmeno c) Úpadkového nařízení, právo státu, který řízení zahájil,
určuje oprávnění dlužníka a správce podstaty, tj. insolvenčního správce; ergo vzhledem
k tomu, že § 64 GmbHG není institutem českého insolvenčního práva, není možné ho
aplikovat, neboť právo jiného státu, s ohledem na již zmíněný článek Úpadkového
nařízení, nemůže založit pravomoc insolvenčního správce.
V druhé situaci jde o případ, kdy v České republice má majetek společnost
založená podle cizího práva a je proti ní zahájeno insolvenční řízení podle českého práva
s příslušností českých soudů.122 Otázkou tedy je, zda může v takovém případě český
insolvenční správce aplikovat ustanovení § 62 zákona o obchodních korporacích.
S ohledem na to, že, jak už bylo výše argumentováno, spadá tento institut pod insolvenční
právo, a nikoliv pod právo obchodních korporací, nedojde k aplikaci § 30 zákona o
mezinárodním právu soukromém. V opačném případě, kdy se jednalo o korporátní
úpravu a český insolvenční správce by § 62 zákona o obchodních korporacích na cizí
právnickou osobu, resp. členy jejího voleného orgánu, nemohl použít, kvůli jejímu
statutu, avšak jak už bylo vysvětleno výše, § 62 zákona o obchodních korporací spadá
pod insolvenční právo. Vzhledem k tomu, že § 62 zákona o obchodních korporacích též
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Článek 4 odst. 1 Úpadkového nařízení.
Tamtéž.
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nijak neomezuje jeho aplikaci na pouze české právnické osoby, můžeme dojít k tomu, že
pravomoc insolvenčního správce dána tímto ustanovením bude aplikovatelná i na
zahraniční právnické osoby, pokud bude řízení insolvenční řízení vedeno podle českého
právního řádu jako rozhodného práva.
Je tak možné tuto část uzavřít s tím, že český insolvenční správce by nemohl
v žádném případě aplikovat § 64 GmbHG na právnickou osobu, proti níž by bylo vedeno
insolvenční řízení v České republice, avšak naopak by mohl využít § 62 zákona o
obchodních korporacích na zahraniční právnickou osobu, neboť řečené ustanovení je
součástí insolvenčního práva, a nedochází tak k omezení osobním statutem na základě §
30 zákona o mezinárodním právu soukromém. Opačný názor by vedl k tomu, že by bylo
ustanovení § 62 zákona o obchodních korporacích omezeno pouze na úzkou výseč
insolvenčních řízení o českých právnických osob vedených před českými soudy na
základě českého práva. To by vedlo proti smyslu celého tohoto institutu jako nástroje, jak
alespoň částečně nahradit způsobenou ztrátu obchodní korporaci a jejím věřitelům, neboť
by stačilo si založit společnost v jiném členském státě Evropské unie a vykonávat
veškerou činnost v České republice. Pokud by opravdu spadal § 62 zákona o obchodních
korporacích pod právo obchodních korporací, nebylo by ho možné v takovém případě
použít.

6.1.3. Odpovědnost statutárního orgánu podle § 68 zákona o obchodních
korporacích
V případě § 68 zákona o obchodních korporacích, je situace o něco odlišnější, i
přesto však lze využít testu Nickel & Goeldner předestřeného na začátku této kapitoly.
Pro účely dalšího výkladu platí premisa zmíněná v minulé kapitole, tedy že odpovědnost
podle tohoto ustanovení zákona o obchodních korporacích spadá pod insolvenční právo
z hlediska vnitrostátního práva. Z pohledu práva EU tomu tak je však pouze částečně,
neboť jak bude ukázáno níže, návrh podle § 68 zákona o obchodních korporacích, co do
rozsahu věřitelského návrhu, budou případné předběžné otázky Soudnímu dvora
pravděpodobně rozhodovány tak, že nespadá pod působnost Úpadkového nařízení, avšak
je tomu tak dle mého názoru špatně. Dále je tak třeba zmínit, proč tomu tak je i podle
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práva Evropské unie. V této části bude použit test Nickel & Goeldner, který řeší otázku,
zda určitá žaloba (návrh) přímo vyplývající z úpadkového řízení a úzce s ním souvisí, a
tedy spadající pod působnost Úpadkového nařízení tak jak to vymezila judikatura
zmíněná výše. V případě § 68 zákona o obchodních organizacích, se tak bude test týkat
návrh na založení povinnosti ručení.
Jak bylo popsáno výše, test Nickel & Goeldner se skládá ze dvou částí. Zaprvé se
zkoumá, jaký je právní základ žaloby, tj. zda spadá pod obchodní, nebo občanské právo
anebo pod právo insolvenční. Druhou částí testu je úzká souvislost s insolvenčním
řízením. Druhá podmínka slouží však pouze jako korektiv. V následujícím textu bude
nejprve posouzena část § 68 zákona o obchodních korporacích z pohledu návrhu
insolvenčního správce, v druhé části pak z pohledu věřitelského návrhu.
Již první nejdůležitější část testu dává zapravdu mému tvrzení, co do rozsahu
návrhu insolvenčního správce. Již to, že se jedná o návrh insolvenčního správce může být
významným argumentem prokazujícím, že základ návrhu spadá pod insolvenční právo,123
avšak nemůže obstát sám o sobě.124 Druhým podstatným znakem je, že tento návrh
vyplývá ze situace, kdy bylo rozhodnuto o úpadku, přičemž členové statutárního orgánu
nečinili to, co bylo jejich povinností, tedy odvrácení hrozícího úpadku, a proto může být
podán návrh na založení ručení. Z toho vyplývá, že návrh je spojen zaprvé s otázkou
hrozícího úpadku a jednáním člena statutárního orgánu v souvislosti s ním. Zadruhé
s rozhodnutím o úpadku. Pokud nenastal hrozící úpadek nebo soud nerozhodl o úpadku,
nemůže insolvenční správce žalobu podat. Návrh tedy v žádném případě nemůže být
podán před rozhodnutím o úpadku v rámci insolvenčního řízení. Zároveň je možné zmínit
názor se kterým souhlasím, že „předpokladem vzniku ručitelského závazku je
proporcionalita takového následku k významu a závažnosti pochybení člena statutárního
orgánu.“125 Cílem návrhu podle § 68 zákona o obchodních korporacích je dle mého
názoru, jako v rozsudku ze dne 12. února 2009, Seagon, sp. zn. C‑339/07, ochrana aktiv
společnosti v insolvenci, a zároveň zabránění poškozování věřitelů (a tedy i snižování
jejich uspokojování z majetkové podstaty), což je tak zcela v souladu se zásadami
123

