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ÚVOD
Právní principy hrají významnou roli v procesu aplikace práva, kde
představují korekci mnohdy nejednoznačných, rozporuplných či účelu
zákona odporujících právních norem. Doktrína i judikatura se shodují
v tom, že principy jsou také důležitým pramenem práva působícím praeter
legem. V dynamickém akciovém právu, které nestačí reagovat vždy včas
na měnící se potřeby hospodářského života, se tyto funkce právních
principů uplatňují ve značné míře.
Interpretace zákonných ustanovení za použití právních principů je již
standardním postupem. V judikatuře českých soudů se také prosazuje role
právních principů jako subsidiárního pramene akciového a obchodního
práva. O princip dobrých mravů opřel své rozhodnutí např. Krajský soud
v Českých Budějovicích (čj. 13 Cm 686/95-77) ve věci, kde pro rozpor
postupu korporace s dobrými mravy určil, že úpis akcií na zvýšení
základního kapitálu korporace je neplatný. Nejvyšší soud ČR opřel o zásadu
loajality společníka ke společnosti (s ručením omezeným) své rozhodnutí
(sp. zn. 29 Odo 387/2006) ve věci, kde vyslovil neplatnost smlouvy o
převodu

obchodního

podílu,

kterou

se

společník

pokusil

vyhnout

povinnostem plynoucím pro něj z případné likvidace společnosti. Dle názoru
Nejvyššího soudu lze z principu loajality dovodit, že jednou z povinností
společníka při převodu obchodního podílu je, aby převodem neúměrně a
neodůvodněně neohrozil další činnost a existenci společnosti.
V akciovém právu se uplatňují jednak nejobecnější zásady soukromého
práva, jako je např. výše uvedený princip dobrých mravů, jednak principy s
působností v celém obchodním právu, jako např. zásada poctivého
obchodního styku, a jednak principy práva obchodních společností, zásady
platné pouze pro akciové právo a také zcela speciální principy jednotlivých
institutů akciového práva.
Jednou z nejčastěji diskutovaných otázek současného akciového práva je
potřeba ochrany věřitelů před zneužitím formy korporace akcionáři.
Ochraně věřitelů se proto práce věnuje detailněji. Právo realizuje ochranu
věřitelů různými prostředky, v určitých situacích však všechny dostupné
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prostředky selhávaly. Judikatura v mnoha zemích proto vyvinula způsob,
jak v takových situacích věřitele ochránit, jak prolomit majetkovou
samostatnost korporace a uložit akcionářům, kteří formu korporace na úkor
věřitelů zneužili, jejich ručitelskou povinnost za závazky korporace.
V různých zemích k tomuto výsledku soudy dospívají různými cestami.
V anglosaském prostředí se prosadila teorie "piercing the corporate veil".
Této teorii z pohledu práva USA se v práci věnuji detailněji.
Další, v akciovém právu již tradičně velmi diskutovanou otázkou je
odpovědnost vedoucích. Zde se práce věnuje povinnosti loajality, která je
důležitým korektivem jednání vedoucích, která nespadají pod porušení
zákonné povinnosti, jsou však považována za nepatřičná či závadná.
Stručněji se práce zmiňuje také o loajalitě akcionáře vůči korporaci.
Práce se zabývá především českým a anglosaským právem, čímž je
ovlivněna také její celková koncepce. I přes rozdílnost právních systémů
kontinentálního práva a common law lze v anglosaském právu hledat
přínosnou inspiraci.
Pro pojem akciové společnosti, její formy v Evropě a její americkou obdobu
("corporation") zavádím zkratku "korporace". Korporací pak míním tu
formu čisté kapitálové společnosti, která je založena a provozována za
účelem podnikání, tedy za účelem dosahování zisku. Pro pojem člena
představenstva v dualistickém modelu správy korporací a člena správní
rady, resp. interního člena "board of directors" v systému monistickém
používám termín "vedoucí". Pro zjednodušení jsou vedoucími myšleni
pouze členové představenstva (byť právní řády jejich povinnosti rozšiřují
také na členy dozorčí rady) a pouze externí členové americké "board of
directors" (pro jejich rozdílné postavení oproti členům interním). Pokud
není uvedeno jinak, případně z kontextu nevyplývá něco jiného, při užití
termínu "akciová společnost" je míněna akciová společnost dle českého
práva.
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I. POJEM PRÁVNÍCH PRINCIPŮ A JEJICH UPLATNĚNÍ V
AKCIOVÉM PRÁVU
1.

OBECNĚ O PRÁVNÍCH PRINCIPECH

1.1 Pojem právních principů
Odborná literatura se při pojednání o řadě právních otázek zmiňuje také o
určitém právním principu či principech. Často o existenci konkrétního
principu

opírá

výklad

složitého

právního

problému

či

interpretaci

nejednoznačného ustanovení právního předpisu. Přitom samotný pojem
právních principů je nazírán rozdílně a principy jsou používány v odlišných
významech.1 Lze však říci, že panuje shoda v tom, že právní principy jsou
významnou součástí právního systému a dle většiny autorů jsou také
pramenem práva.
Právní principy bývají nazývány vůdčími zásadami, na kterých stojí právní
systém a jednotlivá právní odvětví.2 Jsou jednotícími východisky právního
řádu. Představují pravidla společná právu různých zemí, případně i
určitému období, pokud jde o právní řády v dosahu téhož typu právní
kultury.3 Bývá jim přičítána nezávislost, stálost a univerzální charakter. Dle
některých právních filosofů se v právních principech dokonce promítá
přirozené právo.4
Principy můžeme chápat jako pravidla, která tvoří základ určitého právního
institutu, zákona, právního odvětví nebo právního řádu jako celku, přičemž
rozdíl mezi obecným právním principem a principem vztahujícím se ke
konkrétnímu odvětví, zákonu nebo institutu spočívá v dosahu jejich
působnosti a míře obecnosti.5 Principy působí jako regulativní ideje. Právní
1

Tak je tomu ostatně u celé řady základních pojmů práva, jako je norma, princip, pravidlo,
hodnota apod.

2

Gerloch, A., Teorie práva, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 33.

3

Boguszak, J. Právní principy, hodnoty, finalita in Boguszak a kol. Právní principy, kolokvium,
Pelhřimov : Vydavatelství 999, 1999, s. 26.
4
Boguszak, J. in Boguszak, J., Čapek, J., Veverka, V. Základy teorie práva a právní filosofie. Praha:
CODEX, 1996, s. 255.
5

Kühn, Z. Pojem a role právního principu in Boguszak a kol. Právní principy, kolokvium, Pelhřimov
: Vydavatelství 999, 1999, s. 93.
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normy na ně buď obsahově navazují, nebo působí jako interpretační
východiska právních norem.6 Vyčerpávající a zdá se všeobsažný popis
právních

principů

poskytuje

Boguszak

odkazem

na

francouzský

Encyklopedický slovník teorie a sociologie práva. Ten rozlišuje principy,
které jsou pravidly, a principy, které pravidly nejsou. Mezi principy, které
pravidly jsou, řadí:
(i)

"pozitivní principy práva, tj. normy explicitně formulované v textu
pozitivního práva, a to buď zákonná ustanovení, nebo normy
konstruované

na

základě

elementů

obsažených

v

zákonných

ustanoveních, jež hrají rozhodující roli v právním institutu, v
normativním aktu, v odvětví systému práva nebo v celém systému;"
(ii)

"implicitní principy práva, tj. pravidla traktovaná jako premisy nebo
důsledky zákonných ustanovení či norem, tzn. jako reduktivní nebo
deduktivní úsudky z nich. Jakožto takové jsou součástí systému
práva;" a

(iii)

"extrasystémové principy práva, tj. které nejsou součástí systému
práva, jsou však s ním spjaty vzhledem k vymezení systému práva, o
který se jedná. Právní systém se může dovolávat těchto principů
jakožto pramenů pravidel rozhodování při aplikaci práva (když normy
pozitivního práva chybějí) nebo jako směrnic interpretace práva.
Nalézají se též v právní makrokomparatistice, kde charakterizují typy
či velké rodiny práva, anebo ve společenských pravidlech (morálky,
mravů, politiky, přirozeného práva) přijatých právní praxí či naukou."

Pojem právních principů zahrnuje dle Boguszaka všechny výše uvedené
kategorie s tím, že z kategorie uvedené pod bodem (iii) pouze ty principy,
které patří k pramenům práva jako communis opinio doctorum.7
Pokud jde o místo právních principů v systému práva, názory doktríny se
také různí. Např. Boguszak a Čapek odlišují právní princip od právních
norem a tyto pojmy staví do kontrapozice. Weinberger naproti tomu za

6

Holländer, P. Deficit Dworkinovy a Alexyho koncepce logického vymezování právních principů in
Boguszak a kol. Právní principy, kolokvium, Pelhřimov : Vydavatelství 999, 1999, s. 17.

7

Boguszak, J., op. cit. sub 3, s. 25.
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nejobecnější pojem považuje pojem právní normy, která může mít podobu
právního

pravidla,

právního

principu,

nebo

také

individuálního

a

8

konkrétního příkazu, zákazu, resp. dovolení. Právní princip pak zkoumá
v kontrapozici s právním pravidlem, které odpovídá pojmu právní normy
v prve uvedeném pojetí. Dle Alexyho je rovněž nadřazeným pojmem pojem
právní normy, přičemž principy a pravidla považuje za dva druhy norem.9
Kühn chápe právní pravidla jako pojem nadřazený právním normám a
právním principům.10 V této práci je ve shodě s Kühnem za nadřazený
pojem považováno právní pravidlo, pod které lze podřadit jak právní
normy, tak právní principy.

1.1.1

Právní principy a právní normy

Doktrína většinou vymezuje právní principy v kontrapozici k právním
normám, poukazuje na jejich shodné i odlišné znaky. Je tedy třeba vymezit
nejprve pojem právních norem. Právní normy zde budeme chápat jako
obecně závazná pravidla chování stanovená či uznaná státem, obsažená
v oficiálních,

státem

uznaných

předpisech,

precedentech,

pramenech

apod.).

práva

Představují

(např.

právních

základní

součást

objektivního práva.
Principy jsou, stejně jako právní normy, pravidly chování, v mnohém se
však

od právních

norem

odlišují. Mají

(stejně

jako právní

normy)

preskriptivní, regulativní charakter, tedy také regulují chování adresátů
pravidla chování - stanoví, že něco má být.11
Na rozdíl od právních norem se vyznačují vyšší mírou obecnosti.
Představují určité shrnutí, syntézu obsahu právních norem. Vysoký stupeň
obecnosti je dán u subsumpčních podmínek právního principu, obsah
dispozice nutně obecný být nemusí.12

8

Holländer, P., op. cit. sub 6, s. 9.

9

Boguszak, J., op. cit. sub 3, s. 23 - 24.

10

Kühn, Z., op. cit. sub 5, s. 95.

11

Tryzna, J. Právní principy a jejich použití v procesu aplikace práva, Praha: Univerzita Karlova,
2006, s. 103.
12

Holländer, P., op. cit. sub 6, s. 17.
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Dle Boguszaka mohou být principy vždy vyjádřeny tradiční, klasickou
formou právní normy v podobě podmínkových kondicionálních normativních
vět.13 Obsahují pak tedy hypotézu (tj. podmínky, za nichž nastane
dispozice, příp. také sankce), dispozici (tj. vlastní pravidlo chování) a
sankci (v níž je stanoven postih za porušení pravidla chování obsaženého v
dispozici).14 Jejich struktura však není identická. Oproti právním normám
má antecedent právního principu

otevřenou

povahu, přičemž míra

otevřenosti je různá. Princip se z toho důvodu uplatní pouze tehdy, pokud
"jiný právní standard v dané situaci neváží více". Konsekvent má jak u
právního principu, tak u právní normy povahu uzavřenou.15
Odlišný pohled nabízí Tryzna, který právní principy chápe jako finální,
teleologické normy. Podobně jako finální normy stanoví principy cíl,
kterého

má

být

dosaženo,

přičemž

neřeší,

jakým

způsobem

cíle

dosáhnout.16 Takto chápe principy také Weinberger.17

1.1.2

Právní principy a hodnoty

Právní principy jsou nejtěsněji spjaty s metanormativními východisky
právního řádu, tedy s jeho hodnotovými a teleologickými východisky.18
Představují hodnotové ukotvení práva. Jsou nositeli právem chráněných
hodnot, nejsou však s nimi ztotožnitelné. Hodnoty společně s normami
vytvářejí hodnotový a normativní řád společnosti, který jednotlivci a
společenství umožňuje jeho sebeuvědomění a sociální orientaci.19 Na
hodnotový řád společnosti také poukazují ústavy většiny zemí a svá
rozhodnutí o něj často opírají ústavní soudy.20 Zákonodárce musí při tvorbě
13

Boguszak, J., op. cit. sub 3, s. 26.

14

Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A. Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 286

15

Kühn, Z., op. cit. sub 5, s. 94 - 95.

16

Tryzna, J., op. cit. sub 11, s. 104.

17

Weinberger, O., Formální charakteristika právních a právně-politických principů in Boguszak a
kol. Právní principy, kolokvium, Pelhřimov : Vydavatelství 999, 1999, s. 39.
18

Holländer, P., op. cit. sub 6, s. 17.

19

Čermák, V. Otázka demokracie. 4) Hodnoty, normy a instituce. Olomouc: nakladatelství
Olomouc, 1998, s. 182 a násl. (citováno dle Večeřa, M. Právní principy, přirozené právo a hlediska
spravedlnosti, Právny obzor 86/3, 2003, s. 253).

20

Ústavní soud ČR ve svém historicky prvním nálezu uvedl, že Ústava není založena na hodnotové
neutralitě, ale včleňuje do svého textu i určité regulativní ideje vyjadřující základní nedotknutelné
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práva tyto hodnoty respektovat, na rozdíl od právních pravidel je nemůže
tvořit či měnit. Dle Hayeka je pak soudce povinen podporovat při svém
rozhodování principy, na nichž je existující řád společnosti založen.21
Hodnotové zakotvení právního řádu potvrzuje také Ústavní soud ČR, který
při tom vychází z podstaty demokratické společnosti, na jejímž počátku je
ústava

jako

společenská

smlouva,

která

institucionalizuje

soustavu

základních obecně akceptovaných hodnot a formuje mechanizmus a proces
utváření legitimních mocenských rozhodnutí. Ústava dle Ústavního soudu
"[…]nemůže existovat mimo veřejností akceptovaného kontextu hodnot,
spravedlnostních představ, jakož i představ o smyslu, účelu a způsobu
fungování demokratických institucí. Jinými slovy nemůže fungovat mimo
minimální hodnotový a institucionální konsenzus."22
Ne všechny právní principy nutně vyjadřují hodnoty. Tryzna od principů,
které určité hodnoty odrážejí (např. princip lidské svobody, který se
promítá do řady ustanovení smluvního práva), odlišuje principy technického
charakteru (např. principy procesní - princip dispoziční a princip oficiality,
apod.).23 Principy, které vyjadřují hodnoty, mívají kontradiktorní charakter,
když samy hodnoty jsou mnohdy do jisté míry vzájemně neslučitelné.

1.1.3

Zdroje poznání právních principů

Právní principy (jako jiné prameny nepsaného práva) je třeba jako pramen
práva, vedle práva psaného, formulovat. Toto formulování nemůže být věcí
libovůle, jak zdůrazňuje Ústavní soud ČR. Je nutné, aby při něm byly
dodržovány do určité míry objektivizovatelné postupy. Dle Ústavního soudu
"[d]emokratický systém čelí možné libovůli při formulování "nepsaného
práva"

dvojím

způsobem.

Nesdílí

v

našem

prostředí

tak

hluboce

hodnoty demokratické společnosti (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR. Praha, C.H.Beck,
sv. 1, s. 1, citováno dle Večeřa, M. Právní principy, přirozené právo a hlediska spravedlnosti,
Právny obzor 86/3, 2003, s. 252).
21

Hayek, F. A. Právo, zákonodárství a svoboda. Praha, Academia, 1991. 1. díl. s. 108 (citováno dle
Večeřa, M., Právní principy, přirozené právo a hlediska spravedlnosti, Právny obzor 86/3, 2003, s.
252).
22
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/97 ze dne 17. 12. 1997 vyhlášený ve Sbírce zákonů pod
č. 30/1998 Sb.
23

Tryzna, J., op. cit. sub 11, s. 105, 106.

16

zakořeněnou skepsi k možnosti činit odpovědná individuální rozhodnutí a
předkládat je na základě přesvědčivé argumentace veřejnosti k posouzení.
První garance vůči libovůli je tudíž kulturní a mravní kontext odpovědnosti.
Tím druhým je soustava demokratických institucí, utvářející dělbu moci.
Jinými slovy, tou první je garance autonomní, druhou garance heteronomní
normotvorby."24
V tomtéž nálezu Ústavní soud uvádí podmínky poznání právního principu.
Pro poznání principu je nutné splnění stejných předpokladů jako u právního
obyčeje (který je vedle právního principu také nepsaným pravidlem
chování). Těmito předpoklady jsou (i) obecné přesvědčení o potřebě
dodržovat obecné pravidlo chování (opinio necessitatis) a (ii) jeho
zachovávání po dlouhou dobu (usus longaevus, resp. longa consuetudo).
Hlediskem odlišujícím obecný princip a právní obyčej je zejména míra jejich
obecnosti.25
Dle způsobu poznání (tedy dle "pramene", ze kterého je právní princip
čerpán), můžeme principy dělit na:
•

Principy vyjádřené výslovně v textu zákona. Jedná se např. o
procesní zásady formulované v procesních předpisech. Na ústavní
úrovni jsou zakotveny základní principy.
Podmínkou

"platnosti"

právního

principu

však

jeho

artikulace

v psaném právu není. Právní principy jsou pramenem práva bez
ohledu na to, zda jsou ve státem uznaných pramenech práva
formulovány či nikoli.26 Nezbytné je však uznání ze strany státu - to
je vyžadováno nejen u právních norem, ale také u právních principů.
Je třeba si uvědomit, že právní text příslušného pramene práva je
pouze způsobem jazykového vyjádření právní normy, s normou
jakožto pravidlem chování se neztotožňuje.27 Stejně tak principy
vyjádřené v zákoně se neshodují s jazykovým vyjádřením v
24

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/97 ze dne 17. 12. 1997 vyhlášený ve Sbírce zákonů pod
č. 30/1998 Sb.
25

Tamtéž.

26

Pelikánová, I. Obchodní právo. I. díl, Praha : ASPI, a.s., 2005, s. 136.

27

Tryzna, J., op. cit. sub 11, s. 100.

17

konkrétním ustanovení. Nadto i v případě, že je princip v zákoně
výslovně vyjádřen, taková zákonná norma může být následně
principem samotným dotvářena. Před mechanickým ztotožněním
práva s právními texty varuje také Ústavní soud, dle kterého byl
tento přístup k právu jedním z nástrojů totalitní manipulace, který z
justice učinil poslušný a nemyslící nástroj prosazování totalitní
moci.28
•

Principy, které představují zobecnění či shrnutí obsahu právních
norem.

Tuto

obsaženého

v

syntézu,

stručné

vyjádření

normách

provádí

právní

právního

věda,

pravidla

případně

také

judikatura (judikatura principy také často dotváří). Jakmile je teorií
určitý princip formulován, lze očekávat, že bude převzat do praxe a
následně aplikován.29
Jedná se zřejmě o nejčastější způsob poznání principů. Principy jsou
tak v zákoně vyjádřeny implicite, nikoli výslovně, lze je ze znění
zákona dovodit, neboť normy z nich vycházejí. Dle Ústavního soudu
ČR30 "[v] právním předpisu jsou a musí vždy být obsaženy i principy
uznávané demokratickými právními státy."
•

Principy

představující

zobecnění

výsledků

z

judikatury,

tedy

formulované ze soudních, případně správních rozhodnutí zobecněním
pravidel řešení typově obdobných případů.
•

Principy uznávané pouze naukou, které nelze doložit ani podpořit ani
jedním z předcházejících principů.31

28

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/97 ze dne 17. 12. 1997 vyhlášený ve Sbírce zákonů pod
č. 30/1998 Sb.
29

Tryzna, J., op. cit. sub 11, s. 103.

30

Nález
sp.
zn.
IV.
ÚS
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=29064&

275/96,

dostupné

na

pos=1&cnt=1&typ=result.
31

Čapek, J. Principy a konzistentnost právního myšlení in Boguszak a kol. Právní principy,
kolokvium, Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999, s. 65 - 66.
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1.1.4

Aplikace právních principů

Pokud je princip vyjádřen kondicionální větou, je třeba s ním při
interpretaci zacházet jako s jinými kondicionálními normami. Princip je pak
aplikován subsumpcí (přiřazením faktické skutkové podstaty k zákonné
skutkové podstatě obsažené v hypotéze32), případná kolize je řešena
pomocí pravidla lex specialis derogat legi generali. Boguszak poukazuje na
to, že při takto pojímaných principech nelze v českém právu nalézt
principy, které by si mohly kolidovat (v rámci odvětví či institutu), existují
případně pouze klauzule výjimek, tj. ustanovení omezující působnost
právního principu, popř. vylučující jeho uplatnění pro určitý druh případů.33
Většina autorů se však shoduje v tom, že z důvodu možné neslučitelnosti
principů mezi sebou navzájem se při jejich aplikaci namísto subsumpce
užívá metoda vyvažování, případně metoda specifikace.34 Při metodě
vyvažování se v konkrétním případě upřednostní jeden princip před
druhým.35

Důležitost

principů

je

dána

konkrétními

okolnostmi

posuzovaného případu, ale také hierarchií společenských hodnot spojených
s principy a ústavními základy právního řádu.36 Vyvažování právních
principů je ostatně možné nalézt i přímo v právní úpravě, do které se
právní principy promítají. Při metodě specifikace je v konkrétním případě
platnost určitého principu omezena, resp. vyloučena, když je spor řešen
podle pravidla lex specialis derogat legi generali. Další možností je vyvážení
principů za použití proporcionality, specifikace a minimalizace omezení
dotčeného

principu.

Takovýmto

způsobem

nedochází

derogaci žádného z principů přicházejících do úvahy.

32

Knapp, V. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck 1995, s. 187.

33

Boguszak, J., op. cit. sub 3, s. 24.

34

Gerloch, A., op. cit. sub 2, s. 34 - 35.

35

k interpretační

37

Např. v případě nabytí věci od nevlastníka, kde osoba A nabyla v dobré víře věc od osoby B,
která byla v době převodu jejím vlastníkem, avšak následně vlastnictví s účinky ex tunc pozbyla v
důsledku odstoupení od smlouvy osobou C, která původně věc na osobu B "rušenou" smlouvou
převedla. Princip ochrany dobré víry a právní jistoty převáží nad principem "nemo plus iuris ad
alium transferre potest quam ipse habet" - "nikdo nemůže převést víc práv, než sám má" a právo
poskytne ochranu novému nabyvateli A.
36

Kühn, Z., op. cit. sub 5, s. 99.