Srov. rozsudek ze dne 12. února 2009, Seagon, sp. zn. C‑339/07, odstavec 16-17.
Srov. rozsudek ze dne 4. září 2014, Nickel & Goeldner Spedition GmbH, sp. zn. C‑157/13 odstavec 29.
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ŠUK, Petr. § 68. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK,
Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 194.
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insolvenčního řízení.126 Můžeme tak uzavřít, že návrh insolvenčního správce na založení
ručení členů statutárního podle § 68 zákona o obchodních korporacích spadá pod
působnost Úpadkového nařízení.
V druhém případě se jedná o věřitelský návrh soudu na založení ručení podle § 68
zákona o obchodních korporacích. Jak už jsem psal výše, dle mého názoru bude Soudní
dvůr EU k tomuto návrhu přistupovat tak, že ho vyloučí z působnosti Úpadkového
nařízení.
K výše zmíněnému závěru mě vedou zejména dva argumenty. Předně je to
samotná osoba věřitele. Na rozdíl od druhé aktivně legitimované osoby podle § 68 zákona
o obchodních korporacích, zde chybí osoba insolvenčního správce jako prvku, který
vytváří užší spojení s insolvenčním řízením. Insolvenční správce v podstatě jedná
v zájmu věřitelů, neboť tak je povinen s ohledem na jednu ze základních zásad
insolvenčního řízení vymezené v § 5 písmeno a) Insolvenčního zákona. To znamená, že
je povinen učinit vše proto, aby byli věřitelé uspokojeni v co nejvyšší míře, přitom však
musí dbát zásady rovnosti věřitelů dle § 5 písmeno b) Insolvenčního zákona.127
Insolvenční správce je tedy povinen návrh podle § 68 zákona o obchodních korporacích
podat, pokud tak bude nejlépe dosaženo cíle insolvenčního řízení. Oproti tomu věřitel má
volnost v tom, zda návrh podá a bude se tak domáhat ručení člena statutárního orgánu
dlužníka, či nikoliv.128 V podstatě jediná zákonná povinnost, která by mohla věřitele nutit
k tomu, aby návrh podal, je povinnost péče řádného hospodáře člena statutárního orgánu
v případě, kdyby byl věřitel zároveň právnickou osobou. Druhým argumentem pro výše
zmíněný závěr je to, že věřitel může podat (na rozdíl od insolvenčního správce) návrh i
po skončení insolvenčního řízení. Zákon toto jeho právo omezuje pouze obecnou tříletou
promlčecí lhůtou.129 Vzhledem k průměrné délce insolvenčních řízení, jež činila k roku
2016 dva roky,130 je samozřejmě reálné, že v konečném důsledku nebude mít věřitel
126

§ 5 Insolvenčního zákona.
TARANDA, Petr. § 5. In: HÁSOVÁ, Jiřina, ERBSOVÁ, Hana, KUBÁLEK, Jan, MORAVEC, Tomáš,
SMRČKA, Luboš, ŠMEJKAL, Viktor, TARANDA, Petr, ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Insolvenční zákon.
3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 46.
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Srov. rozsudek ze dne 19.dubna 2012, F‑Tex, sp. zn. C-213/10.
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možnost podat návrh ještě před skončením insolvenčního řízení, avšak podstatné je pouze
to, že, na rozdíl od insolvenčního správce, tuto možnost věřitel reálně má. Při posouzení
by zároveň mělo být vždy bráno v potaz to, že působnost Brusel I bis by měla být
vykládána extenzivně, a naopak působnost Úpadkového nařízení restriktivně. Podobnou
argumentaci zvolil i Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 19.dubna 2012, F‑Tex, sp. zn.
C-213/10 odstavce 43 až 46. Při pohledu na tento rozsudek je vidět, že Soudní dvůr na
základě podobných argumentů rozhodnul, že se nejedná o žalobu spadající pod působnost
Úpadkového nařízení. Je tedy pravděpodobné, že při případné budoucí předběžné otázce
v souvislosti s tímto ustanovením zákona o obchodních korporacích, zvolí Soudní dvůr
stejný výklad jako v právě zmíněném rozhodnutí F-Tex.
Z výše uvedeného tak plyne závěr, že § 68 zákona o obchodních korporacích, co
do rozsahu věřitelského návrhu, nejspíše nebude spadat dle judikatury Soudního dvora
EU pod působnost Úpadkového nařízení, ačkoliv z pohledu vnitrostátního by tomu tak
dle mého názoru bylo (Viz podkapitola 0). Rád bych však závěrem dodal, že výklad
založený touto judikaturou není dle mého názoru správný, neboť přestože platí výše
zmíněné argumenty svědčící proti, je stále podstatné, že se jedná o návrh bytostně spojený
s prohlášením o úpadku dlužníka. Pokud by k němu nedošlo, nemohl by být v žádném
případě podán. Pročež by bylo dle mého názoru pro futuro vhodné, aby Soudní dvůr EU
i v tomto případě rozhodl, že spadá pod působnost Úpadkového nařízení, neboť vztah
mezi zmíněným návrhem podle § 68 zákona o obchodních korporacích a Úpadkovým
nařízení je dle mého názoru značně úzký, a mohl by tak naplňovat druhou podmínku testu
Nickel & Goeldner; jednalo by se tedy o jednu z výjimečných situací, kdy druhý krok
testu Nickel & Goeldner by převážil ten první.131

VŠE. In: Vyzkuminsolvence.cz [online]. 2016, 24.6.2016. [cit. 2019-05-26]. Dostupné
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z:

6.1.4. Odpovědnost statutárního orgánu podle § 98 a následujícího
Insolvenčního zákona
Závěrem této kapitoly bych se chtěl vyjádřit alespoň krátce k ustanovení § 98 a
následujícím ustanovením Insolvenčního zákona. Jak plyne z podkapitoly 5.3, z pohledu
vnitrostátního práva je možné bezpochyby toto ustanovení považovat za součást
insolvenčního práva. Jinak tomu může být z pohledu práva Evropské unie, neboť pokud
bude Soudní dvůr postupovat podle rozsudku ve věci F-TEX, může dojít k tomu, že
rozhodne tak, že nejsou splněny podmínky testu Nickel & Goeldner, podobně jako
v případě § 68 zákona o obchodních korporacích co do rozsahu věřitelského návrhu,
avšak dle mého názoru tomu tak nebude. Pokud vezmeme v potaz argumentaci uvedenou
v podkapitole 0, co do rozsahu návrhu věřitele, zjistíme, že situace je velice podobná.
Neboť podobně jako u uvedené části § 68 zákona o obchodních korporacích, nepodává
návrh insolvenční správce ale věřitel, který není nijak vázán povinností tak učinit či
nikoliv. Dále platí, že žalobu může podat věřitel i po skončení insolvenčního řízení, kdy
je vázán pouze obecnou promlčecí lhůtou dle občanského zákoníku, ačkoliv je v praxi
doporučováno podat žalobu ihned po jeho zahájení.132 Zdálo by se tedy jednoduché
uzavřít věc s tím, že se jedná o stejný případ jako výše zmíněné ustanovení zákona o
obchodních korporacích a nebude spadat z hlediska práva EU pod rámec Úpadkového
nařízení.133 Avšak dle mého názoru tomu tak nebude, neboť jsou zde další prvky
insolvenčního řízení, které převáží. Předně platí, že řízení o žalobě podle § 99
Insolvenčního zákona je spojeno s insolvenčním právem v tom smyslu, že předpokladem
vzniku této odpovědnosti je podání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o úpadku. Dále
může podat žalobu pouze věřitel, který řádně přihlásil svou pohledávku do insolvenčního
řízení,134 kterážto podmínka v případě § 68 zákona o obchodních korporacích chybí.135
Posledním podstatným prvkem je to, že rozsah škody, která má být nahrazena je vyčíslena
jako rozdíl mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášenou věřitelem
132
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k uspokojení a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této
pohledávky obdržel.136 Věřitel se tak dozví skutečnou výši škody až takřka na konci
celého insolvenčního řízení. Dle mého názoru lze tedy z pohledu jak vnitrostátního tak
práva EU, považovat toto ustanovení Insolvenčního zákona za součást insolvenčního
práva a spadající pod působnost Úpadkového nařízení, neboť prvky spojující žalobu
s insolvenčním právem a úpadkovým nařízením převáží ty, které vyplývají obecně
z občanského a obchodního práva spadajícího pod působnost Brusel I bis.
Též je vhodné zmínit již dříve popsaný rozsudek Soudního dvora ze dne 10.
prosince 2015, Kornhaas, sp. zn. C-594/14. neboť podle jeho závěru lze zařadit žalobu
postihující odpovědnost členů statutárního orgánu za nepodání insolvenčního návrhu pod
článek 3 a 4 Úpadkového nařízení (viz výše podkapitolu 6.1.1). V tomto rozhodnutí však
nešlo o věřitelský návrh, ale o žalobu insolvenčního správce. Avšak myslím si, že
argument uvedený v tomto rozsudku lze použít i na věřitelský návrh dle § 98 a
následujících ustanovení Insolvenčního zákona. Ve spojení s argumenty uvedenými výše
v této podkapitole tak lze použít uzavřít, že § 98 a následující ustanovení Insolvenčního
zákona spadají pod insolvenční právo, a pod působnost Úpadkového nařízení.
Tuto podkapitolu tak lze uzavřít závěrem, že § 62 zákona o obchodních
korporacích spadá pod působnost Úpadkového nařízení, stejně tak tomu bude v případě
§ 68 stejného zákona, co do rozsahu návrhu insolvenčního správce, a § 99 Insolvenčního
zákona. Opačný závěr bude nejspíše zvolen u části ustanovení § 68 zákona o obchodních
korporacích co do věřitelského návrhu.
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6.1.5. Některé konkrétní situace posouzení aplikace § 68 zákona o
obchodních