37

Holländer, P., op. cit. sub 6, s. 16.
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Metoda vyvažování odpovídá chápání principů jako teleologických pravidel.
Ta nelze aplikovat subsumpcí, jejich použití je takové, že stanoví kritéria
pro hodnotící úvahy.38 K tomuto pojetí se hlásí také Weinberger, dle
kterého je společným znakem principů právě skutečnost, že určují kritéria
pro hodnotící úvahy. Subsumpci u principů použít nelze.39 Tím se dle
Weinbergera principy mimo jiné liší od právních norem. Existence dvou
právních norem, které se vzájemně vylučují, představuje vadu právního
systému, u právních principů nikoli. Dle Weinbergera je možné, že lze daný
případ

hodnotit

podle

různých

právních

principů,

které

vedou

k

protichůdným závěrům. "Principy jsou měřítka relativního vážení, takže je
bez logických problémů možné, že vedou rozhodnutí do odlišných směrů."40
Podobně dle Alexyho principy přikazují, aby bylo pravidlo jimi vyjádřené se
zřetelem na právní a faktické možnosti v co největší míře uskutečněno.
Rozpor mezi dvěma principy je proto řešen pomocí vyvažování, kdy se
určuje, který z principů má větší váhu. Neuplatní se způsoby řešení kolize
mezi dvěma normami, které jsou řešeny tak, že je buď určena výjimka z
jedné normy, anebo se jedna norma prohlásí za neplatnou.41

1.1.5

Právní principy a právní zásady

V odborné literatuře jsou většinou pojmy právní princip a právní zásada
používány promiscue. Jsou užívány synonymně, resp. pojem právní princip
je užíván tam, kde jde o právní princip, i tam, kde jde o právní zásadu.42
Za synonyma považuje tyto termíny také např. Boguszak, dle kterého je
slovo zásada české synonymum pro výraz princip.43 Dle Večeřy lze právní
principy v zásadě ztotožnit s obecnými právními zásadami.44 Za synonymní

38

Tryzna, J., op. cit. sub 11, s. 140 a násl.

39

Weinberger, O., op. cit. sub 17, s. 39.

40

Weinberger, O., op. cit. sub 17, s. 40.

41

Boguszak, J., op. cit. sub 3, s. 23 - 24.

42

Činí tak např. Hanuš a výslovně na tuto skutečnost poukazuje (Hanuš, L. Jsou obecné právní
principy pramenem práva v právním řádu ČR? Právník 1/2007, s. 2).
43

Boguszak, J., op. cit. sub 3, s. 24.

44

Večeřa, M. Právní principy, přirozené právo a hlediska spravedlnosti, Právny obzor 86/3, 2003, s.
247.
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pojmy považuje právní principy a zásady také Kühn.45 Rozlišuje obecné
zásady právní, které zasahují oblast celého právního řádu, a ostatní
principy, vztahující se ke konkrétnímu odvětví, zákonu nebo institutu. Tyto
dvě kategorie se liší dosahem své působnosti a mírou obecnosti.46
Principy a zásady rozlišuje Pinz. Princip dle něj přestavuje základní
pravidlo, základní a vůdčí zásadu. Naproti tomu zásada je pak (pouhým)
pravidlem,

"běžnou

zásadou".

Mezi

těmito

pojmy

je

tedy

vztah

nadřazeného a podřazeného. Právní princip je pak nejobecnější právní
zásadou stěžejní povahy. Právní zásada je zásadou právních odvětví, tedy
dílčím právním principem. Jinými slovy, právní zásady jsou segmenty
právních principů.47

1.2 Funkce právních principů
Právní principy se uplatňují především v legislativním procesu, při tvorbě
práva. Jsou východiskem právního řádu, proto by formulace ustanovení
právních předpisů měla (jak při jejich vzniku, tak při změnách) z právních
principů vycházet. V případě, že zákonodárce při tvorbě práva z příslušných
právních principů nevychází a ustanovení předpisu se dostane do přímého
rozporu s určitým principem, nemělo by být takovéto ustanovení následně
v praxi aplikováno - dojde k jeho interpretační derogaci (viz dále).
Stěžejní oblastí, kde se principy uplatňují, je interpretace a aplikace práva,
zejm. řešení tzv. obtížných právních případů.48 Při aplikaci práva je třeba
brát zřetel na smysl a účel právní normy vyjádřené v právních principech.49
Z toho důvodu je při interpretaci norem nutné vždy přihlédnout také k
příslušným právním principům (i tehdy, pokud je za pomocí klasických
45

Kühn, Z., op. cit. sub 5, s. 93.

46

Kühn, Z., op. cit. sub 5, s. 93.

47

Pinz, J. Právní principy, zásady a legis ratio in Boguszak a kol. Právní principy, kolokvium,
Pelhřimov : Vydavatelství 999, 1999, s. 110 - 113.
48

Nicméně, např. Čapek je k roli principů při aplikaci práva poměrně skeptický, když je dle něj
omezena ustanoveními zákona, která sama daný případ řeší, pravidlem lex specialis derogat legi
generali, dle kterého speciální norma deroguje obecný princip, a formálně stanovenými mezemi
přípustnosti analogie iuris. Stěžejní roli právních principů spatřuje v legislativě. (Čapek, J. Principy
a konzistentnost právního myšlení in Boguszak a kol. Právní principy, kolokvium, Pelhřimov:
Vydavatelství 999, 1999, s. 71).
49

Holländer, P., op. cit. sub 6, s. 18.
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interpretačních metod výsledek interpretace normy zdánlivě jednoznačný).
Interpretace právních norem musí být s příslušnými právními principy
v souladu, výklad norem je třeba vést takovým směrem, aby výsledek
aplikace práva odpovídal příslušnému právnímu principu. Právní princip
může v některých případech dokonce vyloučit doslovný výklad textu
právního předpisu a realizovat tak skutečný obsah právní normy, která je
zákonem komunikována.50 Ústavní soud se k významu principů při
interpretaci práva vyjadřuje a uvádí, že "[…] naprosto neudržitelným
momentem používání práva je jeho aplikace, vycházející pouze z jeho
jazykového výkladu. Jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení
se k aplikované právní normě. Je pouze východiskem pro objasnění a
ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů,
jako logický a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.). Mechanická
aplikace abstrahující, resp. neuvědomující si, a to buď úmyslně, nebo
v důsledku nevzdělanosti, smysl a účel právní normy, činí z práva nástroj
odcizení a absurdity."51
Za interpretaci můžeme považovat také proces dotváření práva soudy.
Také zde se principy uplatňují, zejména při konkretizaci a upřesňování
neurčitých či příliš širokých pojmů užitých v textu právního předpisu, při
řešení rozporů mezi normami stejné právní síly, apod.52
Principy se uplatňují také v případě, kdy je obtížné identifikovat pravidlo
chování obsažené v dispozici právní normy. V případě, kdy není zcela
jasné, jaké chování je stanoveno, je třeba chování popsané v dispozici
právní normy konkretizovat. Mezi argumenty, které vedou k jednomu či
druhému zvažovanému závěru, patří i právní principy. Právní principy by k
těmto argumentům měly patřit vždy, nejen v případě, kdy za pomoci
klasických interpretačních postupů není zřejmé, jak normu vykládat. Bývá
nicméně zvykem, že zejména soudní rozhodnutí opírají svá odůvodnění
pouze o právní normy. Jen v případech, kdy za použití právních norem
50

Kühn, Z., op. cit. sub 5, s. 99.

51

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/97 ze dne 17. 12. 1997 vyhlášený ve Sbírce zákonů pod
č. 30/1998 Sb.
52

Zoulík, F. právní principy a procesní zásady in Boguszak a kol. Právní principy, kolokvium,
Pelhřimov : Vydavatelství 999, 1999, s. 181.
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nelze dospět k jednoznačnému závěru, opírají soudy (a to v zásadě pouze
vyšší soudy) svá rozhodnutí také o právní principy.53
V mezích interpretace zůstává také korekce výsledku aplikace příslušných
norem. V případech, kdy je při užití klasických interpretačních metod
výsledek aplikace práva věcně nespravedlivý, lze jej pomocí příslušného
právního principu posunout určitým směrem s tím, že výsledek stále
zůstává v rámci pravidla chování stanoveného v příslušné právní normě.
Principy tak mohou omezovat případy obcházení zákona, zneužívání
právních

norem,

minimalizovat

arbitrárnost

rozhodování.

Představují

významnou garanci legální spravedlnosti, přispívají ke vnímání legitimity
práva a výkonu státní moci.54
Právní principy představují také pramen práva. Jsou jím dle většinového
názoru doktríny, a to jak v oblasti common law, tak v oblasti práva
psaného. Patří mezi tzv. metanormativní části objektivního práva (vedle
legálních definic, legislativních zkratek, preambulí - uvozujících ustanovení
zákonů, vymezení právních pojmů soudy a právní vědou a dalšími).55
Funkci právního principu jako pramene práva potvrdil také Ústavní soud
ČR, který ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 33/9756 uvedl, že "[…]pramenem
práva obecně,[…] a to i v systému psaného práva, jsou rovněž základní
právní principy a zvyklosti.[…] I v českém právu takto platí a je běžně
aplikována řada obecných právních principů, které nejsou výslovně
obsaženy v právních předpisech."
Dle Ústavního soudu ČR má v systému psaného práva právní princip
charakter samostatného pramene práva "pouze praeter legem (čili, pokud
psané právo nestanoví jinak)."57 Právní principy jsou tedy subsidiárním
pramenem práva.58 Uplatní se v případě tzv. mezer v právu, tedy v situaci,
53

Tryzna, J., op. cit. sub 11, s. 104.

54

Večeřa, M. Právní principy a jejich funkce v právu in Boguszak a kol. Právní principy, kolokvium,
Pelhřimov : Vydavatelství 999, 1999, s. 64.
55

Gerloch, A., Teorie práva, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 33.

56

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/97 ze dne 17. 12. 1997 vyhlášený ve Sbírce zákonů pod
č. 30/1998 Sb.
57

Tamtéž.

58

Hanuš, L. Jsou obecné právní principy pramenem práva v právním řádu ČR? Právník 1/2007, s.
8, 10.
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která není řešitelná dle norem psaného práva, ani při jejich interpretaci.59 V
případě mezery v právu je třeba v prvé řadě použít analogii legis. Není-li to
možné, případ se posoudí podle právních principů příslušného právního
odvětví anebo podle obecných právních principů, tedy dle analogie práva argumentum per analogiam iuris (teleologického výkladu).60 Právní princip
pak plní roli závazného pravidla chování a přímo z něj jsou dovozována
práva a povinnosti subjektů práva. Principy je třeba aplikovat jako pramen
práva "za použití rozumného logického úsudku vycházejícího z dostatečně
odůvodněných premis při pečlivém zohlednění všech aspektů posuzované
věci."61
Právní principy se však neuplatňují pouze v případě mezer v právu. Ve
zcela

výjimečných

situacích,

kdy

aplikace

normy

vede

k

věcně

nespravedlivému řešení, odporujícímu příslušnému právnímu principu,
může použití principu aplikaci příslušné právní normy vyloučit. Právní
princip pak právní normu ve smyslu interpretačním deroguje. Kühn takové
případy nazývá "aplikací principu contra legem".62 Právní princip pak plní
roli závazného pravidla chování sám o sobě, přímo z něj jsou dovozována
práva a povinnosti subjektů práva.
Dle nálezu Ústavního soudu ČR "[s]oud [...]není absolutně vázán
doslovným zněním zákonného ustanovení, nýbrž se od něj smí a musí
odchýlit v případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů účel zákona,
historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jež
mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významovém
celku. Je nutno se přitom vyvarovat libovůle; rozhodnutí soudu se musí
zakládat na racionální argumentaci."63
V našem právu je analogie iuris výslovně upravena v ust. § 1 odst. 2
obchodního zákoníku, které stanoví závaznost právních principů ("zásad, na

59

Tamtéž, s. 3.

60

Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A. Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 184.

61

Hanuš, L., op. cit. sub 58, s. 4.

62

Kühn, Z., Aplikace práva ve složitých případech, k úloze právních principů v judikatuře,
Karolinum, Praha 2002, s. 175 a násl.
63

Nález
Ústavního
soudu
ČR
sp.
zn.
pl.
ÚS
21/96,
dostupné
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=29187&pos=1&cnt=1&typ=result.
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na

kterých spočívá obchodní zákoník") pro obchodní vztahy a současně uvádí
pořadí, v jakém mají být principy, vedle dalších zdrojů pravidel chování, na
konkrétní případy aplikovány. Dle uvedeného ustanovení v případě, že
nelze konkrétní právní otázku řešit pomocí norem obsažených v obchodním
zákoníku, předpisů občanského práva, ani podle obchodních zvyklostí, má
být posouzena podle zásad, na kterých obchodní zákoník spočívá. Principy
se tedy mají uplatit až po analogii zákona (když je její použití zakotveno v
ust. § 853 občanského zákoníku) a obchodních zvyklostech. Z výše
uvedeného je však zřejmé, že zásady, na kterých obchodní zákoník
spočívá, by pramenem obchodního práva byly i bez výslovného zákonného
odkazu v ust. § 1 odst. 2 obchodního zákoníku.64 Jak také poukazuje
Pelikánová, principy, na kterých obchodní zákoník spočívá, je nutné použít i
v případě, kde se nejedná o mezeru v právu, kde sice zákonná ustanovení
dávají odpověď na danou otázku, avšak je zapotřebí, aby byla příslušná
ustanovení správně interpretována. Interpretačním východiskem musí být
právní principy vždy.65

64

Pelikánová, I. Obchodní právo. I. díl, Praha : ASPI, a.s., 2005, s. 140.

65

Tamtéž, s. 25.

25

2.

PRINCIPY PRÁVNÍ ÚPRAVY KORPORACÍ

2.1 Rysy a specifika korporace
Korporace je nazývána "čistou kapitálovou společností". Historicky vznikaly
korporace jako prostředek realizace rozsáhlých, finančně náročných
projektů, které vyžadovaly shromáždění volného kapitálu od velkého počtu
osob. Tuto kumulaci kapitálu umožnila forma korporace.66 Vznik prvních
korporací či spíše jejich předchůdkyň datujeme v Evropě do 17. - 18.
století. Tyto entity však ještě neměly všechny znaky, které mají korporace
v současnosti, zejména majetkovou samostatnost, se kterou souvisí
neodpovědnost, resp. neručení akcionářů za závazky korporace. Postupným
vývojem se v evropských zemích a v USA prosadila forma korporace v
podobě odpovídající té dnešní. Kolem poloviny 19. století byly přijaty první
moderní zákony upravující takovou korporaci vznikající na registračním
principu. Následně směřovala právní úprava vzniku korporací k postupnému
uvolňování. Během existence formy korporace se stále častěji objevovaly
různé způsoby jejího zneužití akcionáři, jehož důsledkem je ze své podstaty
zpravidla poškození věřitelů korporace. Právo proto hledalo a hledá
nástroje ochrany třetích osob. V současnosti představuje ochrana věřitelů
korporace jednu z nediskutovanějších otázek akciového práva.
Korporaci můžeme chápat jako entitu, kde se střetávají zájmy skupin
participujících na jejím životě. Jedná se zejména o konflikt (i) mezi
akcionáři jako "ekonomickými" vlastníky korporace a jimi zvolenými
vedoucími řídícími korporaci, (ii) mezi akcionáři, kterým náleží kontrola nad
korporací (tedy akcionáři, kterým náleží většina hlasů v korporaci anebo
disponují takovým počtem hlasů, který s ohledem na jejich rozložení v
dané korporaci umožňuje akcionářům kontrolu korporace), a akcionáři,
kterým kontrola nenáleží a stojí proti kontrolujícím akcionářům, a dále (iii)
mezi korporací jako takovou a jejími věřiteli (v nejširším významu), tedy
66

Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako
podnikatelé. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 264.
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zaměstnanci, věřiteli poskytujícími korporaci úvěry, obchodními partnery,
zákazníky a dalšími (tzv. "agency problems"). Akciové právo představuje
dynamickou disciplínu, která neustále hledá rovnováhu mezi zájmy těchto
skupin.67
Korporace se vyznačuje určitými pojmovými znaky, které jsou pro tuto
formu podnikání společné v rozdílných právních systémech a právních
řádech. Doktrína se nicméně částečně v definici těchto základních rysů
korporace rozchází. Dle Pelikánové jsou jimi (i) právní subjektivita, (ii)
neručení

akcionářů

(tedy

důsledek

majetkové

samostatnosti),

(iii)

oprávnění emitovat cenné papíry a zejména akcie, (iv) s výhradou
kapitálový charakter, případně také (v) smluvní základ.68 Černá považuje za
znaky korporace (i) právní subjektivitu, (ii) majetkovou samostatnost, (iii)
kapitálový charakter (projevující se také v profesionalitě řízení), případně
(iv) smluvní základ.69 Anglosaská odborná literatura zdůrazňuje následující
rysy korporace: (i) právní subjektivita, (ii) majetková samostatnost, resp.
absence odpovědnosti (ručení) akcionářů za závazky korporace, (iii)
převoditelnost akcií (podílů ve společnosti), (iv) profesionální řízení
společnosti a (v) kontrola akcionářů nad korporací.70
Dovolím si provést syntézu a za hlavní znaky korporace napříč právními
řády považovat (i) právní subjektivitu, (ii) majetkovou samostatnost,
především její aspekt absence ručení akcionářů za závazky korporace, (iii)
převoditelnost akcií (podílů v korporaci), (iv) profesionální řízení korporace
a (v) (v evropských zemích) kapitálový charakter. K těmto pojmovým
znakům korporace lze učinit následující poznámky.

67
Blíže např. Pelikánová, I. Akciová společnost - základní charakteristika, dostupné na
http://srovnavacipravo.cz/texty/akciova.htm.
68

Pelikánová, I., op. cit. sub 67.

69

Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha: ASPI, 2006, s. 16 a násl.

70

např. Hansmann, H., Kraakman, R. in Kraakman, R., Davies, P., Hansmann, H., Hertig, G., Hopt,
K. J., Kanda, H., Rock, E.B. The Anatomy of Corporate Law. The Comparative and Functional
Approach. Oxford University Press, 2004, s. 5 a násl., Davies, P. L. Introduction to Company Law,
New York: Oxford University Press, 2002, s. 9 a násl.
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2.1.1

Právní subjektivita

Jde o základní rys korporace, od kterého se do jisté míry odvíjí všechny
ostatní. Právní subjektivita korporace nebyla vždy samozřejmostí, ve Velké
Británii byla např. pro soukromé korporace potvrzena na až konci 19.
století známým rozhodnutím ve věci Salomon v. Salomon & Co ([1897] A.
C. 22, HL).71
Korporace je tedy samostatným subjektem odlišným od osob, které ji
vytvořily. Svým jménem uskutečňuje právní úkony a nabývá práva a
povinnosti. Ve vztazích se třetími osobami vystupuje samostatně, svým
jménem, nezávisle na svých akcionářích. Práva, která vznikají korporaci,
nevznikají akcionářům, a naopak. Totéž platí o závazcích.
Rozsah právní subjektivity korporace se v právních řádech liší. V našem
právu je korporace nadána generální právní subjektivitou, její způsobilost
být nositelem práv a povinností a nabývat práva a povinnosti je
neomezená. Předmět podnikání konkrétní společnosti právní subjektivitu
tedy neomezuje, korporace je způsobilá ke všem právním úkonům, i těm,
které překračují předmět jejího podnikání. Druhým řešením je speciální
právní subjektivita, kdy je způsobilost korporace omezena, zpravidla
předmětem činnosti. Akt učiněný mimo tento rámec je aktem nicotným.
Generální právní subjektivita je samozřejmě příznivější pro věřitele, který
se nemusí zabývat tím, zda daný úkon spadá pod rámce předmětu činnosti
korporace.72 Speciální právní subjektivitu představuje také doktrína ultra
vires, která se tradičně uplatňovala např. ve Velké Británii. Pod vlivem
evropského práva (směrnice Rady 68/151/EHS) zde však musela být
s ohledem na ochranu třetích osob opuštěna.73

71

Davies, P. L. Principles of Modern Company Law, Sweet & Maxwell, eight edition, 2008, s. 33 a
násl., 195.
72

Speciální právní subjektivita byla typická pro naše socialistické právo, omezení právní
subjektivity obsahoval např. hospodářský zákoník. Právní subjektivitu právnických osob socialistických organizací limitoval de facto předmětem jejich činnosti - tzv. "společenskými úkoly",
k jejichž plnění byly zřízeny.

73

Pelikánová, I., op, cit. sub 67.
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2.1.2

Majetková

samostatnost,

absence

ručení

akcionářů
Důsledkem právní subjektivity je majetková samostatnost. Jako samostatná
osoba odlišná od akcionářů vlastní korporace majetek, který je striktně
oddělen od majetku akcionářů. Korporace může majetek nabývat, zcizovat
jej a poskytovat jej jako zajištění svých závazků nebo závazků třetích osob,
vždy bez přímého vlivu na majetkovou sféru akcionářů. Nepřímo se však
samozřejmě dispozice s majetkem korporace majetkové sféry akcionářů
dotknout

může.

Při výhodných

investicích

a

ekonomickém

úspěchu

korporace roste hodnota jejích akcií, při neúspěchu korporace hodnota
akcií klesá (a tím i hodnota majetku akcionářů).
Akcionář nemá vůči korporaci žádný nárok ve vztahu ke konkrétním
majetkovým hodnotám, které jsou ve vlastnictví korporace, a to ani pokud
jde o majetkové hodnoty, které do korporace akcionář vložil (např.
nemovitosti v podobě nepeněžitého vkladu při zvyšování základního
kapitálu). Majetkem akcionáře ve vztahu ke korporaci je pouze akcie
představující účast akcionáře v korporaci. Poměry v korporaci a hodnota
jejích akcií jsou v důsledku majetkové samostatnosti nezávislé na
majetkových poměrech akcionářů. Převod akcie a změna v osobě akcionáře
nemá na majetkové poměry korporace vliv.
Akcionář nemá právo požadovat po dobu trvání korporace ani v případě
jejího zrušení vrácení svých vkladů (v českém právu ust. § 179 odst. 2
obchodního zákoníku). Prostředky, kterými akcionář splatil emisní kurz, a
předmět nepeněžitého vkladu, který do korporace na splacení emisního
kurzu akcií vložil, se v okamžiku splacení vkladu (resp. v okamžiku vzniku
korporace při splacení vkladu před vznikem společnosti) stávají jejím
majetkem. Akcionář není oprávněn akcie korporaci vrátit výměnou za
majetkové hodnoty, za které akcie nabyl. Stejně tak korporace není
povinna akcie od akcionáře přijmout zpět. Výjimkou jsou situace, kdy
zákonodárce k ochraně akcionářů výslovně ukládá korporaci povinnost
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akcie od akcionářů odkoupit.74 Nejen k majetku, který akcionáři do
společnosti vnesli, ale samozřejmě ani k majetku, který společnost získala
vlastní činností, nemají akcionáři bližší vztah. To platí samozřejmě také pro
zisk společnosti. Dokud valná hromada nerozhodne o výplatě části čistého
zisku akcionářům, nemají akcionáři na vyplacení části čistého zisku nárok.
Hlavním z projevů majetkové samostatnosti je skutečnost, že akcionáři
neručí za závazky korporace (a naopak korporace neručí za závazky
akcionářů). Pokud akcionáři mají za závazky korporace ručit, musí tak
výslovně stanovit zákon (akcionáři mohou samozřejmě ručitelský závazek
také smluvně převzít). Tak je tomu např. u českých osobních obchodních
společností.

Tento

aspekt

majetkové

samostatnosti,

tedy

neručení

akcionářů za závazky korporace, spíše než majetková samostatnost jako
taková, je zdůrazňován a považován za pojmový znak korporace.75
V anglosaské doktríně i judikatuře se ostatně používá termín "limited
liability" (tedy doslova omezená odpovědnost) k vyjádření téhož, tedy
skutečnosti, že akcionáři neručí za závazky korporace, resp. že jejich
odpovědnost či spíše ručení je omezeno ("limited") do výše jejich investice
do (akcií) korporace. Situace, kdy je tento rys potlačen a majetková
samostatnost prolomena, jsou pak chápány jako prolomení "omezení
odpovědnosti".