korporacích

a

§

98

a

následujících

ustanovení

Insolvenčního zákona
Podobně jako v podkapitole 0 bych i zde chtěl pro přehlednost uvést některé
otázky a situace, které mohou nastat v souvislosti s výše uvedenými závěry. Nejprve
popíši § 68 zákona o obchodních korporacích z pohledu insolvenčního správce, a poté
věřitele. Následovat bude výklad k § 98 a následujícím ustanovením insolvenčního
zákona.
V případě otázky, zda by mohl český insolvenční správce aplikovat zahraniční
ustanovení podobné § 68 zákona o obchodních korporacích nebo jestli může použít toto
ustanovení na zahraniční právnickou osobu, odkazuji na argumentaci uvedenou ve výše
zmíněné podkapitole, neboť argumenty zůstávají stejné. V prvém případě lze
jednoznačně napsat, že nikoliv. V druhém případě, vzhledem k tomu, že bylo dovozeno,
že § 68 zákona o obchodních korporací patří z pohledu insolvenčního správce
jednoznačně pod insolvenční právo, lze též uzavřít, že insolvenční správce může podat
návrh podle tohoto ustanovení i vůči členům orgánů zahraniční právnické osoby, pokud
je insolvenční řízení vedeno podle českého právního řádu.
Zajímavou otázkou je zejména, jak by byla vyřešena situace v případě, že by nešlo
v České republice o hlavní insolvenční řízení, ale o vedlejší podle článku 3 odst. 2 resp.
27 a následujícího Úpadkového nařízení. Mám za to, že pokud by šlo o takovou situaci,
nemohl by český insolvenční správce předložit návrh na založení povinnosti ručení
příslušnému soudu hlavního insolvenčního řízení podle článku 3 Úpadkového nařízení,
neboť v rámci práva tohoto cizího státu český insolvenční správce u takového soudu
žádnou takovou pravomoc nemá, a to s ohledem na to, že právo státu, který řízení zahájil,
určuje i oprávnění insolvenčního správce.137 Naopak v rámci vedlejšího insolvenčního
řízení se jeho účinky omezují pouze na majetek dlužníka v tomto členském státě.138
Avšak v tomto případě se nejedná pouze o majetek dlužníka, ale zároveň členů
statutárního orgánu, tedy kdyby to insolvenční správce mohl učinit, nebyly by účinky

137
138

Článek 4 odst. 2 písmeno c) Úpadkového nařízení.
Článek 27 věta poslední Úpadkového nařízení.
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omezeny pouze na majetek dlužníka. Z toho důvodu tvrdím, že český insolvenční správce
ve vedlejším insolvenčním řízení nemůže podat ani proti české ani proti zahraniční
právnické osobě návrh podle § 68 zákona o obchodních korporacích. Příslušnost soudů
členského států, kde bylo zahájeno vedlejší řízení k řešení souvisejících žalob byl
Soudním dvorem EU vysloven v rozsudku ze dne 11. června 2015, Comité d'entreprise
de Nortel Networks SA, sp. zn. C-649/13. Podobný závěr je možné učinit i v případě výše
zmíněného § 62 zákona o obchodních korporacích. Neboť v jeho případě se jedná o
prospěch, který se již stal vlastnictvím dotčené osoby.
Jiná situace může nastat v případě § 68 zákona o obchodních korporacích
z pohledu věřitele insolvenčního dlužníka. Nemůžeme v takovém případě hovořit o
pravomoci insolvenčního správce, neboť se jedná o oprávnění věřitele.
Jak už jsem uvedl v kapitole 0, Soudní dvůr EU tuto odpovědnost bude nejspíše
řešit tak, že návrh věřitele zahrne pod působnosti Brusel I bis; příslušnost soudu by se tak
určila právě podle tohoto nařízení. Myslím si, však že takový přístup by byl chybný.
V případě, kdy se jedná o tak úzké spojení s insolvenčním řízením, tak jako právě v tomto
případě, měl by soud rozhodnout tak, že spadá pod působnost Úpadkového nařízení.
Pokud soudy zvolí mé řešení, příslušným soudem pro podání návrhu by byl soud, u
kterého je vedeno hlavní insolvenční řízení, a to bez ohledu na to, zda je vedeno v České
republice vedlejší řízení nebo ne, neboť jak už bylo výše uvedeno, nejedná se o návrh,
který by byl omezen pouze na majetek dlužníka.
V případě § 98 a následujících ustanovení Insolvenčního zákona platí, že spadá
pod působnost Úpadkového nařízení. Žalobu podle těchto ustanovení by tak měl řešit
soud příslušný k hlavnímu insolvenčnímu řízení, přičemž by žaloba mohla být použita i
vůči členům statutárního orgánu zahraniční právnické osoby, pokud měla COMI v České
republice.
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6.2.

Posouzení odpovědnosti dle Insolvenčního nařízení

Dne 20. května 2015 přijala Evropská unie nové nařízení č. 2015/848 o
insolvenčním řízení. Jeho cílem bylo mimo jiné zlepšení použitelnosti právní úpravy EU,
co se týče insolvenčního řízení, a dále jeho zpřehlednění.139 Zároveň z recitálu č. 35
tohoto nařízení vyplývá, že „[s]oudy členského státu, na jehož území bylo zahájeno
insolvenční řízení, by měly být rovněž příslušné pro žaloby, které z insolvenčního řízení
přímo vyplývají a úzce s ním souvisejí.“ Při pohledu na recitál č. 6 Úpadkového
nařízení140 je vidět, že evropský zákonodárce se zde notně inspiroval. Recitál č. 35
Insolvenčního nařízení tak vychází zejména ze zmíněného recitálu č. 6 Úpadkového
nařízení, za jeho současného doplnění v souladu s judikaturou Soudního dvora EU.
Pro účely této diplomové práce je podstatný zejména článek 6 Insolvenčního
nařízení, který v prvním odstavci upravuje příslušnost soudů státu, na jehož území bylo
zahájeno insolvenční řízení k žalobám přímo vyplývajícím z insolvenčního řízení.
V druhém odstavci pak upravuje možnost insolvenčního správce podat žalobu podle
odstavce 1 tohoto článku společně se žalobou, která s ní souvisí a která spadá pod
občanské a obchodní právo, ale to však pouze v případě je-li tato příslušnost dána podle
nařízení Brusel I bis.141
Ze znění článku 6 Insolvenčního nařízení plyne, že evropský zákonodárce se
rozhodl pokračovat v případě vedlejších žalob v přístupu nastoleném původním
Úpadkovým nařízením, proto je možné uzavřít, že přístup Soudního dvora EU bude stejný
i do budoucna, a výše zmíněnou argumentaci k § 62 a 68 zákona o obchodních
korporacích a § 98 Insolvenčního zákona lze použít i pro novou úpravu Insolvenčního
nařízení a Brusel I bis, a to i s ohledem na to, že v Insolvenční nařízení je ve své podstatě
pouze přepracováním původního Úpadkového nařízení.

139

Recitál č. 1 Insolvenčního nařízení.
„V souladu se zásadou proporcionality se toto nařízení omezuje na ustanovení, která upravují
příslušnost pro zahájení úpadkových řízení a rozhodnutí, která jsou učiněna přímo na základě úpadkových
řízení a s takovými řízeními úzce souvisí. Kromě toho obsahuje toto nařízení ustanovení, která se týkají
uznávání takových rozhodnutí a rozhodného práva, které tyto zásady rovněž splňují.“
141
Důvodová zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES)
č. 1346/2000 o úpadkovém řízení.
140
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V tomto ohledu tak lze předpokládat, že budoucí přístup k této problematice
zůstane nejspíše stejným, jako tomu bylo dosud. Proto si myslím, že mé závěry výše
uvedené lze aplikovat i nadále, a minimálně do té doby, než bude existovat širší relevantní
judikatura i pro oblast Insolvenčního nařízení. I s ohledem na to, že článek 84
Insolvenčního nařízení stanoví, že na jednání dlužníka učiněná přede dnem nabytí
použitelnosti tohoto nařízení se použije Úpadkové nařízení, nelze odhadovat kdy dojde
k širšímu řešení předmětné otázky soudy i vzhledem k Insolvenčnímu nařízení.
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7. Srovnání přístupů k zařazení institutu odpovědnosti členů
statutárních orgánů pro způsobení úpadku ve vybraných
státech Evropské unie
S ohledem na to, že se tato práce pohybuje zejména v oblasti mezinárodního práva
soukromého a práva Evropské unie, považuji za nutné popsat, jaká je obecně praxe
v zařazování institutů podobných těm, jenž jsou upraveny v našem právu v § 62 a 68
zákona o obchodních korporacích a § 98 a následujících ustanovení Insolvenčního
zákona, do rámce korporátního, či insolvenčního práva ve vybraných členských státech
Evropské unie. Tyto komparace poskytují cenné vodítko k zařazení těchto institutů do
rámce insolvenčního práva, neboť lze dle mého názoru obecně říci, že je vhodné, aby byl
výklad podobných ustanovení v různých členských státech podobný. Cílem této kapitoly
není výčet všech států Evropské unie a jejich úprava, neboť v mnohých z nich tato otázka
není, doktrínou jakkoliv řešena. Z toho důvodu jsem zvolil pouze reprezentativní vzorek
států, které dokazují, že diskuze o zařazení popsaných institutů není jednotně v Evropské
unii vyřešena. Státy byly vybírány zejména s ohledem na to, zda v nich proběhla (nebo
probíhá) diskuze o zařazení ustanoveních podobných těm českým, jenž jsou předmětem
této diplomové práce, a dále podle historické kulturní a právní blízkosti.

7.1.