Řada

českých

autorů

přijímá

inspiraci

uvedeným

anglosaským termínem a majetkovou samostatnost nazývá "omezenou
odpovědností".76 V této práci je výrazem majetková samostatnost myšlen v
prvé řadě její výše uvedený aspekt spočívající v absenci ručení akcionářů
za závazky korporace.
Zdánlivě majetková samostatnost nepředstavuje další, zvláštní vlastnost
korporace a jeví se jako jeden z aspektů právní subjektivity. Pokud však
74

Např. dle ust. § 186a ObchZ v případě, že valná hromada rozhodne o vyřazení účastnických
cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu, je společnost povinna od akcionářů, kteří pro
zrušení registrace nehlasovali nebo se předmětné valné hromady nezúčastnili, akcie za zákonem
garantovaných podmínek odkoupit.
75

Shodně např. Pelikánová, I., op. cit. sub 67.

76

Např. Richter (Richter, T. O logice a limitech korporačního práva: teoretické základy, Právní
rozhledy, 2008, 23, s. 848), Doležil (Doležil, T. Koncerny v komunitárním právu. Analýza a náměty
pro rekodifikaci, Praha : Auditorium s.r.o., 2008), Kuhn užívá termín omezené ručení (Kuhn, P. Vliv
komunitárním úpravy na české společenstevní právo. Závod ke dnu? in Sborník ze setkání kateder
obchodního práva právnických fakult České republiky a Slovenské republiky, Praha : Univerzita
Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. IFEC, Beroun, 2007, s. 170).
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budeme majetkovou samostatnost chápat v tomto užším významu,
zjistíme, že korporaci odlišuje od jiných forem podnikání, které jsou také
nadány právní subjektivitou, avšak jejich členové za závazky entity ručí (v
českém právu osobní obchodní společnosti).
Korporace

tedy

představuje

pro

akcionáře

možnost

podnikat

prostřednictvím jiné entity, která poskytuje vyloučení prakticky jakékoli
odpovědnosti (v obecném smyslu slova) za závazky z podnikání vyplývající.
Majetková samostatnost akcionářům přináší jistotu, že případný neúspěch
podnikání korporace nebude mít fatální důsledky pro ně samotné. V sázce
je pouze částka, kterou investovali do koupě akcií. Tato suma tak
představuje

pomyslný

limit

ručení

akcionářů

za závazky

korporace.

(Uvedené platí po dobu trvání korporace. V případě jejího zrušení s
likvidací akcionáři v českém právu ručí za závazky korporace do výše svého
podílu na likvidačním zůstatku.)
Pro věřitele na druhou stranu majetková samostatnost znamená, že se
mohou se svými nároky obracet výhradně na korporaci, nikoli na akcionáře,
jakkoli jsou akcionáři v některých případech, zejména v soukromých
korporacích, těmi, kdo skutečně podniká, jedná s věřiteli a užívá při tom
"slupku korporace". Věřitelé jsou těmi, kdo ponese negativní důsledky
špatné hospodářské situace korporace a jejího případného úpadku.
Naopak výhody plynoucí z prosperujícího podnikání korporace nesou
výhradně akcionáři jako její residuální vlastníci, samozřejmě po uspokojení
pohledávek všech věřitelů. V případě zrušení a likvidace korporace (což je
hypotetický a netypický případ) akcionáři obdrží veškerý zisk a majetek
korporace, který po uspokojení pohledávek všech třetích osob zbude. V
případě pokračování podnikání korporace jsou akcionáři beneficienty všech
výhod, na zisku korporace se podílejí prostřednictvím dividendy, případně
vyšší ceny akcií. Podíl akcionářů na rizicích podnikání korporace je velmi
omezený (výší jejich investice do akcií korporace), na druhou stranu
čerpání výhod plynoucích z úspěšného podnikání korporace je neomezené.
Věřitelé a akcionáři se tak nacházejí ve velmi asymetrickém postavení.77
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Akcionáři mohou prostřednictvím majetkové samostatnosti externalizovat
riziko podnikání, věřitelé jsou pak těmi, na koho je přeneseno. V odborné
literatuře se však setkáme také s opačným pohledem, že majetková
samostatnost svým způsobem chrání také věřitele, když věřitele korporace
odděluje od věřitelů akcionářů, a tím snižuje počet konkurenčních
pohledávek, které mají být uspokojeny z téhož majetku (akcionáře či
korporace). Věřitel korporace se tak nemusí obávat, že šance na
uspokojení jeho pohledávky bude menší z důvodu existence dalších věřitelů
akcionáře, navíc může monitorovat situaci pouze majetkových poměrů
korporace, nikoli také majetkovou sféru akcionáře.78
Smluvní věřitelé mohou toto své nevýhodné postavení částečně vyrovnat.
Mají celou řadu možností. Mohou vyjednat osobní zajištění své pohledávky
akcionářem, zajištění majetkem korporace, mohou sjednat různé způsoby
smluvní ochrany svého postavení, např. informační povinnosti korporace
(o významných krocích, které hodlá uskutečnit, o smlouvách, které hodlá
uzavřít, či o ekonomických ukazatelích hospodaření korporace). Mohou také
omezit svobodu korporace vstupovat do vztahů, které by zvýšily riziko
neuspokojení pohledávky věřitele, a sjednat např. pod sankcí smluvní
pokuty či zesplatnění celého úvěru zákaz určitých jednání korporace a
ujednání (např. převzetí ručení či jiné zajištění závazku třetí osoby). Mohou
sjednat řadu povinností korporace, týkajících se omezení výplaty dividendy,
požadavků na kapitálovou přiměřenost, apod. Smluvní ochrana věřitelů
korporací je oproti Evropě nesrovnatelně rozvinutější v USA.79 Deliktní
(nedobrovolní) věřitelé žádnou uvedených možností nemají. Také proto
jsou považováni za nejzranitelnější z věřitelů korporace. Ve vztahu s
korporací se ocitli zpravidla zcela bez ohledu na svou vůli.
Majetková samostatnost nebyla pro korporaci vždy samozřejmostí. Ve
Velké Británii se např. prosazovala kolem poloviny 19. století, kdy převládl
argument, že majetková samostatnost umožní, aby široká veřejnost
investovala svůj volný kapitál do řady rozsáhlých projektů (z nichž jako
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stěžejní je uváděna výstavba železniční sítě), pro jejichž realizaci byly
korporace založeny. Tito "malí" investoři z řad veřejnosti, kteří nejsou
profesionály, podnikání v daném oboru se neúčastní a nemají o to ani
zájem, by nebyli ochotni své prostředky investovat, pokud by tím celý svůj
majetek vystavili riziku. Spíš by pak byli ochotni své volné prostředky za
výhodný úrok solidní korporaci půjčit. Ideálním prostředkem pro skloubení
potřeb všech zúčastněných se stala myšlenka korporace.
Uvedené pozitivum majetkové samostatnosti však zjevně platí pouze ve
vztahu k veřejným korporacím, případně korporacím, které své akcie
hodlají uvést na veřejný trh. Ostatně ve Velké Británii nebyla majetková
samostatnost

od

počátku

rysem

všech

rozhodnutím Salomon v. Salomon & Co

80

korporací.

Až

zlomovým

bylo potvrzeno, že majetková

samostatnost je platná také pro soukromé korporace. Uvedené rozhodnutí
bylo odbornou veřejností přijímáno nejednoznačně. Dokonce ještě Komise
pro revizi korporačního práva ("Company Law Review Steering Group")
ustavená v roce 1998 se opodstatněností "privilegia" omezeného ručení pro
akcionáře soukromých korporací zabývala, změnu v tomto pojetí však
nakonec nenavrhla.81
Jako ekonomická zdůvodnění majetkové samostatnosti jsou uváděny
následující argumenty.
Prvním z nich je výše uvedená skutečnost, že majetková samostatnost
umožňuje kumulaci volných prostředků řady malých investorů. Pokud by
korporace nebyla nadána majetkovou samostatností a akcionáři by
neomezeně ručili za závazky korporace, investování byť nepatrné částky do
akcií korporace by je vystavilo značnému riziku, že se na ně obrátí věřitel
korporace s požadavkem na uspokojení své pohledávky z důvodu ručení.
Široká veřejnost by pochopitelně nebyla ochotna výměnou za vyhlídku ne
příliš vysokého zisku riskovat svůj osobní majetek. Nebyla by k tomu příliš
ochotna ani tehdy, pokud by měla vyhlídku na značný zisk, neboť i jen
velmi malé potenciální riziko značné ztráty zastíní možnost potenciálního
vysokého zisku, přestože tento zisk je podstatně pravděpodobnější.
80
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Majetková samostatnost tedy umožňuje realizaci investic, které by se jinak
neuskutečnily.
Současně umožňuje akcionářům dále snížit riziko neúspěchu diverzifikací
svého portfolia akcií. Pokud jsou akcionáři vystaveni menšímu riziku,
ochotněji přistupují na nižší dividendu a nižší výnos z prodeje akcií, než
jaké by požadovali, kdyby za závazky korporace ručili. V důsledku toho jsou
náklady korporací na pořízení kapitálu nižší.
Majetková samostatnost šetří náklady také akcionářům. Jde o náklady,
které jsou nuceni vynaložit, aby se zajistili před nebezpečím příliš
riskantních kroků korporace. Pokud by za závazky korporace neomezeně
ručili, byli by nuceni aktivně participovat na kontrole podnikání korporace
anebo alespoň pečlivě monitorovat všechna rozhodnutí vedoucích, aby měli
přehled o tom, zda vedoucí neuskutečnili krok, který by akcionáře mohl
vystavit nebezpečí ručení. Aby mohli akcionáři tyto aktivity efektivně
vykonávat, museli by své investice soustředit do jedné nebo několika málo
korporací. U relativně malé investice by i tak náklady spojené s těmito
aktivitami pravděpodobně přesáhly předpokládané zisky.82 Majetková
samostatnost tedy akcionářům umožňuje rezignovat na participaci na řízení
korporace a na monitorování rozhodnutí vedoucích, když jejich pochybení
nebude mít zdrcující negativní následky na majetkovou sféru akcionářů.
Díky majetkové samostatnosti akcionáři naopak mohou optimalizovat své
zisky tím, že realizují více malých investic do většího množství korporací.
Akcionáři tak mohou díky majetkové samostatnosti zůstat pasivními
investory. Je třeba zdůraznit, že pasivita akcionářů není chápána jako
negativní jev. Naopak umožňuje efektivní fungování korporace, když
pasivní akcionář se nevměšuje do vedení korporace. Akceschopnost
korporace je zajištěna nejen profesionálním vedením, oddělením kontroly
od vlastnictví, ale také nevměšováním se akcionáře do záležitostí vedení.
Výsledná podoba vztahu akcionáře a korporace předpokládá, že akcionář
vloží do korporace prostředky, pobírá z nich výnos a příliš výrazně

82
Millon, D. Piercing the Corporate Veil, Financial Responsibility, and the Limits of Limited Liability,
Washington
&
Lee
Public
Law
Research
Paper
No.
03-13,
dostupné
z
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=451520, s. 7.

34

nezasahuje do řízení korporace. Akcionář má mít v korporaci spíše kontrolní
funkci.83
Majetková samostatnost umožňuje akcionářům nesledovat, kdo jsou
dalšími akcionáři korporace a jaké jsou jejich majetkové poměry. Tím
zajišťuje fungování kapitálového trhu. V případě, že by akcionáři solidárně
ručili za závazky korporace, zlepšení majetkových poměrů všech ostatních
akcionářů by znamenalo zvýšení hodnoty akcií konkrétního akcionáře. Čím
více majetku je totiž ve společném "balíku", ze kterého se bude potenciální
věřitel uspokojovat, tím pravděpodobnější je, že (v případě, že akcionáři
budou skutečně muset z titulu ručení plnit) daný akcionář bude plnit pouze
tolik, kolik poměrně odpovídá jeho účasti na korporaci. Naopak, pokud jsou
ostatní akcionáři nemajetní, v tomto pomyslném "balíku" není dostatek
prostředků pro uspokojení věřitelů korporace a majetný akcionář se může
oprávněně obávat, že zaplatí více než poměrnou část odpovídající jeho
účasti na korporaci.84 Majetková samostatnost z tohoto důvodu umožňuje
obchodování s akciemi za "jednotnou" cenu bez ohledu za majetkové
poměry jiných akcionářů. Lze však namítnout, že tohoto cíle by bylo možné
dosáhnout také ručením akcionářů za závazky korporace pouze v poměrné
výši, nikoli solidárně. Pokud by akcionáři neomezeně ručili za závazky
korporace a hodnota akcií by byla určena částečně bohatstvím ostatních
akcionářů,

akcionáři

by

v

případě

neefektivního

řízení

korporace

pravděpodobně prodávali své akcie pod cenou, než za jakou by byly akcie
prodávány, kdyby

byla korporace

řízena efektivně. Taková situace

umožňuje převzetí korporace, které přináší výměnu vedení. Tím majetková
samostatnost ve svém důsledku motivuje vedoucí jednat efektivně a v
zájmu akcionářů.
Majetková samostatnost také usnadňuje či přímo umožňuje převoditelnost
akcií. Pokud by akcionáři neomezeně ručili za závazky korporace, v zájmu
ochrany věřitelů by bylo zapotřebí přijmout pravidlo zakazující převod akcií
na nemajetné nabyvatele, případně zavést ručení převodce za závazky
nabyvatele související s účastí v korporaci. Obě takováto pravidla by
83
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prakticky vylučovala obchodování s akciemi a negativně by se podepsala na
objemu veřejně obchodovaných akcií.85
Majetková

samostatnost

umožňuje

přijímání

optimálních

investičních

rozhodnutí vedoucími. Vedoucí mohou investovat do rentabilních, avšak
riskantních projektů, aniž by akcionáře vystavili nebezpečí ztráty osobního
majetku. Pokud by akcionáři neomezeně ručili za závazky korporace,
vedoucí by byli více obezřetní při vstupu do projektů s nejistým výsledkem.
Odvaha vedoucích investovat do riskantních podniků je přínosná pro celou
společnost.86
Majetková samostatnost platí bez výjimky jak pro soukromé, tak pro
veřejné korporace a ve vztahu k deliktním, i smluvním věřitelům korporace.
Dle některých autorů je majetková samostatnost ospravedlnitelná pro
veřejné korporace, nikoli však pro korporace soukromé. Argument, že
snižuje potřebu akcionářů monitorovat, jaká rizika korporace podstupuje,
obstojí totiž pouze ve vztahu k akcionářům veřejných korporací. Pro ně je
monitorování chodu korporace obtížné a nákladné. Tito akcionáři proto
snižují riziko své investice spíše tím, že své "pasivní" investice rozprostřou
do diverzifikovaného portfolia, než aby se snažili aktivně zapojit do řízení
několika málo korporací. Majetková samostatnost tedy opodstatněně
usnadňuje investování do akcií veřejných korporací. Naproti tomu typický
akcionář soukromé korporace je zpravidla aktivně zapojen do řízení
korporace, případně alespoň pozorně sleduje dění v korporaci. Akcionáři
soukromých korporací často investují významnou část svého majetku
do jedné korporace, diverzifikace investice jako nástroj snížení rizika
investování pro ně nepřichází do úvahy. Toto je ostatně přirozené, když je
podstatně jednodušší účastnit se na řízení anebo monitorovat vedoucí při
podnikání menšího rozsahu, kterým se soukromé korporace zpravidla
vyznačují. Pro akcionáře soukromých korporací není proto tak zajímavé
ušetřit náklady na monitorování, které umožňuje majetková samostatnost,
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pro akcionáře veřejných korporací je to naopak nezbytnost.87 Také
monitorování dalších akcionářů a jejich majetkových poměrů je jednodušší
a méně nákladné v soukromé korporaci, ve které je počet akcionářů nízký a
akcionáři se často poměrně dobře znají. Navíc stanovy soukromých
korporací často obsahují omezení převoditelnosti akcií na třetí osoby, což
monitorování ostatních akcionářů ještě podstatně ulehčuje. V praxi má
navíc majetková samostatnost soukromých korporací omezený význam ve
vztahu ke smluvním věřitelům. Mnoho silných věřitelů, jako jsou banky a
jiní poskytovatelé úvěrů, ale také někteří dodavatelé, požadují osobní
zajištění svých pohledávek akcionáři. Všechny tyto argumenty vedou řadu
autorů k námitce neopodstatněnosti majetkové samostatnosti v soukromé
korporaci.88
Dále je namítáno, že úprava vztahu korporace k deliktním věřitelům
vyžaduje jiný přístup než úprava vztahu vůči věřitelům smluvním.
Majetková

samostatnost

umožňuje

akcionářům

externalizovat

riziko

neúspěchu podnikání, které by jinak museli nést. Nicméně smluvní věřitelé
s tímto mohou počítat a smluvit si zajištění své pohledávky, jinou smluvní
ochranu, případně jednoduše požadovat za své zboží či služby vyšší cenu.
Deliktní věřitelé jsou v naprosto rozdílné situaci. Vůči zneužití korporace se
dopředu bránit nemohou. Hansmann a Kraakman považují majetkovou
samostatnost ve vztahu k deliktním věřitelům korporace za příklad
sbližování právních řádů na neúčelných normách, když akcionářům
dovoluje externalizovat náklady deliktů korporace.89 Ve vztahu ke smluvním
věřitelům uznávají majetkovou samostatnost jako nezbytný předpoklad
fungování korporace, ve vztahu k věřitelům deliktním však doporučují
podřídit akcionáře do určité míry osobní odpovědnosti za závazky
korporace (blíže viz kapitolu "Deliktní vs. smluvní věřitelé v teorii veil
piercing").90
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Výše uvedené lze shrnout tak, že majetková samostatnost je výhodná pro
akcionáře veřejné korporace, ale nepřináší tolik výhod akcionářům
soukromé korporace. Snížení nákladů na monitorování korporace a
ostatních akcionářů není pro akcionáře soukromé korporace zapotřebí, když
se zpravidla řízení korporace účastní a ostatní akcionáře znají. Ve vztahu ke
smluvním věřitelům je majetková samostatnost nedůvodná jak ve vztahu k
soukromým, tak veřejným korporacím, když si mohou smluvit buď osobní
zajištění pohledávky akcionářem, anebo jiný způsob zajištění či zvýší cenu
svých výrobků nebo služeb. Z pohledu deliktních věřitelů lze proti
majetkové samostatnosti namítat, že umožňuje externalizaci rizika, které
převýší výhody, které z toho pro akcionáře plynou.91
Uvedené argumenty proti majetkové samostatnosti nejsou brány na lehkou
váhu. Majetková samostatnost, resp. její zneužívání akcionáři je v poslední
době předmětem ostré kritiky. Stále je považována za nezbytný rys
korporace umožňující její fungování, právo však hledá cesty, jak zneužití
majetkové samostatnosti předejít. V určitých případech je tak majetková
samostatnost prolamována a akcionáři čelí povinnosti ručení za závazky
korporace. Prolomení se opírá jednak o zákonná ustanovení, která
v určitých situacích od majetkové samostatnosti částečně odhlížejí, jednak
je realizováno cestou soudního výkladu (blíže viz kapitolu "Ochrana
věřitelů").

2.1.3

Převoditelné akcie (podíly v korporaci)

Pro korporaci je dále charakteristické, že emituje akcie, tedy cenné papíry,
s nimiž je spojeno právo účasti v korporaci. Akcie jsou relativně snadno
převoditelné, což umožňuje častou, rychlou a snadnou změnu majitelů
podílů - akcionářů. Emise cenných papírů je považována za jeden
z nejvýznamnějších činitelů určujících povahu korporace.92
Převoditelnost akcií umožňuje kontinuální fungování korporace bez ohledu
na změnu její vlastnické struktury. Změna v osobě akcionáře je ve srovnání
91
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s ostatními

obchodními

společnostmi

jednoduchá

a

mnohdy

nemá

na poměry v korporaci žádný vliv. Korporace existuje dále, přestože se její
akcionáři zcela vymění. V případě listinných akcií na majitele se o změně
mezi akcionáři korporace ani nemusí dozvědět. Snadná převoditelnost akcií
tak často vede k tomu, že korporace ani třetí osoby akcionáře neznají,
korporace se stává "anonymní společností".93 Proti anonymitě akcionářů
stojí sílící požadavek na transparentnost korporací uplatňující se především
u

veřejných

korporací.

Anonymita,

kterou

korporace

akcionářům

poskytovala a do jisté míry poskytuje i dnes, je proto zatlačována do
pozadí.

Výrazným

posunem

v odtajňování

akcionářů

bylo

zavedení

zaknihované podoby akcií, která korporaci umožňuje získat přesné
informace o tom, kdo je jejím akcionářem.94 V českém právu mělo dojít k
dalšímu potlačení anonymity akcionářů po přijetí zákona o obchodních
korporacích, dle kterého měly být akcie na majitele vydávány pouze
v zaknihované podobě. Od tohoto pojetí bylo upuštěno a podle vládního
návrhu tohoto zákona zůstává stávající řešení převoditelnosti akcií na
majitele

nezměněno.

respektováno,

že

Dle důvodové

korporace

je

zprávy

soukromou

k

návrhu

společností

zákona
s

je

možností

anonymity akcionářů. Požadavek transparentnosti korporace je třeba řešit
jinými prostředky, navíc zaknihování cenného papíru dohledatelnost
vlastníka neřeší, pouze komplikuje - vícestupňová registrace eviduje pouze
vlastníky v první či druhé řadě, nikoliv možné skutečné vlastníky.95
Převoditelnost akcií může být omezena, nelze ji však zcela vyloučit.96 Této
možnosti využívají především soukromé korporace, kde bývá převoditelnost
akcií často omezena řadou podmínek a restrikcí (např. předchozím
93

Pelikánová, I., op. cit. sub 67.

94

Ostatně ve francouzštině se pro korporaci užívá výrazu "société anonyme", tedy anonymní
společnost. Jistým paradoxem je, že právě ve Francii je plná anonymita akcionářů vyloučena, když
všechny cenné papíry emitované na území Francie, včetně akcií mají výhradně zaknihovanou
podobu. Je tomu tak od osmdesátých let, kdy na základě rozsáhlé reformy proběhla
dematerializace trhu cenných papírů (Černá, S., Zaknihované akcie a anonymita akcionáře v české,
francouzské a německé úpravě, Právní praxe v podnikání 2/1994, s. 7).
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Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o obchodních korporacích, dostupné z
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/zakon-o-obchodnich-korporacich/duvodova-zprava.html, s. 56.

96

Možností omezit, nikoli však vyloučit převoditelnost akcií se česká akciová společnost mimo jiné
odlišuje od společnosti s ručením omezeným, kde je možné zcela vyloučit převoditelnost podílů na
třetí osoby, resp. vyloučení převoditelnosti podílů na třetí osoby je výchozí stav, od kterého se
společenská smlouva může odchýlit.
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souhlasem

ostatních

akcionářů

či

orgánu

korporace).

V

některých

případech se volná převoditelnost akcií v kontextu soukromých korporací
jeví jako iluzorní.
Z uvedeného je zřejmé, že vztah mezi korporací a akcionářem je ve
srovnání s jinými formami podnikání poměrně volný.

2.1.4

Profesionalita řízení korporace

Povaha korporace jako sdružení velkého počtu osob - akcionářů - vyžaduje
takový způsob řízení, který umožní její efektivní fungování. Vlastnictví akcií,
které přináší účast na zisku korporace, se může účastnit neomezené
množství subjektů, aby však byla zachována akceschopnost korporace,
musí být její pravidelná správa (obchodní vedení) vyhrazena pouze
omezenému

okruhu

osob.