Rakousko

Vezmeme-li v potaz Rakousko, jako jednu ze zemí, jež jsou nám právně historicky
nejblíže, i zde byla mezi doktrínou řešena otázka, zda zařadit odpovědnost za nepodání
včasného insolvenčního návrhu mezi korporátní nebo insolvenční právo.142
Potom, co vydal Soudní dvůr EU rozsudek ze dne 10. prosince 2015, Kornhaas, sp. zn.
C-594/14 zmíněný výše, je odpovědnost za včasné nepodání insolvenčního návrhu,
považována z hlediska rakouského práva za součást insolvenčního práva, a tedy nikoliv

142

CARSTEN, Gerner-Beuerle, Federico M. MUCCIARELLI, Edmund-Philipp SCHUSTER a Mathias M.
SIEMS. The private international law of companies in Europe. München: Hart Publishing, 2019, s. 217.
ISBN 978-3-406-71457-3.
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práva obchodních korporací.143 Tento institut je tedy podobný našemu § 98 a následujícím
ustanovením Insolvenčního zákona.

7.2.

Bulharsko

V Bulharsku je obecně přijímáno odpovědnost za včasné nepodání návrhu na
zahájení insolvenčního řízení, za součást insolvenčního práva, a jako taková tedy spadá
pod působnost Úpadkového, resp. Insolvenčního nařízení. To znamená, že pokud má cizí
společnost COMI v Bulharsku, můžou být členové této společnosti odpovědni podle
Bulharského práva.144

7.3.

Belgie

Dle názoru Belgické doktríny v současné době nedochází ke střetu mezi
vymezením insolvenčního práva a práva obchodních korporací. Avšak existují již hlasy,
které zastávají názor, že ustanovení belgického práva upravující odpovědnost členů
statutárního orgánu za chyby, jež vedly k insolvenci, která jsou v současnosti většinově
považována za součást práva obchodních korporací, by měla být podřazena spíše pod
insolvenční právo.145

7.4.

Řecko

V Řecku nevznikají žádné třecí plochy mezi insolvenčním a korporátním právem,
neboť z tamějšího práva obchodních korporací neplyne jakákoliv odpovědnost členů
statutárního orgánu.146 Veškerá odpovědnost je upravena až v souvislosti s insolvenčním
řízením přímo v řeckém zákoně upravujícím insolvence.147
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Tamtéž, s.218.
Tamtéž, s. 255-256.
145
Tamtéž, s. 234-325.
146
Tamtéž, s. 430-432.
147
Tamtéž, s. 430-432.
144
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7.5.

Maďarsko

Ačkoliv vztah maďarského korporátního a insolvenčního práva je poměrně
specifický, nepanuje zde žádný diskurz při řešení této otázky. Podstatné pro účely této
diplomové práce je zejména to, že žaloby pro případ, kdy se obchodní korporace dostane
do úpadku (např. žaloba o odpovědnosti člena statutárního orgánu za tzv. wrongful trade),
jsou považovány bez jakýchkoliv pochybností za součást insolvenčního práva. Důvodem
je to, že použití těchto žalob je založeno na zahájení insolvenčního řízení.148 Tedy žádnou
z těchto žalob nelze použít v případě, že nedošlo k zahájení insolvenčního řízení, a právě
proto jsou součástí insolvenčního práva.
Odkazuji zde tak na argumentaci, kterou jsem použil i já v kapitolách 5 a 0.

7.6.

Nizozemí

Nizozemská právní úprava případy, kdy člen statutárního orgánu přispěje
k úpadku společnosti, zařazuje pod právní úpravu insolvenční. Zajímavým řešením, které
by bylo dle mého názoru vhodné zavést též do českého právního řádu, je odpovědnost
osob, které za zahraniční společnost vedou její aktivity v Nizozemí. Neboť ačkoliv se
nejedná o členy statutárního orgánu, mohou být proti nim použity stejné zákonné
prostředky.149

7.7.

Polsko

V Polsku je situace velice podobná té v České republice, neboť i zde je zvolena
metoda, kdy část institutů spojených s úpadkem je upravena v předpisech, jenž jsou
formálně částí práva obchodních korporací a část je upravena v insolvenčních předpisech.
Část doktríny se domnívá, že by se mělo jednat materiálně o část lex concursus, avšak
jiní mají opačný názor. Nadále tak neexistuje jednotný přístup k této problematice

148
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Tamtéž, s. 455.
Tamtéž, s. 582.
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7.8.

Rumunsko

Rumunské právo zná různé druhy odpovědností spojených s úpadkem
společnosti. Postihuje tak např. situace, kdy člen statutárního orgánu uskuteční platbu,
jenž zvýhodňuje jednoho věřitele oproti ostatním, a to měsíc před zahájením
insolvenčního řízení, dále se jedná o případy, kdy člen statutárního orgánu přivádí
společnost k úpadku, aby tak z ní získal peníze. Co tyto odpovědnosti, spojuje je fakt, že
žalobu u nich může podat pouze insolvenční správce, resp. v některých případech obdoba
našeho věřitelského výboru anebo většina věřitelů společně. Rumunsku zařazuje tyto
odpovědnosti pod rámec insolvenčního, a nikoliv korporátního práva.150

7.9.

Slovensko

Slovenský právní řád lze s ohledem na dlouhá léta společné historie, označit za
nejpodobnější našemu právnímu systému. Tedy podobně jako u nás, i na Slovensku je
odpovědnost členů statutárního orgánu za jednání v souvislosti s úpadkem upravena jak
v předpise spadajícím do práva obchodních korporací, tak tamějším předpise, jenž je
formálně součástí insolvenčního práva. Slovenská doktrína v rozlišování, zda spadá
určitý institut odpovědnosti do korporátního nebo insolvenčního práva, vychází
z formálního přístupu založeného na systematickém výkladu.151

7.10. Slovinsko
Slovinsko chápe vymezení žaloby související s insolvenčním řízením značně
extenzivně. Zahrnuje mezi ně všechny žaloby, které jsou podány v průběhu insolvenčního
řízení a které mají souvislost s majetkovou podstatou, a to bez ohledu na to, zda musí být
podány k insolvenčnímu nebo jinému soudu.152
Pokud bychom přijali Slovinský přístup, tak by se teoreticky žaloby (návrhy)
podle § 62 a 68 zákona o obchodních korporacích a § 98 a následujících ustanovení
insolvenčního zákona, daly podřadit pod žaloby související s insolvenčním řízením,
150

Tamtéž, s. 652.
Tamtéž, s. 672.
152
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neboť de iure je možné je podat nejdříve až v průběhu insolvenčního řízení. A přímo i
nepřímo de facto mají vliv i na majetkovou podstatu insolvenčního dlužníka, neboť pokud
je dluh uhrazen v rámci např. § 68 zákona o obchodních korporacích, tato pohledávka,
která byla uspokojena, nemusí být logicky uspokojována v rámci insolvenčního řízení.
V případě § 62 zákona o obchodních korporacích dokonce prospěch vydaný členy orgánů
obchodní korporace, vydaný na základě výzvy insolvenčního správce nebo žaloby, spadá
do majetkové podstaty, a tedy z něho bude možné při rozdělování uspokojit věřitele
obchodní korporace.

7.11. Německo
V Německu bylo po dlouhou dobu otázkou, kam zařadit instituty typicky spojené
s ochranou věřitelů společnosti, jež se dostala do úpadku, tedy zda je zařadit do práva
obchodních korporací nebo do insolvenčního práva; typicky se jedná o odpovědnost
spojenou s povinností podat za některých situací insolvenční návrh, nebo odpovědnost za
přesun peněz poté v období úpadku, avšak před zahájením insolvenčního řízení,
odpovědnost za způsobení insolvence atp. Po rozsáhlých diskuzích většina doktríny
v Německu došla k závěru, že odpovědnost související s insolvenčním návrhem spadá
pod insolvenční právo. Co se týče odpovědnosti za přesuny peněz potom, co byla
společnost v úpadku, i zde proběhla diskuze. Výsledkem bylo určení, že v případě, že se
jednalo o žalobu podanou likvidátorem společnosti,153 považuje se za součást
insolvenčního práva, v ostatních případech korporátního.154
Názor zastávaný německou doktrínou a judikaturou je tak shodný i s mým
názorem na chápání § 62 a § 68 z pohledu insolvenčního správce dle zákona o obchodních
korporacích a § 98 Insolvenčního zákona, více viz podkapitoly 6.1.1, 0 a 0.
Jak tedy potvrzuje tato kapitola, doktrinální přístup jednotlivých států Evropské
unie k rozlišování hranice práva obchodních korporací a insolvenčního práva je poměrně
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Likvidátor je v tomto případě myšlen ve smyslu německého Insolvenzordnung.
Tamtéž, s. 397-400.
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různorodé a neposkytuje tak jednoduché aplikovatelné řešení pro problematiku českého
práva.
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Závěr
Cílem mojí diplomové práce bylo především prokázat, že odpovědnostní instituty
podle ustanovení § 62 a § 68 zákona o obchodních korporacích a § 98 a následujících
ustanovení Insolvenčního zákona spadají pod rámec insolvenčního práva, a to jak
z pohledu práva vnitrostátního, tak práva Evropské unie.
Celková struktura odpovídá potřebě nejprve stručně shrnout základní teoretické
pojmy, aby nemusely být popisovány opakovaně v dalších částech. Úkolem druhé
praktické části pak bylo zejména shrnutí základních argumentů a jejich komparace s již
zmíněným článkem profesora Bělohlávka. Na rozdíl od něho však docházím k opačným
závěrům. Dle argumentů zde vznesených platí, že z pohledu vnitrostátního se v případě
§ 62 zákona o obchodních korporacích jedná o normu insolvenčního práva. Podobně
tomu tak je i v případě § 98 a následujících ustanovení Insolvenčního zákona, kde odpadá
i problematika systematického výkladu. Ke stejnému závěru pak docházím i pro případy
§ 68 zákona o obchodních korporacích, a to jak z pohledu insolvenčního správce, tak
věřitele. Je otázkou, proč zvolil zákonodárce tuto metodu, tedy zařazení do zákona
spadající pod právo obchodních korporací i přes očividnou blízkost těchto ustanovení
s úpadkem a insolvenčním řízením.
K částečně modifikovanému názoru docházím na základě aplikace judikatury
Soudního dvora EU. V případě § 98 a následujících ustanovení Insolvenčního zákona a §
62 zákona o obchodních korporacích zůstává můj závěr stejný jako výše. Podobně i
v případě § 68 zákona o obchodních korporacích z pohledu insolvenčního správce. Jinak
tomu je v případě tohoto stejného ustanovení zákona o obchodních korporacích, avšak
z pohledu věřitelského návrhu. Zde docházím na základě argumentace judikaturou
Soudního dvora k závěru, že v případě soudního sporu (a pravděpodobného položení
předběžné otázky Soudnímu dvoru EU) bude pravděpodobně návrh věřitele podle § 68
zákona o obchodních korporacích zařazen pod rámec práva obchodních korporací, a tudíž
pod Brusel I bis. Avšak je tomu tak dle mého názoru špatně.
Lze očekávat, že i přes zavedení nového Insolvenčního nařízení bude výklad
Soudního dvora k posuzované problematice totožný, jako byl v případě Úpadkového
nařízení.
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Diplomová práce též zahrnuje mezinárodní srovnání zařazení institutů podobných
těm našim. Je možné uzavřít, že v každém státě vládne naprosto odlišný přístup. V tomto
ohledu tak nepanuje shoda ani v rámci Evropské Unie. A je otázkou, zda dojde do
budoucna k alespoň minimálnímu sblížení, či nikoliv.
Do budoucna bude zajímavé sledovat, zda dojde v judikatuře EU k sjednocení
výkladu a ustálení testu Nickel & Goeldner jako základního testu pro řešení problematiky
žalob. Zejména bude zajímavé sledovat, zda někdy v budoucnu dojde k aplikaci
posuzovaných českých odpovědnostních institutů na zahraniční společnost, proti které
bude vedeno hlavní insolvenční řízení v České republice, a vznikne tak potřeba předložit
předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU. Věřím, že v tomto ohledu zvolí tento soud stejný
závěr, jako jsem v této diplomové práci učinil já.
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Mezinárodní právo soukromé a otázky práva obchodních
společností