Akcionářům

je

proto

ponecháno

pouze

rozhodování o strategických otázkách a každodenní správa a vedení
korporace jsou vyhrazeny několika placených profesionálům. Ti jsou
osobami, které tuto činnost (řízení korporace a s tím související jednání
jejím jménem) vykonávají za úplatu jako svou profesi. Akcionáři se řízení a
každodenních aktivit korporace neúčastní.
Je však třeba předeslat, že zde uvedené platí pouze pro veřejné korporace,
které reprezentují naplnění původní myšlenky korporace - kumulaci
kapitálu široké veřejnosti.
Akcionář je stále více považován za pouhého pasivního investora,
poskytovatele kapitálu, který přispívá na tvorbu kapitálu korporace, na
jejím chodu se zásadním způsobem nepodílí, ani to nemá v úmyslu.
Ostatně jak už bylo řečeno, vztah mezi (veřejnou) korporací a akcionářem
je zpravidla poměrně volný. Svůj podíl v korporaci akcionář považuje za
formu investice, má zájem na jejím co možná nejvyšším zhodnocení.
Zvláště u největších veřejných korporací je taková účast investorů typická
("investor ownership"97). Jaké výnosy ze své investice akcionář obdrží,
nezávisí na něm, ale na krocích, které přijmou vedoucí korporace.
Recentně lze však pozorovat vzrůstající vliv akcionářů na chod korporace, a
97

Hansmann, H., Kraakman, R., op. cit. sub 70, s. 14.
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to díky institucionálním investorům, v jejichž rukou je podstatná část akcií
veřejných korporací. Tito nevystupují pouze jako pasivní investoři kapitálu,
snaží se participovat na řízení korporace (v omezených možnostech, které
jim právo poskytuje), usilují o zachování zdravé korporace, případně
o vysoké výnosy z akcií, samozřejmě se však nemohou podílet na
každodenním řízení korporace.
Jak již bylo předesláno, výše uvedené platí pouze pro veřejné korporace.
V soukromých korporacích se naopak akcionáři na řízení korporace podílejí,
když jsou většinou (všichni anebo alespoň jejich převážná část) současně
vedoucími.
Skutečnost, že je korporace řízena profesionály, není pouze "privilegiem",
které by mělo usnadnit akcionářům jejich pozici v korporaci. Je nutností a
jedinou možností, jak zajistit fungování korporace s vysokou diverzifikací
akcionářů, a také projevem faktu, že korporace je samostatná entita,
odlišná od akcionářů, kteří ji nevlastní. Exekutivní a kontrolní pravomoc,
jejímiž nositeli jsou akcionáři (resp. jejich shromáždění - valná hromada),
je z podstatné části delegována na výkonný (a také kontrolní) orgán.
Delegované pravomoci akcionáři ztrácejí. Vedoucí jsou pak povinni řídit
korporaci samostatně, bez ohledu na vůli a případné pokyny akcionářů.
Všechna rozhodnutí

týkající se korporace, s výjimkou strategických,

zásadních rozhodnutí ponechaných k rozhodování vrcholnému orgánu valné hromadě, jsou přijímána výkonným orgánem. Je tak umožněno
efektivní rozhodování, kdy není nutné informovat akcionáře o všech
připravovaných rozhodnutích a krocích korporace a požadovat jejich
vyjádření či souhlas. Působnost výkonného orgánu k rozhodování o
záležitostech obchodního vedení je výlučná.98 Akcionáři ani nikdo jiný
nejsou oprávněni udělovat vedoucím pokyny týkající se obchodního vedení
(vyjma případů, kdy zákon stanoví výjimku z tohoto pravidla). Klíčovým je
zde pojem obchodního vedení. Obsah tohoto pojmu není jednoznačný,
navíc mezi obchodním vedením a rozhodnutím, které je již nad jeho rámec,
přirozeně není ostrá hranice. Nejvyšší soud ČR obchodním vedením např.

98

Černá, S., Čech, P. Kde jsou hranice obchodního vedení? Právní fórum 11/2008, s. 455.
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rozumí

"řízení

korporace,

tj.

zejména

organizování

a

řízení

její

podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech".99
Organizační struktura korporace, která takovýto způsob řízení a fungování
korporace umožňuje, je daná zákonem a pro korporaci povinná. Počet
orgánů, jejich působnost, složení a další otázky spojené s organizační
strukturou korporace určuje zákon. Korporace nemá na výběr, zda zřídí
výkonný orgán, zákonem předepsané orgány je povinna zřídit. Právě tato
obligatorní organizační struktura je dalším znakem korporace. Korporace je
v tomto více institucí a méně smlouvou.
Profesionalita řízení korporace (resp. důsledky, které přináší) bývá také
nazývána jako oddělení vlastnictví od kontroly. Vlastnictvím je zde myšleno
ekonomické

vlastnictví

korporace

akcionáři

jako

jejími

residuálními

vlastníky (z právního hlediska akcionáři samozřejmě korporaci nevlastní,
vlastní pouze její akcie). Kontrolou je myšlena kontrola nad obchodními
rozhodnutími korporace, kterou vykonávají vedoucí. Na druhou stranu toto
oddělení není úplné, když jsou vedoucí (členové výkonného orgánu) přímo
či zprostředkovaně voleni právě akcionáři. Tento mechanismus zajišťuje, že
vedoucí respektují zájmy akcionářů, resp. zájmy většinových akcionářů, tj.
těch, díky nimž byli a mohou být opětovně zvoleni. Výkonný orgán je
zpravidla kolektivním orgánem, což (alespoň teoreticky) přináší možnost
kontroly jeho členů navzájem.
Delegované řízení korporace také umožňuje zřetelné označení osob, které
jsou oprávněny přijímat v korporaci rozhodnutí a zastupovat ji navenek, a
komunikaci tohoto vůči třetím osobám.

2.1.5

Kapitálový charakter

S výhradou lze za pojmový znak korporace považovat také koncept
základního kapitálu, tedy požadavek na reálné vytvoření a udržení
základního

kapitálu

korporace.

Základní

99

kapitál

má

být

zárukou

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 479/2003 (citováno dle Černá, S. K vázanosti
představenstva nevhodnými a nezákonnými pokyny in Pocta Zdeňku Kučerovi k 80. narozeninám,
Acta Universitatis Carolinae Iuridica č. 1 (2008), Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství
Karolinum, 2008, s. 127).

42

poskytovanou třetím osobám, současně představuje vnitřní dluh korporace
vůči jejím akcionářům. Význam základního kapitálu je často zpochybňován,
v některých zemích byl tento koncept opuštěn a připouští se emise akcií
bez jmenovité hodnoty.100 Jde tedy o znak nikoli všeobecný. Evropské
právo a evropské státy nicméně i přes existující výhrady u myšlenky
základního kapitálu dosud setrvávají.
Základní

kapitál

představuje

(velmi

zjednodušeně

řečeno)

peněžní

vyjádření majetku vloženého do korporace akcionáři výměnou za akcie.
Vytvoření kapitálu ve výši dosahující alespoň zákonem stanovené spodní
hranice se časově váže ke vzniku korporace a řada pravidel má zajistit jeho
udržení po celou dobu jejího trvání. Koncept základního kapitálu (jeho
reálné vytvoření a udržení) je silně etablován v kontinentální Evropě, kde
byl považován za základní nástroj ochrany věřitelů. Ve Velké Británii platí
požadavek na vytvoření minimální výše základního kapitálu pro veřejné
korporace, a to od přijetí druhé evropské směrnice (77/91/ES).101 USA
koncepci základního kapitálu, jak je užívaná v Evropě, neznají. Korporace
zde ve většině případů nejsou povinny shromáždit na počátku určitý
majetek, pouze zlomek států upravuje povinný minimální kapitál, jeho výše
je však zanedbatelná.
Základní kapitál měl být pro věřitele korporace pojistkou toho, že bude
schopna krýt své závazky, a měl by tak nahradit osobní ručení akcionářů.
S cílem reálně kapitál vytvořit a udržet stanoví právní řády řadu omezení a
povinností

korporací

(např.

ocenění

nepeněžitých

vkladů

soudem

jmenovaným znalcem, které má zajistit, že korporace skutečně obdržela
majetek, o němž deklaruje, že "tvoří" její základní kapitál, zákaz úpisu
vlastních akcií, zákaz finanční asistence, testování dovolenosti řady
majetkových transakcí vazbou na základní kapitál a další). Ukázalo se však,
že žádné z této velké množiny opatření není schopno zaručit, aby
majetková substance odpovídající základnímu kapitálu zůstala "k dispozici"
pro věřitele korporace. Základní kapitál věřitelům prakticky žádnou jistotu
neposkytuje,

není

ani

spolehlivým

100

Pelikánová, I., op. cit. sub 67.

101

Davies, P. L., op. cit. sub 71, s. 259.

43

ukazatelem

platební

schopnosti

korporace. Ostatně také druhá evropská směrnice (77/91/ES) má v
budoucnu zakotvit vedle tradiční rigidní úpravy základního kapitálu také
úpravu alternativní, inspirovanou americkou koncepcí.102

2.2

Korporace jako smlouva

Se svým osobním substrátem představuje korporace sdružení fyzických a
právnických osob. Základem tohoto sdružení je (soukromoprávní) smlouva
uzavřená mezi akcionáři.
Pro

její

smluvní

základ

lze

korporaci

chápat

jako

pouhý

soubor

komplexních, soukromoprávních, smluvních vztahů založených smlouvami,
které jsou výslovně, či konkludentně uzavírány mezi osobami dobrovolně
participujícími na životě korporace ("nexus of contracts").103
Nejen

vznik, ale

také

změny

a zánik

korporace

jsou realizovány

prostřednictvím smlouvy. Oproti "klasické" soukromoprávní smlouvě se
však smluvní úprava korporace nedotýká pouze právního postavení jejích
stran, ale také třetích osob, které s korporací přicházejí do styku. Postavení
těchto osob musí právo nutně chránit. Právní regulace korporace proto
stanoví řadu kogentních pravidel, počínaje povinnou strukturou korporace,
způsobem jejího jednání navenek a konče povinností zveřejňovat určité
údaje o korporaci.104 Smluvní autonomie zakladatelů a členů korporace je v
důsledku široké kogentní úpravy značně omezena.105 Korporace se tak
vzdaluje svému smluvnímu základu a je více institucí. Uvedené platí do
jisté míry pro všechny obchodních společnosti, u korporace je však smluvní
princip potlačen v největší míře.
Lze pozorovat shodu doktríny na tom, že institucionalizace vzdálila
korporaci jejímu smluvnímu základu přespříliš. Řada právních úprav se
proto snaží korporaci k jejímu smluvnímu základu vrátit a akcionářům
ponechat více smluvní volnosti v úpravě svých vztahů v korporaci. V USA
102

Černá, S. Přehodnotí Evropa přístup k základnímu kapitálu? Právní rozhledy 22/2005, s. 816,
dostupné z www.beck-online.cz.
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Keay, A. Tackling the Issue of the Corporate Objective: An Analysis of the United Kingdom's
Enlightened Shareholder Value Approach, (2007) 29, Sydney Law Review, s. 582.

104

Pelikánová, I., op. cit. sub 67.
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Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha: ASPI, 2006, s. 22.
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lze např. pozorovat výrazný návrat ke smlouvě, kde akcionáři soukromé
korporace mohou dohodou uzavřenou mezi sebou navzájem strukturu
korporace značně zjednodušit.106 Podobný návrat ke smlouvě zná také
Francie v podobě zjednodušené společnosti na akcie (SAS), která
akcionářům umožňuje zvolit si organizační strukturu korporace, s výjimkou
obligatorního orgánu předsedy (président), a smluvně zakotvit řadu prvků
typických pro osobní společnost.107

2.3

Správa korporace: monistický a dualistický
model

Na vznik konfliktů v korporaci a způsoby jejich řešení má vliv model správy
korporace. V jednotlivých zemích je tradičně zastáván jeden ze dvou
základních systémů - monistický nebo dualistický. Historicky starší
monistický model se uplatňuje především v oblasti common law, z
evropských zemí pak zejména ve Francii, Itálii a Španělsku. Typicky
uváděným příkladem dualistického modelu je Německo (model se ostatně
také nazývá německý). Dualistický model je užíván i v českém právu, byť
v modifikované podobě. Přestože v poslední době stále častěji právní řády
umožňují volbu mezi monistickým a dualistickým systémem, není příliš
využívaná. Možnost volby mezi monistickým a dualistickým modelem
připouští také naše právo, a to pro evropskou společnost. Po přijetí zákona
o obchodních korporacích má být tato možnost poskytnuta všem akciovým
společnostem.108
V monistickém systému správy korporace, stejně jako v dualistickém jsou
představiteli nejvyšší exekutivní i kontrolní pravomoci akcionáři, nikoli však
jednotlivě, avšak prostřednictvím účasti na nejvyšším orgánu korporace 106

Gelb, H. Limited Liability Policy and Veil Piercing, Wyoming Law Review, Vol. 9, No. 2, pp. 551573, 2009, dostupné z http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1517428, s. 564.
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Černá, S. Francouzský zákon o modernizaci ekonomiky usnadňuje fungování zjednodušené
společnosti na akcie, Obchodněprávní revue 8/2009, s. 211, dostupné z www.beck-online.cz.
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Volbu budou moci zakladatelé učinit v době založení společnosti. Náležitostí stanov bude určení,
který ze systémů řízení bude ve společnosti uplatněn. V případě, že zakladatelé model řízení
nezvolí anebo v případě pochybností o výkladu stanov, platí domněnka, že byl zvolen systém
dualistický. V monistickém modelu bude korporace zřizovat správní radu (jako kontrolní orgán s
působností dozorčí rady) a statutárního ředitele (jako statutární orgán s působností
představenstva, včetně obchodního vedení).
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valné hromadě. Lze říci, že výkonná a kontrolní moc a rozhodování o
zásadních otázkách je soustředěna nikoli v rukou akcionářů , ale v rukou
valné hromady jakožto zvláštního shromáždění akcionářů. Práva spojená s
kontrolou korporace zde akcionáři vykonávají jako práva vespolná.109
V obou systémech jsou jak výkonná, tak kontrolní pravomoc valné hromady
z velké části delegovány na další orgány či orgán. Rozdíl mezi monistickým
a dualistickým modelem spočívá v počtu, charakteru, složení těchto orgánů
a způsobu, jakým jsou voleni jejich členové.
V monistickém systému správy jsou kontrola a řízení delegovány na jeden
orgán, který pak v sobě obě funkce (řídící a kontrolní) spojuje.
V anglosaském právním prostředí je tímto jediným statutárním, řídícím i
kontrolním orgánem "board of directors". Řídící a kontrolní funkce je v něm
rozdělena mezi dvě skupiny členů - "interní" a "externí". Interní členové
jsou "výkonnými" vedoucími řídícími podnikání korporace a současně jsou
zaměstnanci korporace, funkce externích členů je pak především kontrolní
a každodenního řízení korporace se neúčastní. Ve Francii je jediným řídícím
a kontrolním orgánem správní rada, jejíž členové jsou voleni valnou
hromadou z řad akcionářů. Funkci, která náleží v dualistickém modelu
představenstvu, vykonává ve Francii předseda správní rady. Termín správní
rada přebírá také vládní návrh zákona o obchodních korporacích při úpravě
volitelného monistického modelu správy korporace.
V dualistickém modelu jsou ve společnosti zřizovány dva samostatné
orgány - výkonný a řídící ("Vorstand", představenstvo) a dále kontrolní
orgán s určitými rozhodovacími pravomocemi ("Aufsichtsrat", dozorčí rada).
Vedoucí - členové představenstva - jsou voleni dozorčí radou, ta je volena
valnou hromadou.110 Mezi akcionáři jako nositeli nejvyšší moci v korporaci
a vedoucími, na které je delegována výkonná pravomoc, je tedy
mezičlánek v podobě dozorčí rady. Závislost vedoucích na akcionářích by
tak měla být menší. Také dle Pelikánové dualistický systém znevýhodňuje
valnou hromadu, zejména proto, že snižuje závislost představenstva na
109

Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha: ASPI, 2006, s. 158.

110

Baums, T., Scott, K. E. Taking Shareholder Protection Seriously? Corporate Governance in the
United States and Germany, American Journal of Comparative Law, Vol. 53, Winter 2005, dostupné
z http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=473185, s 7.
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ní.111 Roli dozorčí rady je třeba si mimo jiné uvědomit vždy, kdy hovoříme o
německé kodeterminaci. V Německu se zdaleka nejedná o formalitu, které
se účast zaměstnanců v dozorčí radě blíží v České republice, v Německu
mají zaměstnanci díky pravomocem dozorčí rady mnohem větší vliv na
vedení korporace. Navíc účast zaměstnanců v dozorčí radě je značná a
zaměstnanci díky tomu mohou vykonávat významný vliv na vedení
korporace. V korporacích s více než 2000 zaměstnanci akcionáři volí pouze
polovinu

členů

představenstva,

polovina

je

volena

zaměstnanci.

V korporacích s počtem zaměstnanců mezi 500 a 2000 volí akcionáři jednu
třetinu členů představenstva.112 Síla dozorčí rady v české korporaci je
neporovnatelně menší než v německých korporacích.

2.4

Veřejné a soukromé korporace

Také v současnosti, stejně jako na počátku její existence, je korporace
ideálním instrumentem k uskutečňování ekonomické aktivity většího
rozsahu, pro provozování velkých podniků, zejména těch, které vyžadují
značné a dlouhodobě návratné investice. Je nicméně užívána také k
podnikání v poměrně malém rozsahu, často realizovaném jedinou fyzickou
osobou, která korporaci založí. Proto neplatí zjednodušení, že korporace
představuje vždy velký podnik. Velká část odborné literatury na místech,
kde hovoří o problémech a poměrech v korporaci, míní pouze ty korporace,
které odpovídají její původní myšlence. Tedy rozsáhlé entity s řadou
rozptýlených akcionářů, složitou organizační strukturou, profesionálním
vedením, velkým počtem zaměstnanců. Také právní úprava korporace
vychází z této představy. Kapitálově a organizačně náročné podnikání je
realizováno takřka výlučně prostřednictvím korporace. Korporace však
může současně představovat malý či středně velký podnik. Řada problémů
a specifik se však menších korporací s jedním nebo několika málo
akcionáři, kteří se podílejí na vedení korporace (když jsou současně jejími
vedoucími), jejichž akcie nejsou obchodovány na veřejných trzích, netýká.
Je zřejmé, že takto rozdílné podnikatelské subjekty vyžadují odlišný způsob
111

Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. 3. vydání. Praha: Aspi Publishing, 2004,
s. 538.

112

Baums, T., Scott, K. E., op. cit. sub 110, s. 7.
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regulace. Rozsáhlá, složitá a nutně svazující právní úprava akciového práva
je pro malé korporace spíše přítěží.
Právo na tento trend postupně reaguje a do právních řádů se dostává
rozlišování mezi tzv. veřejnými korporacemi (v anglosaské literatuře
označovány jako "publicly held corporations" či "open corporations") a
soukromými korporacemi (v anglosaské literatuře označovány jako "closely
held corporations"). Většina zemí definuje veřejnou korporaci pozitivním
výčtem a negativním výčtem korporaci soukromou.113 Činí tak např. Sect. 4
britského Companies Act 2006, který rozlišuje "public companies" a
"private companies". Veřejné a soukromé korporace rozlišuje také vládní
návrh

zákona

o

obchodních

korporacích.

Za

soukromou

akciovou

společnost považuje tu, která není veřejnou akciovou společností. Veřejná
akciová společnost je pak taková, jejíž statut jako veřejné korporace je
zapsán v obchodním rejstříku. Návrh na zápis tohoto statutu podává sama
korporace a je povinna tak učinit, pokud hodlá podat žádost o přijetí svých
akcií k obchodování na regulovaném trhu. Pokud do tří měsíců nejsou akcie
k obchodování na regulovaném trhu přijaty, je povinna podat návrh na
výmaz tohoto veřejného statutu z obchodního rejstříku.
Pro soukromé korporace je od mnohých požadavků upouštěno (návrh
zákona o obchodních korporacích např. pro soukromou akciovou společnost
o pěti a méně akcionářích nepožaduje kolektivní představenstvo - ust. §
451 odst. 1 návrhu). Veřejné korporace zůstávají podrobeny mnohem
přísnějšímu režimu regulace, uplatňují se zde také pravidla ochrany
akcionářů - investorů z řad veřejnosti. Poměry soukromé korporace však
nemusí osobám s nimi spjatým vždy přinášet volnější režim. Např. míra
loajality k zájmům korporace, která je vyžadována od akcionáře soukromé
korporace, by měla být vyšší než loajalita, jaká se předpokládá u akcionáře
velké veřejné korporace, který je investorem, jehož jediným zájmem je
uložení volných finančních prostředků. Povinnost loajality vedoucího
veřejné korporace by naopak měla být z řady důvodů vyšší než u
vedoucího korporace soukromé. Jak bude z dalšího textu patrné, rozdíl v
113

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o obchodních korporacích, dostupné z
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/zakon-o-obchodnich-korporacich/duvodova-zprava.html, s. 53.
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povaze soukromé a veřejné korporace se projevuje ve velké míře také při
prolamování majetkové samostatnosti korporace soudy USA dle teorie
piercing the corporate veil, kde soudy mnohem ochotněji prolamují
majetkovou samostatnost vůči soukromým korporacím.

2.5

Uplatnění právních principů v akciovém právu

Akciové právo představuje dynamickou disciplínu, která se snaží reagovat
na rychlý vývoj hospodářského života. V důsledku častého přijímání
novelizací vykazuje právní úprava korporací nutně nedostatky. Jindy se
normy akciového práva překotně mění, když se zákonodárce snaží
flexibilně hledat řešení určitého problému. Právní principy jako významný
korektiv nejednoznačných, rozporuplných či účelu zákona odporujících
právních norem a také jako subsidiární pramen práva proto nacházejí
v akciovém právu velké uplatnění a jejich role je zde nepostradatelná.
V akciovém právu se uplatňují především nejobecnější zásady soukromého
práva. V prvé řadě lze uvést princip dobrých mravů. O tento princip opřel
své rozhodnutí např. Krajský soud v Českých Budějovicích ve věci, kde pro
rozpor postupu korporace s dobrými mravy určil, že úpis akcií na zvýšení
základního kapitálu korporace je neplatný. V daném případě došlo dle
názoru soudu k porušení dobrých mravů tím, že korporace způsobem,
jakým upisovací výzvu uveřejnila (byla uveřejněna způsobem v souladu se
stanovami, avšak v týž den, kdy upisování proběhlo), neposkytla všem
svým akcionářům stejnou možnost přednostně upsat akcie, resp. většina
akcionářů byla ze svých práv faktickým postupem korporace vyloučena
(v daném případě došlo k upsání všech akcií na zvýšení základního kapitálu
jednou skupinou akcionářů, kteří v důsledku toho korporaci ovládli).114
Rozhodnutí představuje aplikaci právního principu jako pramene práva
praeter legem.
Dále se v akciovém právu uplatňují principy s působností pro celé obchodní
právo, jako např. zásada poctivého obchodního styku (formulová výslovně
114
Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. 13 Cm 686/95-77 (citováno dle Eliáš, K.
K uplatnění principu dobrých mravů v akciovém právu, Právní rozhledy 7/1996, s. 305, dostupné
na www.beck-online.cz).
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v ust. § 265 ObchZ), která vyjadřuje zákaz zneužití práva pro obchodní
závazkové vztahy. Mezi principy práva obchodních společností můžeme
zařadit také např. zákaz zneužití většiny a menšiny hlasů. Zákaz je
formulován v ust. § 56a ObchZ, které staví na první místo zájem
korporace, který je nadřazen zájmům jednotlivých akcionářů. Dalším
příkladem může být smluvní princip, který se uplatňuje také v akciovém
právu, byť v menší míře než u ostatních obchodních společností.
Ze zásad platných pouze pro akciové právo je třeba na prvním místě uvést
velmi diskutovaný a důležitý princip ochrany menšinových akcionářů, dále
pak zásadu rovnosti, která se uplatňuje mezi akcionáři (resp. zásadu
rovnosti hlasů akcionářů115). Nejvyšší soud ČR zmiňuje zásadu ochrany
všech akcionářů před svévolným či nekorektním chováním představenstva
a před zneužíváním funkce členů představenstva a zásadu řádného a
včasného informování akcionářů o možnosti výkonu jejich práv.116 Další
zásadou, představující současně jednu z nejčastěji diskutovaných otázek
současného akciového práva, je ochrana věřitelů před zneužitím formy
korporace akcionáři. Ochraně věřitelů se proto práce věnuje detailněji. Již
tradičně velmi diskutovanou otázkou je v akciovém právu odpovědnost
vedoucích. Práce se blíže věnuje jejímu aspektu, povinnosti loajality, která
představuje

důležitý

korektiv

jednání

vedoucích,

která

nespadají

pod porušení výslovné zákonné povinnosti, jsou však považována za
nepatřičná či závadná.
V akciovém právu se uplatňují také zcela speciální principy jednotlivých
institutů akciového práva, jako např. princip celistvosti akcie.
Výše uvedené principy nejsou samozřejmě vyčerpávajícím výčtem právních
principů, které se v akciovém právu uplatňují.