Abstrakt
Záměrem diplomové práce je ucelený a stručný výklad problematiky zařazení
ustanovení § 62 a § 68 zákona o obchodních korporacích a § 98 následujících ustanovení
insolvenčního zákona pod rámec práva obchodních korporací či insolvenčního práva.
Důvodem pro volbu tématu této diplomové práce je zejména jeho aktuálnost, potřebnost
a pouze minimální zpracování z hlediska doktrinálního.
První část diplomové práce je zaměřena na shrnutí teoretického podkladu pro další
části. Nejprve popisuje mezinárodní právo soukromé, jako oblast, ve které se bude
diplomová práce pohybovat, a to včetně zahrnutí historického exkurzu do římského
práva. Následuje výklad pojmu osobní statut a principů kterými se řídí, tj. principu
inkorporačního, principu sídla a principu kontroly. V navazující kapitole se diplomová
práce zaměřuje na popis jednotlivých ustanovení, které jsou následně předmětem
posouzení v praktické části, a to zejména s ohledem na podmínky jejich aplikace a aktivní
a pasivní legitimaci. V poslední kapitole teoretické části je popsána koncepce
insolvenčního řízení, insolvenčního řízení s mezinárodním prvkem a též COMI.
Druhá část diplomové práce se skládá ze tří kapitol. V první kapitole jsou § 62 a
§ 68 zákona o obchodních korporacích a § 98 a následující ustanovení insolvenčního
zákona analyzovány za pomoci tradičních metod interpretace práva z pohledu práva
vnitrostátního. V druhé kapitole je pak použita interpretace na základě aplikace judikatury
Soudního dvora Evropské unie na předmětná ustanovení zákona o obchodních
korporacích a ustanovení insolvenčního zákona. V závěrečné kapitole druhé části je
provedena komparace přístupů k této problematice z hlediska vybraných členských států
Evropské unie. Státy byly vybírány zejména s důrazem na to, zda v nich proběhla větší
diskuze o ustanoveních podobných těm, jenž jsou předmětem této diplomové práce, nebo
na základě historické, kulturní a právní blízkosti.
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Private international law and the issues of company law

Abstract
The aim of the thesis is a comprehensive and concise explanation of the issue of the
inclusion of article 62 and article 62 of the Business Corporations Act and article 98 and
the following provisions of the Insolvency Act under the framework of corporation law
or insolvency law. The reason for choosing the topic of this thesis is mainly its topicality,
necessity and only minimal processing from the doctrinal point of view.
The first part of the thesis is focused on summary of theoretical background for other
parts. Firstly, it describes international private law as an area in which the thesis will be
described, including the inclusion of a historical excursion into Roman law. The
following chapter contains an explanation of the concept of personal status and the
principles that govern it, i.e. the principle of incorporation, the principle of settlement and
the principle of control. In the following chapter, the thesis focuses on the description of
the individual provisions that will be subject to assessment in the practical part of this
thesis, especially regarding the conditions of their application. The last chapter of the
theoretical part describes the concept of insolvency proceedings, insolvency proceedings
with an international element and COMI.
The second part of the thesis consists of three chapters. In the first chapter, article 62 and
article 68 of the Business Corporations Act and article 98 and the following provisions of
the Insolvency Act are analyzed using traditional methods of interpretation of law from
the perspective of national law. The second chapter uses interpretation based on the
application of the case law of the Court of Justice of the European Union to the relevant
provisions of the Czech Business Corporations Act and the Insolvency Act. The final
chapter of the second part compares the approaches to this issue from the point of view
of selected member states of the European Union. In particular, the States have been
selected with a focus on whether there has been a greater discussion of provisions like
those in Czech law which are subject to this thesis or based on historical, cultural and
legal closeness.
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