115

Eliáš, K. Širší kontext § 56a Obch. z. a poznámky k němu (Zákaz zneužití práva se zřetelem k
možnostem postihu zneužití soukromých oprávnění akcionáře proti akciové společnosti) in Sborník
ze setkání kateder obchodního práva právnických fakult České republiky a Slovenské republiky,
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. IFEC, Beroun, 2007, s. 108.
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Rozsudek sp. zn. sp. zn. 1 Odon 88/97.
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II. VYBRANÉ

PRÁVNÍ

PRINCIPY

UPLATŇOVANÉ

V

AKCIOVÉM PRÁVU
1.

OCHRANA VĚŘITELŮ

Věřitelé korporace se nacházejí ve slabším postavení, než jaké mají ve
vztazích s fyzickými osobami či osobními obchodními společnostmi. Toto
slabší postavení je dáno povahou povinného subjektu - korporace. Její
hlavní atributy ve svém souhrnu mnohdy vedou k tomu, že věřitel jedná se
subjektem, o němž nemá příliš detailní informace. Neví, v jaké finanční
situaci se korporace nachází, neví, kdo stojí za jejími rozhodnutími (a koho
tedy případně "pro svou věc" přesvědčovat), kdo je oprávněn za ni jednat,
apod. Největší rizika pak pro věřitele samozřejmě vyplývají z majetkové
samostatnosti korporace. Jak bylo uvedeno výše, majetková samostatnost
je základním atributem korporace. Můžeme ji považovat také za výsadu,
kterou právo poskytuje podnikání ve formě korporace. Akcionářům přináší
ochranný štít proti věřitelům korporace, umožňuje jim externalizovat riziko
podnikání. Věřitelé jsou těmi, na koho rizika a neúspěchy dopadají
v největší míře.
Právo uznává slabší postavení věřitelů korporací a snaží se jim poskytnout
zvláštní ochranu, aby alespoň částečně vyrovnalo asymetrii ve vztahu mezi
věřiteli a korporací.117 Panuje shoda na tom, že majetková samostatnost je
přínosná, nelze však samozřejmě vyloučit, že ji akcionáři využijí k jiným
účelům, než pro které je jim poskytnuta, že ji zneužijí. Právo se od počátku
snažilo tomuto zneužití předejít a v situaci, kdy k němu dojde, poskytnout
osobě, které ze zneužití vznikla újma, možnost náhrady. O totéž právo
usiluje tam, kde lpění na majetkové samostatnosti vede k nespravedlivému
výsledku.
Mezi nástroje ochrany věřitelů patří následující instituty.

117

U smluvních věřitelů korporace je často významným zdrojem posílení jejich postavení samotná
smlouva. Řada věřitelů se nespoléhá na ochranu, kterou jim poskytuje akciové právo, a svá práva
chrání také smluvními instrumenty. Smluvní ochrana věřitelů je značně rozvinutá v USA. K tomu
blíže např. Černá, S. Přehodnotí Evropa přístup k základnímu kapitálu? Právní rozhledy 22/2005, s.
816 a násl.
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Publicita

Prevencí proti zneužití majetkové samostatnosti je především princip
publicity, který korporaci přináší řadu povinností. Publicita sice věřitelům
neposkytuje žádná práva vůči korporaci či jejím akcionářům, ale umožňuje
jim alespoň vědět (v omezeném rozsahu), "s kým jednají", a tomu
přizpůsobit své jednání. Právní řády upravují veřejné registry, jejichž
prostřednictvím jsou korporace povinny zveřejňovat jednak základní údaje
(jako je přesný název či sídlo, počet, podoba, forma, druh, jmenovitá
hodnota akcií a další), jednak další údaje potřebné pro věřitele (jako osoby
vedoucích, způsob, jakým za korporaci jednají, bližší informace o kapitálu
korporace, apod.), a také obsah svých zakladatelských dokumentů, stanov
a jejich změn a jiné důležité dokumenty.
Podle

českého

práva

jsou

výše

uvedené

informace

zveřejňovány

prostřednictvím obchodního rejstříku. Neomezený elektronický přístup na
tento registr včetně (relativně nově zavedeného) elektronického přístupu k
dokumentům uloženým ve sbírce listin představuje významný krok k
naplnění principu publicity. Problémem zůstává nedodržování povinností ve
vztahu k obchodnímu rejstříku (jak nepodání návrhu na zápis změn
povinných údajů, tak nezakládání listin do sbírky listin), kde zřejmě bez
důsledného uplatňování sankcí ze strany soudů nedojde ke zlepšení.
Diskvalifikace vedoucích

Tento nástroj má ochránit veřejnost před osobami, které se jako vedoucí
"neosvědčily", a to po dobu, po kterou je těmto osobám zakázáno funkci
vedoucího vykonávat. Má také sloužit jako prevence a odstrašující příklad
pro vedoucí nediskvalifikované. Vyloučeni z funkce bývají vedoucí, kteří
závažně porušovali své povinnosti, a ti, kteří přivedli korporaci do úpadku.
Na potřebu zavedení pravidel diskvalifikace vedoucích upozorňovaly jak
zpráva High-Level Group of Company Law Experts z listopadu 2002, tak
navazující Akční plán Evropské komise z května 2003.118
118

Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for
Company
Law
in
Europe,
listopad
2002,
bod
III.14,
dostupné
z
http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm a Communication from the
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V českém právu je diskvalifikace vedoucích v současnosti řešena ust. § 31a
ObchZ, povinností vedoucích jednat s péčí řádného hospodáře (194 odst. 5
ObchZ) a překážkami provozování živnosti dle živnostenského zákona.
Vládní návrh zákona o obchodních korporacích počítá s novou úpravou (§
65 a násl. návrhu), dle které bude k diskvalifikaci vždy zapotřebí rozhodnutí
soudu, na rozdíl od současnosti, kdy k vyloučení vedoucího dochází ex lege
bez zohlednění okolností konkrétního případu. Inspirací je britský Company
Directors Disqualification Act 1986. Rozhodnutí o diskvalifikaci bude možné
vydat v případě vydání rozhodnutí o úpadku (soud zde o diskvalifikaci
rozhodne ex officio) a dále tehdy, pokud vedoucí opakovaně porušuje své
povinnosti (situace, kdy vedoucí spáchá přestupek nebo trestný čin, budou
řešeny pomocí konceptu bezúhonnosti dle živnostenského zákona, tzn.
jejich následkem bude nicotnost volby, případně zánik funkce bez dalšího).
Pokud vedoucí zákaz poruší, bude ručit za závazky korporace (období
diskvalifikace může být v takovém případě také prodlouženo až na 10
let).119
Zachování majetkové podstaty korporace

V důsledku majetkové samostatnosti se věřitelé mohou uspokojit pouze z
majetku korporace, nikoli z majetku osob, které stojí za jednáním
korporace. Proto se právo snaží zajistit, aby korporace disponovala
kapitálem adekvátním ke svému podnikání, což zvyšuje šance na to, že
bude schopna uspokojit své existující závazky. Právo se také snaží předejít
zneužití

formy

korporace

normami, které

zabraňují

neoprávněnému

vyvedení majetku z korporace dříve, než budou uspokojeny pohledávky
věřitelů a (v některých zemích) povinnou kumulací kapitálu při vzniku
korporace. Uvedené myšlenky mají celou řadu projevů.

Commission to the Council and the European Parliament - Modernising Company Law and
Enhancing Corporate Governance in the European Union - A Plan to Move Forward, bod 3.1.3,
dostupné z http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm.
119
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o obchodních korporacích, dostupné z
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/zakon-o-obchodnich-korporacich/

důvodová-zprava.html, s. 27 - 28.
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Především jde o požadavek na reálné vytvoření a udržení základního
kapitálu. Ukazuje se, že koncept základního kapitálu jako prostředek
ochrany věřitelů selhal, evropské země nicméně u této koncepce setrvávají.
V budoucnu má být na evropské úrovni zakotvena vedle tradiční úpravy
základního
koncepcí.

kapitálu

alespoň

také

alternativa

inspirovaná

americkou

120

Kromě konceptu základního kapitálu mají zachování majetkové podstaty
korporace pomoci normy, které omezují výplaty prostředků korporace
akcionářům. Tyto normy zná jak právo evropských států, tak USA.
Evropské státy vázaly možnost výplaty dividend na základní kapitál, právo
USA užívá realističtější test insolvence. Tento test zavádí také vládní návrh
zákona o obchodních korporacích pro omezení výplaty dividend a nabývání
vlastních akcií.121 Mezi další prostředky zachování majetkové podstaty
korporace patří např. zákaz vrácení vkladů, zákaz vyplácení úroků z akcií,
povinnost vytvářet rezervní fond, ale také kontrola vnitřního obchodování,
pravidla self-dealing a další.
Prolomení majetkové samostatnosti

Třetí osoby nemají právo "vidět" dovnitř korporace nad rozsah povinně
zveřejňovaných informací. Mezi tím, co a kdo stojí za korporací, a třetími
osobami je pomyslná stěna či opona, v anglosaském právním prostředí se
užívá termínu "veil" (opona či závoj). Další odpovědí práva na zneužití
majetkové samostatnosti je možnost v určitých případech tuto oponu
částečně odstranit a způsobit, že akcionáři, kteří za korporací stojí
(případně vedoucí), budou odpovědni (resp. budou ručit) za závazky
korporace. Děje se tak jednak na základě zákonných ustanovení, která v
určitých situacích od majetkové samostatnosti částečně odhlížejí, a dále
(v některých zemích) cestou soudního výkladu.122

120

Černá, S. Přehodnotí Evropa přístup k základnímu kapitálu? Právní rozhledy 22/2005, s. 816,
dostupné z www.beck-online.cz.

121
Ust. § 41 a 313 vládního návrhu zákona o obchodních korporacích, dostupné
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/zakon-o-obchodnich-korporacich/text-navrhu-zakona.html.
122

Davies, P. L., op. cit. sub 71, s. 198 - 199.
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z

Za zákonná ustanovení prolamující majetkovou samostatnost můžeme
považovat např. ta, která vedoucím ukládají v různých situacích ručitelskou
povinnost

za

závazky

korporace.

Přestože

se

nejedná

o prolomení

majetkové samostatnosti vůči akcionářům, lze tyto situace jako prolomení
majetkové samostatnosti chápat, když se věřitelé mohou hojit na osobách,
které "stojí" za korporací. Díky konceptu stínového vedoucího ("shadow
director") pak tato pravidla mohou dopadat také na kontrolující akcionáře.
V českém právu např. ručí vedoucí za závazky korporace především
v případě, kdy korporaci způsobil porušením svých povinností škodu a tuto
neuhradil (ust. § 194 odst. 5 ObchZ). Dalším příkladem je úprava britského
wrongful trading. Věřitelé se díky ní mohou při splnění určitých podmínek
dovolávat odpovědnosti (resp. ručení) vedoucích korporace v úpadku.
Rozšířením povinností a odpovědnosti vedoucích také na stínové vedoucí
může takto za závazky korporace ručit také kontrolující akcionář. Úpravu
wrongful trading obsahuje i vládní návrh zákona o obchodních korporacích
(§ 73 návrhu).123 Ve Francii je odpovědnost vedoucích a faktických
vedoucích za závazky insolventní korporace nově řešena rozhodnutím
soudu o tom, že vedoucí anebo faktický vedoucí, který se dopustil některé
z taxativně vyjmenovaných chyb, ponese zcela nebo zčásti dluhy korporace
(l´obligation des dettes sociales)[žaloba na doplnění pasiv (action en
comblement du passiv) i žaloba na rozšíření (action en extension) byly
zrušeny].124
Za ustanovení prolamující majetkovou samostatnost lze v řadě zemí
považovat také úprava koncernu (je tomu tak např. v Německu, Francii i v
České republice). Právní řády stanoví, které osoby a za jakých podmínek
ručí za závazky dceřiné korporace.125
123

Na institut wrongful trading navazuje insolvenční právo, které věřitelům poskytuje významnou
ochranu.
124

Černá, S. Další změna koncepce německých soudů v ochraně věřitelů insolventní společnosti,
Právní rozhledy 2/2009, s. 54, dostupné z www.beck-online.cz, Černá, S., K rozdílům mezi
německou a francouzskou koncepcí skupin společností, Právní rozhledy, 8/2004, s. 283, dostupné z
www.beck-online.cz.

125

České právo má dle vládního návrhu zákona o obchodních korporacích opustit německý model
koncernového práva, který se v Evropě neprosadil, a inspirovat se francouzským pojetím, tedy tzv.
Rozenblumovým konceptem [K tomu blíže Černá, S. Evropský a tuzemský přístup ke skupinám
společností, in Eliáš, K. (ed.) Soukromé právo v pohybu, Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk s.r.o., 2005]. Ostatně inspiraci francouzským pojetím, pokud jde o skupiny korporací,
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Zákonná ustanovení

prolamující majetkovou samostatnost a ostatní

prostředky ochrany postavení věřitelů se v některých situacích ukazují jako
nedostatečné. V některých zemích proto soudy vyvinuly (bez výslovné opory v
zákonném textu) další způsob ochrany věřitelů, kdy je majetková samostatnost
korporace prolomena a akcionáři odpovídají, resp. ručí za její závazky na
základě soudního rozhodnutí. Různé státy k tomuto výsledku dospívají různými
cestami a užívají různé argumenty. V Německu judikatura vyvinula tzv.
Durchgriffshaftung, podle kterého společník ručí neomezeně za závazky
korporace (GmBH)126, pokud "[…]nerespektuje účelovou vázanost majetku
společnosti k přednostnímu uspokojování pohledávek věřitelů, a současně když
společnost sama nezasáhla a nepožadovala vrácení majetku neoprávněně
převedeného na společníka, který měl sloužit ke krytí jejího základního
kapitálu, případně, když byl její postup neúspěšný".127 V anglosaském
právním prostředí soudy vyvinuly doktrínu propíchnutí firemního závoje
("piercing the corporate veil").128 Touto teorií se (s důrazem na pohled
práva USA) blíže zabývám dále v samostatné kapitole.

doporučují také Hansmann a Kraakman (Hansmann, H., Kraakman, R., op. cit. sub 70, s. 87).
Tento přístup je doplněn novým insolvenčním právem a nepřebírá celý Rozenblumův koncept.
Nadále bude mít řídící osoba možnost exkulpovat se z režimu odpovědnosti (a ručení). Návrh
zákona tak předpokládá, že se deliktní odpovědnost neuplatní tehdy, pokud řídící osoba prokáže
existenci koncernu (vznik a jednotné vedení) a současně, že újma, která by měla být hrazena,
vznikla v zájmu koncernu a bude také v jeho rámci vyrovnána. (Důvodová zpráva k vládnímu
návrhu zákona o obchodních korporacích, dostupné z http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/zakono-obchodnich-korporacich/důvodová-zprava.html, s. 29 - 30).
126

Hansmann a Kraakman německou GmBH mezi soukromé korporace ("close corporations") řadí
(Hansmann, H., Kraakman, R. in Kraakman, R., Davies, P., Hansmann, H., Hertig, G., Hopt, K.J.,
Kanda, H., Rock, E.B., op. cit. sub 70, s. 16).

127

Černá, S. Další změna koncepce německých soudů v ochraně věřitelů insolventní společnosti,
Právní rozhledy 2/2009, s. 54, dostupné z www.beck-online.cz.

128

Veil piercing se neuplatňuje pouze jako prostředek ochrany věřitelů korporace, ale také jako
prostředek ochrany akcionářů korporace a korporace samotné. Také korporace a její akcionáři se
mohou ve státech common law obrátit na soud s žalobou na prolomení majetkové samostatnosti.
Důvodem je např. snaha získat plnění, které by při zachování fikce korporace bylo akcionářům
odepřeno. Např. v australském případu Harrison v Repatriation Commission [Harrison v
Repatriation Commission (Unreported, Administrative Appeals Tribunal, Barbour SM, 18 October
1996)] se dva váleční veteráni domáhali přezkumu rozhodnutí repatriační komise o jejich žádosti
podané podle zákona upravujícího penze válečných veteránů ("Veterans’ Entitlements Act 1986").
Žadatelé byli dvěma jedinými akcionáři dvou korporací, přičemž jediným majetkem těchto
korporací byly pohledávky za žadateli, tj. za akcionáři. Žadatelé se úspěšně dovolali propíchnutí
firemního závoje obou korporací, v důsledku čehož zvrátili zavádějící hodnocení jejich majetkových
poměrů, které komise učinila a odepřela jim proto plnění dle Veterans’ Entitlements Act 1986 (za
majetek žadatelů komise považovala akcie, jejichž hodnota byla - zjednodušeně řečeno - dána
hodnotou pohledávek vlastněných korporacemi). V důsledku veil piercing byla hodnota akcií
nulová. (Ramsay, I. M., Noakes, D. B. Piercing the Corporate Veil in Australia, (2001) 19 Company
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V českém právu není obdoba uvedených prostředků zakotvena. S jejich
úpravou nepočítá ani vládní návrh zákona o obchodních korporacích. Jak
ovšem uvádí důvodová zpráva k němu, zákon na pravidla piercing the
corporate veil navazuje tím, že "[…]pro případné poškození společnosti a
její následnou nemožnost plnit zavádí ručení vlivné osoby za splnění dluhů
ovlivněné osoby. Tím se kombinuje ochrana jak samotné společnosti, tak
jejích věřitelů. Samotná pravidla prolomení slupky odpovědnostního
subjektu pak nejsou věcí tohoto zákona, ale výkladu deliktních pravidel
zákoníku

občanského."129

Obecná

deliktní

odpovědnost

pravidla

se

skutečně nabízejí jako vhodný podklad pro rozhodnutí přiznávající věřiteli
přímý postih vůči akcionáři, a to tam, kde věřiteli vznikla škoda v příčinné
souvislosti se zneužitím korporace akcionářem jeho úmyslným jednáním
v rozporu s dobrými mravy.130 Tudy by mohla vést cesta k prolomení
majetkové samostatnosti v našem právu již nyní.

1.1 Doktrína "piercing the corporate veil" s důrazem na
pohled práva USA
1.1.1

Teoretické základy

Doktrína propíchnutí firemního závoje ("piercing the corporate veil", nebo
také zkráceně "veil piercing") umožňuje soudu, aby za určitých okolností
propíchl ("pierce") štít majetkové samostatnosti korporace, nebral tedy na
ni zřetel a považoval akcionáře za osobně odpovědné za závazky
korporace, které sama není schopna uspokojit. Veil piercing představuje
and Securities Law Journal 250-271, dostupné z http://cclsr.law.unimelb.edu.au, s. 19 - 20). Veil
piercing může výjimečně "fungovat" také obráceně, kdy závazek akcionáře je chápán v jistém
smyslu jako závazek korporace. Majetková samostatnost korporace zůstává v podstatě nedotčena.
Tak tomu bylo např. v případu Re, H. ([1996] 2 All E.R. 291, CA), kde akcionáři korporace byli
odsouzeni za spáchání podvodu. Díky veil piercing byl postižen majetek náležející korporaci, jejímiž
byli jedinými akcionáři. Tyto případy však představují výjimečná řešení, často jsou řešitelné pomocí
speciálních norem. (Davies, P. L., op. cit. sub 71, s. 206 a násl.).
129
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o obchodních korporacích, dostupné z
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/zakon-o-obchodnich-korporacich/

důvodová-zprava.html, s. 29.
130

Shodně též Černá, S. Recenze na dílo Tomáš Doležil, Koncerny v komunitárním právu: Analýza a
náměty pro rekodifikaci, Právní fórum 11/2008, dostupné z www.beck-online.cz.

57

prolomení majetkové samostatnosti pouze ve vztahu ke konkrétnímu
akcionáři a k uspokojení konkrétní pohledávky. Soud v podstatě určí, že
konkrétní závazek není ve skutečnosti závazkem korporace, ale je třeba jej
vnímat jako závazek určitého akcionáře či akcionářů. Ostatní závazky
korporace jsou nadále považovány výhradně za její závazky. Prolomení
majetkové samostatnosti ohledně konkrétního závazku je účinné pouze ve
vztahu ke konkrétnímu žalovanému akcionáři, ve vztahu k ostatním
akcionářům zůstává závazek nadále pomyslně závazkem korporace.
Závojem, který bývá propíchnut, je míněna fikce právnické osoby korporace, status samostatné entity, který mezi korporaci a akcionáře
pomyslně klade závoj (či oponu). V případě, že je závoj propíchnut, fikce
existence

právnické

osoby

je

odstraněna

odpovědnosti za závazky korporace.

131

a

akcionář

je

vystaven

Jak bylo uvedeno výše, závoj může

být narušen jak judikaturou, tak některými zákonnými ustanoveními.132
Vedle termínu "piercing the corporate veil" bývá užíváno také spojení
"lifting the corporate veil". Většinou jsou považovány za výrazy synonymní,
soudy Velké Británie však přisuzují termínům "piercing" a "lifting"
("corporate veil") odlišný význam. Propíchnutí ("piercing") závoje znamená,
že je majetková samostatnost prolomena v určitém aspektu (ve vztahu ke
konkrétnímu závazku a konkrétnímu akcionáři či akcionářům), korporace je
však stále považována za samostatnou entitu. "Lifting the veil" (tedy
"zvednutí/odkrytí firemního závoje") znamená úplné zrušení majetkové
samostatnosti. Děje se tak za určitých okolností např. ve skupině korporací,
které jsou pak považovány za jeden celek. Pokud soud rozlišuje význam
termínu "piercing" a "lifting", pak se výraz "lifting" ("corporate veil")
používá v situaci, kdy se hovoří právě o možnosti "podívat se za závoj"
korporace, kdy má soud v úmyslu prozkoumat mechanismy fungování za
korporací. Dle rozhodnutí Atlas Maritime Co SA v Avalon Maritime Ltd (No
1)133 soud výraz "pierce the corporate veil" (tedy "propíchnutí firemního
závoje") ponechává pro vyjádření konceptu, kdy jsou práva a závazky
131

Bainbridge, S. M., Abolishing veil piercing, Journal of Corporation Law, April 1, 2001, dostupné
z http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=236967, s. 2.

132

Griffin, S. Company law : fundamental principles, Harlow : Longman, 2000, 3rd ed., s. 10.

133

Atlas Maritime Co SA v Avalon Maritime Ltd (No 1) [1991] 4 All ER 769.
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korporace považovány za práva a závazky jejích akcionářů, kdy je tedy v
konkrétním případě částečně prolomena majetková samostatnost, zatímco
výraz "lift the corporate veil", jinak také "pohled za firemní závoj" má
znamenat, že soud se z určitého zákonného důvodu zabývá akcionářskou
strukturou v korporaci. Dle rozhodnutí Pioneer Concrete Services Ltd v
Yelnah Pty Ltd,134 výraz "lifting the corporate veil" znamená, že přestože je
korporace

vytvořena

jako

samostatná

právní

entita,

soudy

mohou

příležitostně nahlédnout za tuto osobnost na subjekty, které korporaci
skutečně kontrolují.135
Doktrína veil piercing není záležitostí konce dvacátého století, kdy se
celosvětově

začaly

markantněji

projevovat

způsoby

zneužití

formy

korporace. Již v roce 1912 hovoří Wormser o veil piercing v situacích, kdy
je koncept majetkové samostatnosti využit k podvedení věřitelů, k vyhnutí
se existujícím závazkům, k obcházení zákona, k zakrytí trestného činu či
podvodu a v řadě dalších situací. Soud pak odhlédne od existence struktury
právnické osoby, bude korporaci považovat za sdružení akcionářů a zjedná
spravedlnost mezi skutečnými entitami stojícími za korporací.136 V roce
1973 byla fráze "piercing the corporate veil" označena v australském
rozhodnutí 137 jako "nyní módní". V roce 1987 byla fráze "lifting the
corporate

veil"

v

jiném

australském

rozhodnutí138

označena

jako

"nemoderní".
Veil piercing umožňuje zúžení majetkové samostatnosti pouze na okolnosti
a případy, kdy je využití výhod, které majetková samostatnost přináší,
legitimní. Umožňuje tedy soudům řešit případy, kdy externality majetkové
samostatnosti jsou nepřiměřené.139 Představuje prostředek, který by měl
být využit pouze ve výjimečných situacích, bývá aplikován a dotvářen ad
hoc dle okolností konkrétního případu.
134

Pioneer Concrete Services Ltd v Yelnah Pty Ltd (1986) 5 NSWLR 254 (SCNSW, Young J).

135

Ramsay, I. M., Noakes, D. B. Piercing the Corporate Veil in Australia, (2001) 19 Company and
Securities Law Journal 250-271, dostupné z http://cclsr.law.unimelb.edu.au, s. 2.

136

Wormser, I. M. Piercing the Veil of Corporate Entity, 12 COLUM. L. REV. 496, 517 (1912)
(citováno dle Bainbridge, S. M., Abolishing veil piercing, Journal of Corporation Law, April 1, 2001,
dostupné z http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=236967, s. 3).
137
Brewarrana v Commissioner of Highways (1973) 4 SASR 476, 480 (Bray CJ).
138
Walker v Hungerfords (1987) 44 SASR 532, 559 (Bollen J).
139
Bainbridge, S. M., op. cit. sub 131, s. 71 - 72.
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Doktrína

veil

piercing

umožňuje

rozdílný

přístup

ke

kontrolujícím

akcionářům a rozlišuje mezi těmi, kteří využívají ochrany majetkové
samostatnosti legitimně, a těmi, kteří tuto ochranu využívají k nelegitimním
účelům. Pokud akcionáři řídili podnikání korporace finančně zodpovědným
způsobem, ochrana majetkové samostatnosti by jim měla být poskytnuta.
V případě, že korporaci řídili v dobré víře ("in good faith") s respektem k
zájmům třetích osob, měla by jim být ochrana majetkové samostatnosti
poskytnuta, a to i v případě, že korporaci vznikne závazek, který nebude
schopna uspokojit.140
Doktrína veil piercing se snaží popsat situace, ve kterých akcionáři riziko
externalizují neoprávněně, situace, ve kterých jsou naopak povinni riziko
internalizovat. Veil piercing tedy musí jednak identifikovat externalizovaná
rizika a mezi těmi rozlišit ta, která externalizována být mohou, a ta,
u kterých budou akcionáři nuceni je internalizovat. Při tom musí zohlednit
řadu dalších faktorů, jako kompenzaci obětí protiprávního či poškozujícího
jednání

korporace,

tvorbu

kapitálu,

ekonomický

růst,

představy

ekonomické demokracie a další. Dle řady autorů přesahuje tento úkol
možnosti veil piercing.141
Doktrína veil piercing je poměrně složitou oblastí, ve které nacházejí
právníci velké uplatnění. Vede především k velkému množství soudních
sporů, ve kterých se věřitelé domáhají uspokojení svých nároků z osobního
majetku akcionářů. Ve Spojených státech představuje veil piercing část
korporačního práva, která je nejčastěji předmětem soudních sporů.142
Právníci také musí věnovat potenciální hrozbě veil piercing pozornost při
plánování formy a struktury podnikání, při zakládání korporací, při
optimalizaci transakčních nákladů. Udělují právní rady klientům, jak se
chovat, aby dopadu veil piercing předešli.
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Doktrína veil piercing je současně příkladem tenze mezi formou a obsahem
v korporačním právu.143

1.1.2

Aplikace veil piercing

Případy zabývající se veil piercing jsou velmi specifické, pokud jde o
skutkové okolnosti. Většinou jde o situace, kdy jeden nebo více akcionářů
(ať již jde o fyzické osoby či korporace) kontrolují korporaci, určují všechny
její podnikatelské kroky. Pokud přistoupí ještě další okolnosti, může se
soudu jevit jako spravedlivé, aby tito akcionáři byli vůči třetím osobám
odpovědni za ztráty "plynoucí" z jejich kontroly nad korporací. Soudy proto
používají termíny, kterými se snaží vyjádřit, že akcionář použil svou
kontrolu v určitém smyslu nelegálně (a tím způsobil věřiteli škodu).
Úspěšné žaloby na prolomení majetkové samostatnosti se od těch
neúspěšných liší spíše v "intenzitě" uplatňovaného nároku, nikoli v jeho
povaze. Důvody k prolomení majetkové samostatnosti jsou v soudních
rozhodnutích často nazírány představou zjednání spravedlnosti, jako důvod
prolomení majetkové samostatnosti soudy např. uvádějí, že by setrvání na

fikci korporace naplnilo nějaký podvodný účel či umožnilo podvod. Rozbor
tisíce případů ukazuje, že soudy hledají důkaz zneužití formy korporace
jako např. "drancování" korporace pro osobní účely akcionáře, směšování
osobních práv s právy korporace tak, že vzniká asymetrie, ve které
akcionáři obdrží veškeré zisky z podnikání a věřitelé, zejména deliktní,
nesou rizika podnikání.144 Závěry soudních rozhodnutí mnohdy působí jako
výsledek intuitivního názoru soudu na morálnost jednání akcionáře.
Rozhodnutí často zmiňují pojmy jako nespravedlnost a nepoctivost,
nicméně zřídka je blíže definují.
Doktrína veil piercing a především soudy, které ji aplikují, mají nelehký
úkol. Je obtížné ze soudních rozhodnutí vyabstrahovat obecná pravidla
doktríny veil piercing. V případě, že taková pravidla vypreparujeme,
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vykazují vysoký stupeň obecnosti, vágnosti a dá se říci, že dokonce evokují
skepsi, pokud jde o předvídatelnost soudního rozhodování v této oblasti.
Někdy se rozhodnutí soudů jeví jako značně nahodilá. Mezi aplikací veil
piercing soudy jednotlivých států USA existují určité rozdíly, spočívají však
na stejných principech.
Jednoznačná pravidla pro to, kdy soud může majetkovou samostatnost
prolomit, neexistují. I přesto lze shrnout tři základní předpoklady pro
prolomení majetkové samostatnosti dle doktríny veil piercing.
Prvním z nich je určitá, velmi vysoká intenzita kontroly nad korporací.
Soudy pro ni užívají různá přenesená pojmenování, jako alter ego, loutka,
apod., případně nazývají korporaci zmocněncem kontrolujícího akcionáře.
Dále musí být dáno určité zneužití formy korporace (jednání akcionáře buď
"schvaluje

podvod,

nebo

podporuje

nespravedlnost"145).

Posledním

základním znakem je škoda či újma, která vznikla věřiteli v příčinné
souvislosti s prvními dvěma podmínkami.146
Řada soudních rozhodnutí argumentuje pouze přenesenými výrazy jako
alter ego, loutka, apod. a zdánlivě tak veil piercing opírá pouze o existenci
kontroly (když tyto termíny vyjadřují pouze existenci kontroly). Jindy soudy
dospívají k závěru, zda prolomit majetkovou samostatnost či nikoli,
použitím určitého testu, kterým poměřují okolnosti konkrétního případu.
Soudy využívají také seznam relevantních skutečností, či faktorů, které na
splnění tří výše uvedených podmínek poukazují a které mají být při
rozhodování o prolomení majetkové samostatnosti vzaty do úvahy (tzv.
"laundry list"). S faktory uvedenými v seznamu soud poměřuje okolnosti
konkrétního

případu.

Tyto

seznamy

byly

vytvořeny

opět

soudními

rozhodnutími a představují pomůcku při aplikaci doktríny veil piercing.
Některá

rozhodnutí

tyto

seznamy

vytvářejí,

jiná

dotvářejí,

jsou

i

rozhodnutí, která na takovýto seznam pouze odkazují a uvádějí, že několik
145
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podmínek ze seznamu je v daném případě splněno. Je tedy zřejmé, že
argumentace

soudů

je

velmi

pestrá

i

v

metodě

a

nutně

velmi

nekonsistentní. Tato nekonzistence se odráží také v odborné literatuře,
která se snaží zejména faktory z "laundry list[u]" třídit a vysvětlovat
(domnívám se) bez důrazu na podstatu věci.
Podmínky pro prolomení majetkové samostatnosti, ať už vyjdeme z testů
užívaných soudy či z "laundry list[u]", jsou stanoveny příliš vágně, což
vylučuje předvídatelnost soudních rozhodnutí.
Navíc, jakmile soud dovodí existenci kontroly požadované intenzity,
závadnost jednání akcionáře a příčinnou souvislost mezi těmito dvěma
předpoklady a újmou třetí osoby, rozhoduje, zda majetkovou samostatnost
prolomí, v podstatě na základě své osobní představy o poctivosti a
spravedlnosti v dané věci (v určitých případech platí, že čím závadnější
bylo jednání akcionáře, tím pravděpodobněji soud žalobě vyhoví). Tento
subjektivní prvek vede ke značné nejednotnosti v aplikaci doktríny a patrně
je také příčinou toho, proč je doktrína koncepčně matoucí.147
Lze shrnout, že soudní rozhodnutí dle teorie veil piercing jsou velmi závislá
na volné úvaze soudu o skutkových okolnostech konkrétního případu. Pro
adresáty rozhodnutí to často znamená frustraci z nepředvídatelnosti
rozhodnutí. Je namítáno, že soudy rozhodují spíše dle své intuice a
následně hledají logické argumenty, kterými rozhodnutí podpoří.
A.

Výchozí bod - kontrola nad korporací

Obecným rysem všech rozhodnutí, ve kterých je přítomen veil piercing,
(byť implicitním) je tedy v prvé řadě kontrola akcionáře nad korporací.
Menšinový akcionář, který aktivně neparticipuje na životě korporace, je na
základě veil piercing odpovědný za závazky korporace velice zřídka.
Kontrola je základním předpokladem pro to, aby mohla být vůči
konkrétnímu akcionáři majetková samostatnost korporace prolomena.
Požadovaná kontrola musí být podstatně větší intenzity, než je kontrola,
147
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jakou běžně vykonává kontrolující akcionář. Lze říci, že je vyžadována
kontrola "kvalifikovaná". Pokud např. mateřská korporace vykonává dozor
nad finančním hospodařením dceřiné korporace, dozor nad realizací
podnikatelské činnosti a plněním hlavních úkolů skupiny či stanovuje
obchodní strategii skupiny, takováto kontrola se považuje za běžnou a pro
účely veil piercing za nedostatečnou.148
Akcionář musí korporaci kontrolovat a ovládat natolik, že zcela chybí
nezávislost korporace a korporace de facto představuje alter ego
akcionáře.149
Z některých rozhodnutí se může jevit, že k prolomení majetkové
samostatnosti stačí kontrola sama o sobě.150 Takové řešení je třeba
jednoznačně odmítnout. Pokud by ovládání a kontrola k prolomení
majetkové samostatnosti postačovaly, soudy by tak činily mnohem častěji,
než tak v současnosti činí. Pokud by kontrola byla dostatečným podkladem
pro veil piercing, soudy by navíc musely majetkovou samostatnost prolomit
prakticky ve všech případech, ve kterých vystupuje soukromá korporace.
Soukromá korporace má velmi často jediného, případně několik málo
kontrolujících akcionářů. Na vůli těchto kontrolujících akcionářů závisí, kdo
bude vedoucím a především (avšak nejen) z toho důvodu vykonávají
akcionáři zásadní vliv na chod korporace. Při výkonu kontroly pak přirozeně
respektují své vlastní zájmy. Lze říci, že korporace v takovém případě
nesleduje jiné zájmy než zájmy kontrolujícího akcionáře a že soukromá
korporace s jediným akcionářem nemá žádné ryze vlastní cíle, odlišné od
cílů akcionáře. To navozuje závěr, že korporace je pouhou loutkou
kontrolujícího akcionáře, který prostřednictvím korporace podniká sám
osobně, pomocí svých schopností a osobní a časové kapacity a výlučně pro
své osobní cíle. Soudy však evidentně s touto skutečností počítají, když k
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prolomení majetkové samostatnosti požadují více, než aby žalobce prokázal
pouze existenci kontroly.151
Výrazy užívané pro vyjádření existence kontroly - alter ego, zmocnění a
další

V některých případech soudy opírají prolomení majetkové samostatnosti o
konstatování, že korporace byla pouhým alter ego akcionáře, jeho
nástrojem ("instrumentality") či loutkou ("dummy"). Tyto pojmy jsou také
chápány

jako

samostatný

argument

pro

prolomení

majetkové

samostatnosti, ve své podstatě se však jedná o vyjádření požadavku
(kvalifikované) kontroly nad korporací.
Soud zde poukazuje na povahu vztahu mezi korporací a kontrolujícím
akcionářem. Zkoumá, zda je korporace skutečně samostatnou právní
entitou odlišnou od akcionáře, zda není útvarem bez vůle, který pouze
svědomitě plní příkazy kontrolujícího akcionáře či akcionářů. Tento
argument se tedy opírá o představu, že korporace má za normálních
okolností svou vlastní vůli odlišnou od vůle akcionářů. U argumentu alter
ego soud dochází k závěru, že korporace je spíše než nezávislou entitou,
která jedná sama za sebe a má vlastní zájmy, pouhým alter ego či loutkou
kontrolujících

akcionářů.

Korporace

je

jimi

manipulována

takovým

způsobem, že podporuje pouze zájmy akcionářů, a to k újmě všech
ostatních osob participujících na životě korporace. Korporace nemá
samostatnou mysl, vůli či existenci a je nástrojem obchodního jednání
svých zmocnitelů. Akcionáři by v takovém případě měli být odpovědni za
škody, které (v přeneseném významu) sami způsobili.152
Argument je používán v situaci, kdy je věřitel korporace poškozen, přičemž
toto poškození nastalo nepochybně důsledkem zneužití kontroly akcionářů
nad korporací (akcionáři např. využitím své kontroly způsobí, že korporace
poruší smlouvu uzavřenou se třetí osobou anebo využijí kontrolu takovým
způsobem, že korporace jedná nebezpečně a způsobem ohrožujícím třetí
osoby a fyzické osobě také fyzickou újmu způsobí).
151
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Velmi blízká argumentu "alter ego" je argumentace dle teorie zmocnění.
Rozdíl mezi těmito dvěma přístupy je nepatrný, některými autory a soudy
jsou dokonce termíny alter ego a zmocněnec používány v podstatě
synonymně.153 Některé soudy teorii zmocnění užívají k tomu, aby dospěly k
závěru, že korporace je alter ego akcionáře (tak tomu bylo např. v případu
Walkovszky v. Carlton,154 o němž blíže pojednávám dále v samostatné
kapitole).
Někteří autoři však "argument alter ego" a "argument zmocnění" rozlišují.
Argumentace

zmocněním

předpokládá

samostatnou

právní

osobnost

korporace a zdůrazňuje kontrolu akcionáře nad ní. Tuto kontrolu současně
považuje za základ pro vyslovení odpovědnosti akcionáře ve vztahu
zmocnění. Argument alter ego se sice také soustřeďuje na kontrolu
akcionáře nad korporací, avšak z okolností konkrétního případu dovozuje,
že v důsledku této kontroly nevystupují korporace a její (kontrolující)
akcionáři ve skutečnosti jako samostatné, odlišné osoby, nemají odlišnou
identitu. Kontrola akcionářům umožňuje jednat tak, jak by jednali, kdyby
korporace

neexistovala,

korporace

představuje

alter

ego

či

loutku

akcionářů. Důraz na kontrolu akcionářů je tedy stejný jak pro "argument
alter ego", tak pro "argument zmocnění", při zmocnění je však rozhodnutí
opřeno o jiný základ.
Prolomení majetkové samostatnosti dle argumentu alter ego bývá často
spojeno s argumentem nedodržování formalit spojených s fungováním
korporace. Absence formalit má podpořit závěr, že akcionáři podnikají
prostřednictvím korporace "sami osobně", pomocí svých schopností a
osobní a časové kapacity. Jsou pak i morálně odpovědni vůči třetím
osobám za škody, které prostřednictvím korporace způsobili, korporace by
neměla být jediným odpovědným subjektem. Spíše než o propíchnutí
firemního závoje zde lze hovořit o tom, že závoj zcela absentuje.
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Někteří autoři poukazují na to, že teorie zmocnění je pro postižení vztahu
mezi korporací a kontrolujícím akcionářem nevhodná.155 Předpokladem
vzniku vztahu zmocnění je dohoda o zmocnění, která obsahuje jednak (i)
souhlas zmocnitele s tím, aby zmocněnec jednal jeho jménem a byl
podřízen jeho kontrole, a dále (ii) souhlas zmocněnce s výše uvedeným.
Existence kontroly nebo práva kontroly ke vzniku vztahu zmocnění nestačí,
o zmocnění se proto ve vztahu mezi korporací a akcionářem nejedná. I v
případě, že dohoda o zmocnění byla uzavřena, její existence je prakticky
neprokazatelná. V případě, že souhlas není zřetelně manifestován, je
obtížné jeho udělení prokázat. Velmi obtížné je to tam, kde akcionáři při
zakládání struktury skupiny korporací jednali velmi pečlivě a stejně pečlivě
dohlíželi na zachovávání společenstevních formalit prokazujících domnělé
nezávislé rozhodování spřízněných korporací. Millon dovozuje, že v
takových případech je užití argumentu zmocnění pouze rétorické, je jím
zdůvodněn závěr, ke kterému je možné dospět na základě jiného
argumentu, který podpoří, proč je třeba na základě kontroly akcionáře nad
korporací prolomit její majetkovou samostatnost. Millon dále namítá, že
pokud by byl mezi korporací a akcionářem dovozen vztah zmocnění, není v
takovém případě třeba aplikovat doktrínu veil piercing. Z úpravy zmocnění,
které obecně činí zmocnitele odpovědného za jednání zmocněnce (pokud je
učiněno v mezích zmocnění), vyplývá, že je akcionář za jednání korporace
odpovědný.156
Nejen koncept zmocnění, ale také argument alter ego považuje Millon za
nevhodný pro prolomení majetkové samostatnosti. Dle autora kontrola
akcionářů ve spojení s dalšími skutečnostmi má být sice podkladem pro
propíchnutí firemního závoje, ale důraz na charakter vztahu mezi akcionáři
a korporací je scestný. Za všemi konáními či nekonáními korporace jsou
155
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totiž vždy lidé, vždy zde proto můžeme dovozovat určité zmocnění. V
soukromých korporacích jsou navíc téměř vždy alespoň někteří akcionáři
zapojeni do kontroly nad podnikáním korporace a přirozeně svou kontrolu
používají také k prosazení svých vlastních zájmů. Totéž platí ve vztazích
mezi korporacemi ve skupině. Kontrola vždy nevyhnutelně znamená, že
korporace není skutečně nezávislá na svých akcionářích (ani pokud jsou
pečlivě

dodržovány

požadované

formality

spojené

s

fungováním

korporace). Dle autora je hledání vlastní vůle a účelu korporace odlišných
od vůle a účelu kontrolujících akcionářů absurdní. Činit akcionáře
odpovědné za závazky korporace v rozsahu, v jakém se podílejí na její
kontrole a v jakém ovlivňují její kroky, je na první pohled logické, avšak
znamenalo by to prolomit majetkovou samostatnost v každém vztahu mezi
mateřskou a dceřinou korporací a téměř vždy u soukromých korporací.157
Výše uvedené námitky jsou respektovány a většina jurisdikcí, které
"argument zmocnění" a "argument alter ego" používají, uznává, že soud
musí jít ve své argumentaci dále a určit, zda je na využití kontroly
akcionářů nad korporací něco vadného, či "odsouzeníhodného".158
Z uvedeného důvodu řada států připojuje ke zjištění akcionářské kontroly
požadavek,

že

trvání

na

majetkové

samostatnosti

by

vedlo

k

nespravedlivému výsledku.
Soudy argument alter ego a zmocnění připouštějí spíše u menších
soukromých korporací. Problém jim to nečiní tam, kde kontrola akcionáře
nad korporací je "absolutní", tam může být korporace vnímána skutečně
jako pouhý zmocněnec akcionáře.159 Ve velkých a veřejných korporacích
akcionář často ani nemůže zcela kontrolovat kroky korporace, akcionáři se
naopak nedostanou do styku s řadou obchodních informací, vedoucí jsou
povinni citlivé obchodní informace před akcionáři držet v tajnosti.160
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Millon, D., op. cit. sub 140, s. 29 a násl.

158

Tamtéž, s. 30 - 31.
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Ramsay, I. M., Noakes, D. B., op. cit. sub 135, s. 9.

160

Nicholls, C. C. Piercing the Corporate Veil and the 'Pure Form' of the Corporation as Financial
Innovation, Canadian Business Law Journal, Vol. 46, pp. 233-268, 2008, dostupné z
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1509664, s 259.
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Dle Thompsona je přímo zmocnění (agency) soudy uváděno jako důvod
prolomení majetkové samostatnosti ve 3 % všech veil piercing případů.161
B.

Testy používané v rozhodnutích

Mezi testy používané v rozhodnutích patří následující:
•

Test instrumentality. Požaduje v každém případě (ale zvláště v
případě použití argumentu zmocnění - viz níže) prokázání tří
skutečností. Jednak aby (i) kontrola žalovaného nad korporací (nikoli
pouze většina anebo kontrola akcií, ale úplné ovládnutí), nikoli pouze
financí, ale také postupů a obchodních praktik ve vztahu k napadané
transakci, byla taková, že korporace neměla ve vztahu k této
transakci svou samostatnou mysl, vůli ani existenci. Dále aby (ii)
takováto kontrola byla žalovaným použita ke spáchání podvodu,
bezpráví či jiného porušení práv žalobce a (iii) aby kontrola a
porušení povinnosti vůči žalobci byly bezprostřední příčinou újmy,
kterou žalobce uplatňuje.162
Lze si všimnout, že dle tohoto pravidla kontrola sama o sobě k
prolomení majetkové samostatnosti nepostačuje.163

•

Soudy v Kalifornii a státu Illinois používají trochu jiný test, podle
kterého musí žalobce prokázat dva předpoklady. Musí být dána (i)
taková jednota zájmu a vlastnictví, že nelze hovořit o samostatných
osobách korporace a akcionáře-fyzické osoby [nebo jiné korporace]
(korporace tedy přestavuje alter ego akcionáře) a současně (ii)
setrvání na fikci samostatné korporace by při okolnostech daného
případu "schvalovalo podvod anebo podpořilo nespravedlnost".164
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Thompson, R. B. Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study, 76 Cornell L. Rev. 1036, 1063
(1991) (citováno dle Thompson, R. B. Agency Law and Asset Partitioning, University of Cincinnati
Law Review, 2003, dostupné z http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=429620, s.
10).
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Zaist v. Olson, 227 A.2d 552, 558 (Conn. 1967) (citováno dle Bainbridge, S. M., op. cit. sub
131, s. 38).
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Bainbridge, S. M., op. cit. sub 131, s. 38.
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Van Dorn Co. v. Future Chem. & Oil Corp., 753 F.2d 565, 569–70 (7th Cir. 1985) (citováno dle
Gelb, H. Limited Liability Policy and Veil Piercing, Wyoming Law Review, Vol. 9, No. 2, pp. 551573, 2009, dostupné z http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
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•

Třetí skupina soudů používá test podobný testům Kalifornie a
Illinois. Podle práva státu Virginia např. musí žalobce prokázat (i)
nepatřičné ovládání a kontrolu korporace žalovaným a to, že (ii)
korporace byla nástrojem nebo "zástěrkou" použitou k tomu, aby
zamaskovala bezpráví, podpořila podvod anebo skryla trestný čin.165
Kontrola sama o sobě opět ke splnění testu nepostačuje.

První část testu používaného soudy v Kalifornii a státech Illinois a Virginia v
podstatě předpokládá, že akcionář korporaci považoval za své "alter ego".
Oba testy odmítají, že by k prolomení majetkové samostatnosti postačovala
kontrola sama o sobě. Oba připojují druhý faktor, sledující naplnění dalšího
elementu nad rámec kontroly. Na chování kontrolujícího akcionáře musí být
něco nepatřičného, vadného. Zejména test používaný soudy státu Virginia
se snaží o postižení aktivního, úmyslného, vadného chování akcionáře.166
Jak bylo uvedeno výše, testy nepředstavují obecně přijímané pravidlo veil
piercing. V jednom případu soud státu New York naopak odmítl formulace
uvedených testů s tím, že firemní závoj může být propíchnut buď proto,
aby bylo zabráněno podvodu nebo jinému bezpráví, anebo tam, kde
mateřská korporace ovládá a kontroluje dceřinou korporaci.167 Dle tohoto
rozhodnutí se tedy jeví, že k prolomení majetkové samostatnosti postačuje
pouze prokázání kontroly. Ve skutečnosti však daný soud podle jiných
rozhodnutí požaduje více než pouhou kontrolu. Žalobce musí spíše
prokázat určité zneužití formy korporace, typicky poukazem na skutečnosti,
které patří do "laundry list[u]".168
Všechny testy je možné považovat za velmi vágní, ani jeden neposkytuje
příliš jasné ex ante vodítko, jak lze naplánovat strukturu skupiny korporací
či jak existující korporaci vést, aby se akcionáři veil piercing vyhnuli. Bývá

abstract_id=1517428, s. 556).
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Perpetual Real Estate Services, Inc. v. Michaelson Properties, Inc., 974 F.2d 545 (4th Cir. 1992)
(citováno dle Bainbridge, S. M., op. cit. sub 131, s. 39).
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Bainbridge, S. M., op. cit. sub 131, s. 40.
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1993) (citováno dle Bainbridge, S. M., op. cit. sub 131, s. 40).
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Wm. Passalacqua Builders, Inc. v. Resnick Developers South, Inc., 933 F.2d 131, 139 (2d Cir.
1991) (citováno dle Bainbridge, S. M., op. cit. sub 131, s. 40).
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namítáno, že termíny "schvalovat podvod nebo podpořit nespravedlnost"
nejsou pro určení výsledku konkrétního případu příliš užitečné.169 Ve snaze
přiblížit význam pojmu spravedlnost soudy často zmiňují termín podvod. To
však pojem spravedlnosti také příliš neosvětluje. Podvodem v kontextu veil
piercing mají soudy na mysli širší význam tohoto slova, vyjadřující zlý
úmysl či nepoctivost. Lze však namítnout, že termíny zlý úmysl a
nepoctivost jsou podobně neurčité jako termín nespravedlnost a k
odstranění vágnosti testu příliš nepřispějí.170
Z povahy výše naznačených testů je zřejmé, že žádný neposkytuje jasné
pravidlo, kdy lze majetkovou samostatnost prolomit. Soudy ve svých
rozhodnutích týkajících se veil piercing užívají spíše argumentaci pomocí
seznamu rozhodných skutečností - "laundry list[u]".
C.

Seznam určujících skutečností ("laundry list")

Jak bylo uvedeno výše, jde o seznam relevantních faktorů, se kterými jsou
porovnávána fakta konkrétního případu. Přesný obsah seznamu (a váha,
která je jeho jednotlivým položkám přikládána) se mezi jednotlivými státy
značně různí, zahrnují však v zásadě stejné skutečnosti. Jejich shrnutím lze
pořídit poměrně vyčerpávající seznam celé řady rozhodných faktorů.171
Mezi tyto faktory patří řada přenesených pojmenování, jako např. označení
korporace jako loutky, skořápky, alter ego akcionáře či jeho nástroje apod.
Seznam nepředstavuje nástroj pro mechanickou, jednoduchou aplikaci veil
piercing. Nelze říci, že k prolomení majetkové samostatnosti postačuje, aby
žalobce prokázal, že v daném případě jsou naplněny např. čtyři položky. Při
aplikaci několika skutečností navíc vzniká problém zjišťování jejich
významu a váhy, kterou je jim třeba v konkrétním případě přikládat tak,
aby ve svém souhrnu vedly ke správnému rozhodnutí ve věci. Soud
zpravidla požaduje prokázání více skutečností patřících do seznamu.
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Bainbridge, S. M., op. cit. sub 131, s. 40.
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Millon, D., op. cit. sub 140, s. 30 - 31.
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Kalifornské rozhodnutí Associated Vendors, Inc. v. Oakland Meat Co.172
představuje

syntézu

rozhodných

skutečností,

které

americké

soudy

zohledňují při úvaze zda propíchnout firemní závoj. V uvedeném rozhodnutí
soud rekapituluje, které skutečnosti bývají při veil piercing brány v potaz, a
mezi nimi uvádí: (1) směšování majetku, neoddělení majetku korporace od
majetku jiných entit a neoprávněné užití majetku korporace pro jiné účely
než účely korporace, (2) užití majetku korporace akcionářem pro své
vlastní účely, (3) vydání akcií, jejich upsání bez oprávnění tak učinit, (4)
zatajování fyzickou osobou, že je odpovědná za závazky korporace, (5)
absence/nevedení zápisů z jednání orgánů korporace a záměna zápisů z
jednání orgánů rozdílných entit, (6) identická účast ve dvou entitách, (7)
identické osoby akcionářů s kontrolou nad korporací ve dvou korporacích,
(8) identické osoby vedoucích nebo řídících zaměstnanců ("officers") ve
dvou entitách, (9) soustředění všech akcií korporace v rukou jedné fyzické
osoby anebo jedné rodiny, (10) používání stejné kanceláře nebo místa
podnikání,

(11)

zaměstnání

identických

osob

zaměstnanců,

(12)

neadekvátní kapitalizace korporace, (13) naprostá absence majetku
korporace a podkapitalizace, (14) užití korporace jako pouhé schránky,
nástroje apod. pro jeden podnik nebo podnikání fyzické osoby nebo jiné
korporace, (15) zatajení a desinterpretace identity odpovědných vedoucích,
akcionářů a finančních zájmů, nebo zatajení osobních podnikatelských
aktivit, (16) nedodržení právních formalit a nezachování odstupu mezi
spřízněnými entitami, (17) užití korporace k získání práce, služeb, nebo
zboží pro jinou osobu či entitu, (18) převedení majetku korporace akcionáři
nebo jiné osobě či entitě ke škodě věřitelů anebo manipulace s majetkem a
závazky mezi korporacemi tak, aby byly závazky koncentrovány v jedné a
majetek ve druhé korporaci, (19) uzavření smlouvy se třetí osobou s
úmyslem vyhnout se plnění tak, že korporace je použita jako štít proti
osobní odpovědnosti, anebo použití korporace k zastření ilegální transakce,
(20) vytvoření a použití korporace k tomu, aby na ni byl převeden existující
závazek jiné osoby.
172
Associated Vendors, Inc. v. Oakland Meat Co., 26 Cal. Rptr. 806, 813-15 (Cal. App. 1962)
(Bainbridge, S. M., op. cit. sub 131, s. 41).
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Uvedený výčet není zcela vyčerpávajícím seznamem, "laundry list" je vždy
otevřenou záležitostí. Kalifornský soud uvedl seznam výše uvedených
skutečností, neposkytl však žádné vodítko, jakou váhu je třeba jednotlivým
okolnostem přikládat, jak by měly být poměřovány. Konstatoval pouze, že
dřívější jiné rozhodnutí kalifornského soudu, kterým soud majetkovou
samostatnost v daném případě prolomil, několik zmíněných faktorů
obsahovalo. Význam jednotlivých faktorů se přirozeně liší podle povahy
uplatňovaného nároku a okolností konkrétního případu.
Výše uvedený výčet představuje dvacet skutečností, které se částečně
překrývají a z nichž některé dokonce obsahují více "sub-skutečností". Výčet
pokrývá řadu situací, které poměrně běžně v životě korporace nastávají.
Navíc většina uvedených

skutečností nijak

nesouvisí s majetkovou

samostatností a nemá na ni vliv. Pokud je úlohou soudu zjišťovat
neoprávněnou externalizaci rizika, pak je otázkou, zda uvedené skutečnosti
soudu

pomohou.

Pokud

by

k

prolomení

majetkové

samostatnosti

postačovalo formálně splnit např. pět z uvedených bodů, majetková
samostatnost by byla prolomena poměrně často. Uvedený výčet proto
navozuje myšlenku potřeby jakéhosi materiálního korektivu.
Bainbridge seznam faktorů kritizuje s tím, že neposkytuje příliš jasné
vodítko pro to, jak se mají chovat akcionáři, kteří mají zájem případnému
veil piercing předejít. Uvedenými faktory se prolíná myšlenka, že
kontrolující akcionář by měl zachovávat určitý odstup od korporace a
dodržovat hranici mezi svým osobním životem a podnikáním. Ovšem
prakticky každý jediný akcionář (zvláště soukromé) korporace dělá přesný
opak. S takovouto logikou by pak měl být vystaven nebezpečí veil piercing
bez jakéhokoli omezení.173 Skutečnosti uvedené v seznamu dle Bainbridge
představují ex post odůvodnění závěru, ke kterému soud ve skutečnosti
dospěl na základě důvodů, které jsou obtížně artikulovatelné. To ostatně
potvrzuje také Thompsonova studie, podle které jsou mezi nejčastěji
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Bainbridge, S. M., op. cit. sub 131, s. 42 - 43.
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uváděnými důvody pro veil piercing obecné důvody jako "ovládání nebo
kontrola", "alter ego", apod.174
D.

Argumenty prolomení majetkové samostatnosti

Žalobci ve svých žalobách, ale také soudy ve svých rozhodnutích uvádějí
jako důvod prolomení majetkové samostatnosti určitý argument (důvod) či
argumenty. Argumenty poukazují na skutečnost, která je pro daný případ
charakteristická a představují často jakési shrnutí několika položek z
"laundry list[u]". Empirické studie, které se zabývají úspěšností žalob dle
teorie veil piercing, systematizují právě podle argumentů. Argumenty se
mohou jevit jako samostatné důvody (vedle splnění tří základních
předpokladů veil piercing), které k prolomení majetkové samostatnosti
mohou vést. Spíše se však jedná o jiné vyjádření jedné ze tří základních
podmínek (resp. jedné ze dvou základních podmínek - "kontroly", anebo
"zneužití") akcentující specifika konkrétního případu. Často jde o pouhé jiné
vyjádření existence kvalifikované kontroly (argumenty alter ego, loutka,
skořápka, zmocnění, v podstatě také argument skupiny korporací).
Argument nedodržování společenstevních formalit poukazuje na praxi
zachovávanou v korporaci, která má být nejčastěji nepřímým důkazem
existence kvalifikované kontroly. Argument podvodu dokládá zneužití formy
korporace a způsob, jak k němu došlo. Nestandardní transakce mezi
korporacemi a směšování majetku mají prokázat existenci kontroly či
vysávání majetku z korporace ("siphoning").
Jednotlivé argumenty tedy vystihují skutkové okolnosti, které k prolomení
majetkové samostatnosti vedou. Neexistuje uzavřený výčet argumentů a
jednotliví autoři uvádějí částečně odlišné argumenty. Rozdíly také existují
mezi jednotlivými jurisdikcemi common law (např. ve Velké Británii
argument podkapitalizace k prolomení majetkové samostatnosti nevede,
když toto jednání, resp. opominutí je postiženo prostřednictvím wrongful
trading).175
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Kromě argumentů alter ego, zmocnění, apod., o nichž je pojednáno výše v
bodu (a) "Výchozí bod - kontrola nad korporací", patří mezi nejčastěji
uváděné argumenty následující:
Nedodržování společenstevních formalit

Představuje poměrně často užívaný a odbornou veřejností velmi ostře
kritizovaný argument.
Normy korporačního práva stanoví řadu požadavků, víceméně formálního
charakteru, na způsob fungování korporace. Tyto požadavky představují v
jistém smyslu daň za využití výhod, které přináší forma podnikání
prostřednictvím korporace. Musí být dodržovány všemi korporacemi, ať
mají jednoho nebo tisíc akcionářů.176
Mezi tyto formality patří např. povinnost vydat akcie a předat je
akcionářům, řádné vedení zápisů z jednání orgánů korporace a řádné
vedení předepsané evidence, konání jednání orgánů korporace a valných
hromad v předepsaných intervalech, procesy rozhodování v korporaci, tedy
tvorba rozhodnutí orgánů korporace, volba členů orgánů, řádné vedení
účetních knih a evidence plateb, oboje odděleně od evidence jiné entity,
řádně dokumentované úvěry a další.177 Dodržování těchto požadavků se
může řadě akcionářů jevit jako nedůležité, akcionáři soukromých korporací
v USA jsou však svými právníky instruováni k pečlivému dodržování
společenstevních formalit.178
Není tajemstvím, že v řadě soukromých korporací jsou mnohdy tyto
formality dodržovány pro forma a často dodatečně, což je pochopitelné
zvláště tam, kde jsou tytéž osoby jak akcionáři, tak vedoucími, případně
také řídícími zaměstnanci a hranice mezi osobním a korporačním majetkem
je neostrá. Nicméně soudy často na nedodržení formalit poukazují jako na
důvod k prolomení majetkové samostatnosti. Dle některých rozhodnutí
176

Dle Thompsonovy studie soudy prolamují majetkovou samostatnost ve dvou třetinách případů,
ve kterých zjistí, že akcionář nedodržel společenstevní formality ("corporate formalities"). O něco
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samostatnost prolomily asi v 5 % případů. ( Bainbridge, S. M., op. cit. sub 131, s. 43).
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nedodržování formalit samo o sobě k veil piercing nestačí, některá
rozhodnutí jsou naopak opřena pouze o nedodržení formalit, zvláště, pokud
je masivní.
Mnohými

autory

bývá

prolomení

majetkové

samostatnosti

opřené

o nedodržení formalit ostře kritizováno s tím, že sankce v takovém případě
neodpovídá intenzitě porušení normy, a především že dodržování formalit
nijak

nesouvisí

s

problémem

externalizace

rizika.

Nedodržení

společenstevních formalit většinou nevede k poškození věřitelů korporace,
nemělo by tedy přinášet sankci pro akcionáře. I v případě, že je nedodržení
formalit masivní, je diskutabilní, zda tento fakt sám o sobě je pro veil
piercing dostatečný. Klíčovou otázkou, kterou by si měl soud vždy položit,
je, zda akcionáři využili svou kontrolu nelegitimně či nelegálně.
Některým společenstevním formalitám soudy přikládají větší význam,
některé

zase

poutají

pozornost

soudu

pouze

ve

spojení

s jinými

skutečnostmi. Např. absence zápisů z jednání orgánů korporace a uvádění
zavádějících informací na materiálech ve styku s klienty může v některých
případech uvést třetí osoby v omyl o finanční kondici korporace nebo
možnosti použít majetek korporace k uspokojení jejich pohledávek. Pokud
korporace nevydá akcie a nevolí členy orgánů, je otázkou, zda korporace
vůbec funguje, zda ji lze fakticky považovat za korporaci. Ve svých
rozhodnutích však soudy uvádějí jak nedodržování formalit významných,
tak zdánlivě bagatelních. Aby poskytly jasné vodítko, za jakých okolností k
prolomení majetkové samostatnosti může dojít, měly by důsledněji
rozlišovat společenstevní formality významné od těch nevýznamných.179
V některých případech akcionáři společenstevní formality záměrně ignorují,
aby věřitele uvedli v omyl o tom, že jedná osobně s akcionáři, nikoli s
korporací. Právě uvedení věřitelů v omyl o této skutečnosti k nedodržování
formalit často přistupuje. O takovouto situaci jde např. tehdy, pokud se
sdružení přeměnilo na korporaci a dále užívá v obchodním styku listiny s
označením sdružení a o nové formě korporace mlčí s úmyslem snížit nárok
věřitelů v případě jeho vzniku. Věřitelé se domnívají, že jednají se
179

Gelb, H. Limited Liability Policy and Veil Piercing, Wyoming Law Review, Vol. 9, No. 2, pp. 551573, 2009, dostupné z http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1517428, s. 564.
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sdružením. Problém nastane, jakmile se korporace dostane do finančních
obtíží. V takovém případě nedodržení formalit vede ke škodě věřitelů. Je
namítáno, že takovou situaci by však bylo možné řešit pomocí jiného
argumentu - uvedení v omyl či podvodu a není nutné stavět rozhodnutí na
nedodržení formalit.
I přes velkou kritiku odborné veřejnosti přikládají soudy formalitám
poměrně značný význam. Dle Thompsonovy studie180 propichují soudy
firemní závoj ve dvou třetinách případů, ve kterých výslovně uvedou, že
žalobce formality nedodržel. Naopak, soudy odmítají propíchnout závoj ve
více než 90 % případů, kde zjistí, že formality dodrženy byly.181 Z
argumentu nedodržování společenstevních formalit soudy často usuzují na
existenci kontroly.182
Význam,

jaký

soudy

argumentu

dodržování

formalit

přikládají,

je

překvapivý také z toho důvodu, že pravidla správy soukromých korporací
jsou v USA značně uvolněná. Historicky byla správa korporací podrobena
rozsáhlé regulaci, soukromé korporace však v současnosti mají v důsledku
přijetí § 7.32 Revised Model Business Corporation Act (dále jen "RMBCA")
možnost se této regulaci vyhnout a fungovat velmi neformálně. Státy, které
přijaly změny korporačního práva ve shodě s § 7.32 RMBCA, totiž
soukromé korporaci umožňují, aby byla ve značném rozsahu řízena
prostřednictvím dohody uzavřené mezi všemi akcionáři. Akcionáři mohou
např. vyloučit existenci výkonného orgánu (board of directors), upravit
rozdělování zisku bez ohledu na zákonná pravidla, podobně upravit také
hlasovací práva, smluvit, že korporace bude zrušena na žádost akcionáře
anebo při naplnění určité podmínky, apod. I tam, kde akcionáři žádnou
dohodu o zjednodušení správy neuzavřeli, a přesto nedodržují předepsané
společenstevní formality, je otázkou, jakou váhu by měl soud takovému
pochybení přikládat. Tři akcionáři soukromé korporace, kteří jsou současně
třemi vedoucími a kteří se každodenně potkávají a pracují v jedné
kanceláři, asi těžko poškodí věřitele tím, že ze svých jednání nebudou
180

Thompson, R. B. Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study, 76 CORNELL. L. REV., 1064-65
n.141 a 1067 (1991) (citováno dle Bainbridge, S. M., op. cit. sub 131, s. 45).
181

Bainbridge, S. M., op. cit. sub 131, s. 44 - 45.

182

Smith, D. G., op. cit. sub 146, s. 1173.
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vyhotovovat zápisy. Pokud věřitelům z neformálního jednání akcionářů
nevzniká škoda, akcionáři by neměli být sankcionováni prostřednictvím veil
piercing.183
Skutečnost, že zákony zmenšují formální požadavky na správu korporace,
dokládá, že jim není přikládán velký společenský význam. Uvolnění
požadavků na správu soukromých korporací by se proto mělo odrazit také v
tom, jaký význam je obecně (a to i pro veřejné korporace) přikládán
společenstevním formalitám v doktríně veil piercing.
Podkapitalizace - "Undercapitalization"

Podkapitalizace anebo neadekvátní kapitalizace je třetí z nejčastěji
zmiňovaných skutečností, které jsou důvodem pro prolomení majetkové
samostatnosti v USA. Často je také jediným důvodem prolomení majetkové
samostatnosti. Požadavek dostatečné kapitalizace korporace vychází z
myšlenky,

že

akcionáři,

kteří

mají

zájem

podnikat

prostřednictvím

korporace a požívat výhody, které forma korporace přináší, jsou povinni
poskytnout dostatečný základ financování potenciálních závazků korporace
vůči věřitelům.
Většinou se soudy při zkoumání podkapitalizace a adekvátní kapitalizace
zabývají pouze stavem kapitálu při zahájení podnikání, tedy v době vzniku
korporace. Řeší tedy pouze výši počátečního kapitálu. Hodnota počátečního
kapitálu však může být zavádějící. Počáteční kapitál nemá vliv na
schopnost korporace uspokojit své závazky, které vzniknou teprve v
budoucnu. Soustředění pozornosti na počáteční kapitál proto do značné
míry ignoruje realitu. Podnikání korporace se vždy vyvíjí, s ním se mění
také požadavky na kapitál potřebný pro podnikání. Soudy by proto měly
zkoumat hodnotu kapitálu v čase, jeho přiměřenost ve vztahu k
podnikatelským aktivitám korporace a dalším skutečnostem, jako je
pojištění korporace za škodu vůči třetím osobám, výše čerpaných úvěrů,
příjmy korporace, apod. Zejména zakladatelé malých soukromých korporací
často nejsou schopni poskytnout korporaci na počátku ze svých vlastních

183

Gelb, H., op. cit. sub 106, s. 564.
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prostředků příliš vysoký vklad. Pokud ano, je možné, že i přesto preferují
vytvoření kapitálu na rozjezd podnikání prostřednictvím úvěru, nikoli
investováním vlastních prostředků. Příčin, proč akcionáři nevloží do
korporace značné prostředky na počátku její existence, je celá řada.
Následně však mohou být ochotni významnou část zisku do korporace
reinvestovat a udržovat tak výši kapitálu korporace na potřebné výši.
Takový model představuje normální způsob financování. Pravidlo, které
tento normální způsob financování sankcionuje formou hrozby veil piercing,
je špatné.184 Navíc, i poskytnutí značných prostředků do korporace na
počátku neposkytuje žádnou ochranu budoucím věřitelům. Pokud je tento
majetek následně rozdělen mezi akcionáře, spotřebován na provoz
podnikání, případně použit na nákup specifického majetku potřebného pro
podnikání korporace o nízké likviditě, to vše vede k tomu, že v budoucnu
nebude k dispozici pro uspokojení pohledávek věřitelů korporace. Ostatně z
obdobných důvodů je kritizována koncepce základního kapitálu, jak jej zná
kontinentální Evropa.
Některé soudy tyto argumenty respektují a považují za nezbytné sledovat
stav kapitálu po celou dobu existence korporace. Např. dle rozhodnutí ve
věci Atlas Const. Co. v. Slater185 se soud zabýval relevantními změnami
potřeb korporace a jejich vlivem na výši adekvátního kapitálu. Dle soudu je
podkapitalizace často zmiňována jako faktor, který má podpořit veil
piercing. Problém představuje určení adekvátní výše kapitalizace v daném
případě. Soud se nemůže zaměřit pouze na počáteční stav majetku, jak činí
některé soudy, aby zhodnotil, zda neadekvátnost majetku odůvodňuje
rozhodnutí k prolomení majetkové samostatnosti, protože následné změny,
jako zvýšení rizikovosti podnikání anebo snížení majetku korporace, mohou
vést k tomu, že stav počátečního kapitálu je irelevantní. Soudy musí brát
při hledání výše adekvátního majetku do úvahy mnoho proměnlivých
faktorů.
Bainbridge chápe podkapitalizaci v obou významech. Jednak jako situaci,
(i) kdy prostředky vnesené do korporace na samém počátku byly evidentně
184

Millon, D., op. cit. sub 140, s. 36.
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Atlas Const. Co. v. Slater 746 P.2d 352 (Wyo. 1987) (citováno dle Gelb, H., op. cit. sub 106, s.
560).
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nedostatečné k uspokojení existujících smluvních a pravděpodobných
deliktních závazků korporace, a jednak jako situaci, kdy (ii) všechny zisky
vyprodukované korporací z ní byly vyvedeny formou dividend nebo mezd
vyplacených

kontrolujícím

akcionářům,

s

tím,

že

výsledkem

jsou

nedostatečné rezervy k uspokojení pravděpodobných závazků korporace. V
některých případech (jako je např. případ Walkovszky v. Carlton, o kterém
pojednávám níže) může být dle autora korporace podkapitalizovaná v obou
významech slova.186
Na obranu relevance výše počátečního kapitálu lze uvést, že určitou
vypovídací hodnotu má. Adekvátní počáteční kapitál by ve většině případů
neměl korporaci přivést k žádným větším problémům, pokud je její
podnikání provozováno rozumným způsobem a příjmy z něj plynoucí
postačují k uspokojení běžně vznikajících závazků.
Millon namítá, že pokud by akcionáři byli povinni vložit do korporace nejen
adekvátní počáteční kapitál, ale také byli povinni jej v určité výši po dobu
trvání korporace udržovat, zásadně by se takový požadavek nelišil od
neomezené odpovědnosti, tedy majetkové nesamostatnosti ("unlimited
liability"). Akcionáři by vystupovali jako osoby ručící za závazky korporace.
Náklady spojené s takovýmto požadavkem by byly pro akcionáře nesmírně
vysoké a výhody, které přináší majetková samostatnost jako prostředek
realokace rizika, by vzaly za své. Hrozba veil piercing by dle autora neměla
přinášet požadavek, že všechny korporace jsou povinny udržovat akcionáři
financovaný "pojišťovací fond". Akcionáři mohou jednat odpovědně vůči
věřitelům také jinými způsoby než permanentním udržováním adekvátního
kapitálu.187 Z hlediska veil piercing je rozhodná pouze počáteční výše
kapitálu také dle Smithe.188
Dle Fletchera by měli akcionáři do korporace vložit nezatížený kapitál,
jehož výše přiměřeně odpovídá předpokládaným závazkům korporace, a
tento kapitál tak vystavit riziku podnikání. V případě, že je vložený kapitál
iluzorní nebo nepatrný v porovnání s povahou podnikání korporace a jeho
186

Bainbridge, S. M., op. cit. sub 131, s. 53.
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Millon, D., op. cit. sub 140, s. 37.

188

Smith, D. G., op. cit. sub 146, s. 1174.
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riziky, ochrana poskytovaná majetkovou samostatností by měla být
akcionářům odepřena.189 Kapitálem poskytnutým korporaci se rozumí pouze
majetek převedený do vlastnictví korporace, i když soudy nejsou v této
otázce zcela jednotné. Prostředky, které korporace získá např. na základě
úvěru, jsou pro určení dostatečné míry kapitalizace z pohledu veil piercing
nerozhodné

(tyto

prostředky

jsou

pomyslně

přednostně

vyhrazeny

k uspokojení poskytovatele úvěru a nepovažují se proto za prostředky
určené k uspokojení pohledávek ostatních věřitelů).190 V případech, kde má
být podkapitalizace jediným důvodem veil piercing, se nabízí jako
adekvátnější řešení prolomit majetkovou samostatnost pouze částečně tak,
aby akcionář nebyl odpovědný za celý závazek korporace, když by náhrada
byla

omezena

nepřiměřený.

pouze

na částku,

o

jakou

byl

kapitál

korporace

191

Je zajímavé, že soudy USA argumentem podkapitalizace zdůvodňují veil
piercing (a míní přitom neadekvátní počáteční kapitalizaci), když ve většině
států USA korporační zákony vytvoření kapitálu korporace na počátku její
existence

nepožadují,

nepředepisují

minimální

vklady

akcionářů

do

korporace. Státy, které vytvoření určitého kapitálu vyžadují, na něj mají jen
minimálními

požadavky,

předepsané

za symbolické (typicky 1.000 $).

192

částky

je

možné

považovat

Možná také proto většinou nebývá

podkapitalizace jediným důvodem veil piercing, soudy používají argument
podkapitalizace ve většině případů ve spojení s dalšími argumenty.193 Na
neschopnosti korporace uspokojit věřitele musí být prokázáno navíc něco
nepatřičného.194
V některých případech ex post podkapitalizace signalizuje, že v korporaci
dochází k něčemu nepravému: např. při vyvádění (odsávání) majetku z
korporace ("siphoning cases"). Jde např. o situaci, kdy věřitel uzavřel
189

William Fletcher, Cyclopedia of the Law of Private Corporations 44.1, s. 528 (rev. perm. ed.
1983) (citováno dle Millon, D., op. cit. sub 140, s. 35).
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Bainbridge, S. M., op. cit. sub 131, s. 54.
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Např. Gartner v. Snyder, 607 F.2d 582, 588 (2d Cir. 1979) (citováno dle Bainbridge, S. M., op.
cit. sub 131, s. 54).
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Bainbridge, S. M., op. cit. sub 131, s. 54.
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smlouvu s korporací, která byla v době uzavření smlouvy dostatečně
kapitalizovaná. Věřitel proto neměl zájem na tom, aby splnění pohledávky
osobně zajistil akcionář. Akcionář následně "vyvedl" z korporace prostředky
potřebné pro uspokojení pohledávky věřitele, a to formou výplaty
dividendy, poskytnutím úvěrů třetím osobám a vysokými mzdami. Lze
namítat, že s takovým postupem měl věřitel počítat a na zajištění splnění
pohledávky akcionářem měl trvat. Všechny soukromoprávní smlouvy jsou
však nekompletní a smluvní strana, která nemá zábrany, toho může využít.
Dle Bainbridge však ani legitimita požadavku věřitele v případě "siphoning"
neodůvodňuje prolomení majetkové samostatnosti doktrínou veil piercing.
Právo poskytuje věřiteli dva jiné prostředky obrany proti "siphoning", a sice
"fraudulent transfer

law" (institut do

jisté

míry

připomínající

naši

odporovatelnost) a insolvenční právo (v případě, že je korporace v
úpadku). Bainbridge kritizuje přístup veil piercing a poukazuje na to, že
normy upravující "fraudulent transfer" se naopak zaměřují přímo na
problematické chování a za tím účelem kladou správné otázky. Koncept
"fraudulent transfer" se neptá, zda akcionář pořídil zápis z jednání
výkonného orgánu. Namísto toho se ptá, zda dlužník převedl majetek s
úmyslem zabránit věřiteli, aby se z něj mohl uspokojit, případně se ptá, zda
dlužník za převedený majetek obdržel menší hodnotu, než je odůvodněný
ekvivalent. Většina faktorů, které sleduje doktrína veil piercing, nemá dle
autora přímou souvislost s existencí újmy, kterou kontrolující akcionář
věřiteli způsobil, ani s její výší.195
Dle Gewurtze tyto instituty představují alternativní řešení a naopak
odůvodňují zachování veil piercing jako odstrašujícího příkladu.196
Podvod - "Fraud"

Dle řady rozhodnutí je důvodem prolomení majetkové samostatnosti
podvod ("fraud").
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Bainbridge, S. M., op. cit. sub 131, s. 55 - 56.
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Gewurtz, F. A. Piercing Piercing: An Attempt to Lift the Veil of Confusion Surrounding the
Doctrine of Piercing the Corporate Veil, 76 ORE. L. REV. 853, 864 (1997) (citováno dle Bainbridge,
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Nejedná se zde o podvod, jak jej tradičně chápou právní řády, tedy o
úmyslné uvedení v omyl za účelem poškození třetí osoby. Podvodem v
kontextu veil piercing soudy míní širší význam tohoto slova. Lze jej chápat
jako vyjádření zlého úmyslu či nepoctivosti. Pokud by mělo jít pouze
o podvod v užším slova smyslu, případy, ve kterých by byl podvod
přítomen (např. pokud akcionáři "podvedli" věřitele popřením existence
korporace nebo poskytnutím falešných osobních záruk), by nevyžadovaly
řešení pomocí veil piercing, takové jednání akcionářů by samo o sobě bez
dalšího odůvodňovalo možnost věřitele hojit se za takto způsobenou škodu
přímo na akcionářích.197
Aby mohl být argument podvodu úspěšně použit, musí být prokázáno, že
kontrolující akcionář měl úmysl použít strukturu korporace takovým
způsobem, aby odepřel žalobci již existující právo.198
Mezi případy řešené argumentem podvodu patří např. situace, kdy akcionář
uvede v omyl věřitele, se kterým jedná o poskytnutí, rozšíření či
prodloužení úvěru korporace, a to o skutečnostech její finanční kondice,
anebo kdy akcionář, který je povinen poskytnout smluvnímu věřiteli
nějakou zásadní informaci, tak neučiní.
Zastření - "Sham" nebo "Façade"

Argument, že korporace je prostředkem umožňujícím akcionáři zastření
určité skutečnosti anebo fingování něčeho (korporace jako "sham" nebo
"façade") je používán v situaci, kdy je korporace založena nebo již existující
korporace využita k tomu, aby zastřela anebo skryla skutečný účel
sledovaný kontrolujícími akcionáři. Někteří autoři namítají, že soudy užívají
tento argument jako iluzorní pojem pro situaci, kdy je forma korporace
akcionářem zneužita, aby se vyhnul závazkům, když soud není schopen
popsat věcnými argumenty, jako je např. podkapitalizace či ovládnutí, proč
prolamuje majetkovou samostatnost.199
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Millon, D., op. cit. sub 140, s. 30 - 31.
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Ramsay, I. M., Noakes, D. B., op. cit. sub 135, s. 11.
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Tento argument úzce souvisí s argumentem podvodu. Argument, že se
akcionář dopustil podvodu, může obstát pouze tehdy, pokud uspěje
argument zastření (zastření spočívá v tom, že korporace, zdánlivě
provozující své podnikání, slouží pouze jako nástroj ke spáchání podvodu).
Soudy mají za to, že podvod nelze spáchat tam, kde je korporace reálnou,
samostatnou entitou a není pouhou "zástěrkou" maskující skutečné úmysly
a činy akcionářů.
Jeden podnik skupiny korporací - "Group Enterprise"

Skupina

korporací

dle

tohoto

argumentu

tvoří

jednu

ekonomickou

jednotku. Podniká takovým způsobem, že není možné považovat jednotlivé
korporace patřící do skupiny za samostatné entity. Ve svém důsledku jde v
podstatě o argument vyjadřující alter ego.
Tento argument bývá podpořen takovými skutkovými okolnostmi, jako je
používání stejných osob ve funkcích vedoucích, jako řídících zaměstnanců,
zaměstnanců.200
(Ne)spravedlnost a nepoctivost - "Justice" a "Unfairness"

Pokud je spravedlnost použita jako výslovný argument k prolomení
majetkové samostatnosti, navazuje většinou v odůvodnění rozhodnutí na
důvody, které jsou uvedeny výše, tedy že došlo ke spáchání podvodu nebo
že korporace sloužila jako prostředek k zastření podvodu či jiné
skutečnosti.
Je-li nespravedlnost použita jako samostatný argument, je kritizována pro
přílišnou vágnost, nedává pak vodítko, kdy lze majetkovou samostatnost
prolomit.

200

Ramsay, I. M., Noakes, D. B., op. cit. sub 135, s. 14.
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1.1.3

Komplikovanost

odůvodnění

soudních

rozhodnutí
Žalobci, ale také soudy hledají různé důvody, o které prolomení majetkové
samostatnosti opřít, a různé způsoby jak tak učinit.
Příkladem komplikovanosti a pestrosti soudního rozhodování může být
známý případ Walkovszky v. Carlton.201
Žalobce Walkovszky byl sražen vozidlem newyorské taxislužby provozované
korporací Seon Cab Corp. (dále jen "Seon"), která byla jednou z deseti
korporací kontrolovaných žalovaným Carlton[em]. Každá z těchto deseti
korporací vlastnila pouze dva vozy a byla pojištěna pouze v minimálním
rozsahu požadovaném právem státu New York (na pojistné plnění ve výši
10.000 $). Walkovszky požadoval odškodnění ve výši 500.000 $ a majetek
Seonu

k

uspokojení

tohoto

nároku

pochopitelně

nepostačoval.

Pravděpodobně by k jeho uspokojení nepostačoval ani souhrn majetku
všech deseti dotčených korporací. Pokud by však Walkovszky docílil vydání
rozhodnutí, které by uložilo Carlton[ovi] odpovědnost za závazky Seonu,
jeho

osobní

majetek

by

pravděpodobně

k uspokojení

pohledávky

Walkovszkeho stačil. Walkovszky měl tedy jedinou možnost - prolomit
majetkovou

samostatnost

Seonu.

Pokusil

se

proto

uplatnit

teorii

propíchnutí firemního závoje.
Žaloval především Seon a devět ostatních korporací náležejících do skupiny
na základě tvrzení, že žádná z těchto korporací není samostatnou entitou,
když společně tvoří jeden podnik, jehož prostřednictvím Carlton provozuje
taxislužbu.

Dle

žalobce

jsou

proto

všechny

korporace

ze

skupiny

odpovědné za závazky každé součásti tohoto podniku (argument "group

enterprise"). Walkovszky předestřel také další teorii prolomení majetkové
samostatnosti, podle níž usiloval o prohlášení Carlton[a] a dalších
akcionářů deseti dotčených korporací odpovědnými za závazky Seonu. Jeho
argumentem

byla

tvrzená

podkapitalizace

korporací

(argument

podkapitalizace) a dále, že Carlton organizoval, řídil, kontroloval a ovládal

201

Walkovszky v. Carlton 223 N.E.2d 6 (N.Y. 1966).
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tuto roztříštěnou ekonomickou entitu s tím, že tato struktura korporací
představuje jistý druh podvodu na (vůči) veřejnosti (argument podvodu).
První teorii soud odmítl s tím, že skutečnost, že korporace je součástí
většího podniku, sama o sobě k prolomení majetkové samostatnosti nestačí
(musí být dána kvalifikovaná kontrola).
Druhou teorii soud také odmítl s tím, že podvod sice může v některých
případech vést k prolomení firemního závoje, ale v daném případě se
Carlton podvodu nedopustil. Na založení korporace, ani na rozdělení
podnikání do několika samostatných korporací, není nic podvodného, a to
ani v případě, kdy se tak děje výhradně za účelem využití výhod, které
majetková samostatnost přináší.
Odvolací soud ("The Court of Appeals of New York") potvrdil rozhodnutí
soudu prvního stupně, kterým byla žaloba odmítnuta pro neunesení
břemene tvrzení. Zdůraznil nedostatek skutkových tvrzení o tom, že Carlton
provozoval podnikání de facto osobně, pomocí svých schopností a osobní a
časové kapacity (nikoli prostřednictvím korporací). Soud také zdůraznil, že
Seon splnil všechny zákonné požadavky týkající se pojištění. Podle soudu
nelze

majetkovou

samostatnost

prolomit

pouze

proto,

že

majetek

korporace společně s dostupným pojistným plněním (vztahujícím se k
vozidlu, které žalobce srazilo) nepostačuje k uspokojení nároku žalobce.
Pokud pojištění požadované zákonem není dostatečným prostředkem
ochrany veřejnosti, náprava by měla jít cestou legislativy, nikoli judikatury
(dle separátního vota soudce Keatinga však šlo v daném případě o jasnou
podkapitalizaci, která má vést k prolomení majetkové samostatnosti 202).
Carlton tedy dle soudu nejednal nezodpovědně a nejednal by tak ani
v případě, kdyby korporaci provozoval s majetkem zjevně nedostatečným
k uspokojení

potenciálních

deliktních

závazků

(o kterých

bylo

lze

předpokládat, že nutně musí v budoucnu nastat).
Odvolací soud sice potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně a argumenty
žalobce vyvrátil, svým postupem však Walkovszkemu současně poskytl
druhou šanci. Případ prvoinstančnímu soudu vrátil s tím, že Walkovszky
202

Dostupné z http://www.courts.state.ny.us/reporter/archives/walkovszky_carlton.htm.
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může žalobu doplnit a současně popsal způsob, jakým by v daném případě
bylo možné firemní závoj propíchnout - teorii "alter ego" ("the alter ego
doctrine"). Soud dovodil, že akcionář může být osobně odpovědný za
závazky korporace podle teorie zmocnění ("principal-agent theory"), pokud
svou kontrolu nad korporací využije k podpoře a prosazení svých vlastních
zájmů, nikoli zájmů samotné korporace. V tomto pojetí je korporace
považována za zmocněnce ("agent") akcionáře ("principal"), který odpovídá
za jednání zmocněnce na základě přenesené (či zástupné) odpovědnosti
("vicarious liability").203 V souladu s uvedeným Walkovszky žalobu doplnil a
tvrdil, že Carlton provozoval podnikání de facto osobně, pomocí svých
schopností a osobní a časové kapacity (nikoli prostřednictvím korporací).
Se svým nárokem uspěl.204
Z uvedeného případu můžeme dovodit mimo jiné následující závěry.
Rozdělení podnikání do několika korporací samo o sobě pro kontrolujícího
akcionáře neznamená odpovědnost za závazky za jednu z těchto korporací.
To však nevylučuje, aby skupina několika korporací byla považována za
jeden celek a byla odpovědná za závazky pouze jedné své součásti - jedné
korporace (viz níže "Enterprise liability").
Z odůvodnění rozhodnutí se může jevit, že majetkovou samostatnost soud
prolomil a Carlton[a] uznal odpovědným za závazky korporace Seon pouze
na základě kontroly, když Seon považoval za alter ego Carlton[a]. Soud zde
argument "alter ego" dovozuje na základě principů zmocnění ("agency
principle"). Takové směšování pojmů však doktrína kritizuje. Běžně
korporace vystupuje jako zmocnitel ve vztahu ke svým zaměstnancům
(zmocněncům) a na základě zprostředkované (či zástupné) odpovědnosti
("vicarious liability") přebírá smluvní i deliktní závazky plynoucí z jejich
jednání.

Obecně

právo

nepovažuje

korporaci

za zmocněnce

svých

akcionářů, nicméně tam, kde akcionáři používají a považují korporaci 205 za
203

Zástupná či zprostředkovaná odpovědnost ("vicarious liability") představuje situaci, kdy je
osoba odpovědná za porušení povinnosti třetí osobou, přestože sama povinnost neporušila a škodu
nezpůsobila. Mezi příklady této odpovědnosti bývá uváděna např. odpovědnost zákonného
zástupce za dítě, či odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou jeho zaměstnanci.
204

Bainbridge, S. M., Abolishing veil piercing, Journal of Corporation Law, April 1, 2001, dostupné
z http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=236967, s. 5 a násl.
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své "alter ego", je korporace považována za jejich zástupce a akcionáři
jsou zprostředkovaně odpovědni za jednání korporace. Dle Bainbridge je
teorie "alter ego" v pojetí dle případu Walkovszky v. Carlton částečně
správná, ale z velké části špatná, když obsahuje řadu doktrinálních
problémů a nerespektuje teorii majetkové samostatnosti. Obsahuje dle
autora

nešťastné

přetrvávající

pojetí,

že

korporace

je

předmětem

vlastnictví akcionářů, kteří jsou jejími vlastníky. Dle soudu je majetková
samostatnost v případu Walkovszky v. Carlton důsledkem formalistického
přístupu, dle kterého je korporace skutečná entita odlišná od svých
majitelů. Uložení osobní odpovědnosti prostřednictvím argumentu alter ego
totiž předpokládá, že korporace je samostatnou entitou s vlastní vůlí apod.
a že v některých případech akcionáři předpokládaný rozdíl mezi jejich
osobami (soukromou sférou, vůlí apod.) a podnikáním (tj. korporací)
smazávají a že na tomto stavu je něco závadného. Takovéto pojetí
korporace je však dle Bainbridge třeba odmítnout. Korporace dle něj
přestavuje soubor smluv (model korporace "nexus of contracts").206
Další kritizovanou otázkou případu Walkovszky v. Carlton byla záležitost
pojištění Seon[u]. Podle soudu znamená skutečnost, že korporace splnila
zákonný limit pro pojištění, že kontrolující akcionář splnil své závazky
vůči potenciálním

deliktním

věřitelům.

Požadavek

na

další

zajištění

prostředků by představoval zásah do zákonodárné moci, která má být tím,
kdo v tomto případě definuje finanční závazky. Přestože tedy Seon nebyl
dostatečně pojištěn, na jednání Carlton[a] v tomto směru nebylo nic
závadného. Millon namítá, že soud, který finanční zodpovědnost považuje
za test pro prolomení majetkové samostatnosti a bere tuto záležitost
vážně, s tímto argumentem nemůže souhlasit. Soud by se měl ptát, zda
kontrolující akcionáři podnikání adekvátně plánovali a korporaci finančně
zajistili pro případ předvídatelných deliktních závazků. To, že korporace
splňuje zákonný minimální požadavek na pojištění, nijak na tuto otázku
neodpovídá. Pokud je zákonem předepsaná výše pojištění neadekvátní a
spolu s majetkem korporace by k uspokojení předvídatelných deliktních
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Bainbridge, S. M., op. cit. sub 204, s. 8.
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závazků nepostačovala, kontrolující akcionář nejedná zodpovědně. Zákonné
minimum je třeba považovat za skutečné minimum.207
Z uvedeného případu je zjevné, jak nepředvídatelná rozhodnutí soudu ve
věcech veil piercing bývají a jak pestrá může být v konkrétním případě
argumentace pro i proti prolomení majetkové samostatnosti.

1.1.4

Soukromé vs. veřejné korporace v teorii veil
piercing

S ohledem na skutečnost, že základním předpokladem veil piercing je
(kvalifikovaná) kontrola nad korporací, je pojmově vyloučeno, aby byla
majetková samostatnost prolomena vůči rozptýleným drobným akcionářům
veřejné korporace. Akcionáři veřejných korporací jsou proti veil piercing
imunní.208 Thompsonova studie nezaznamenala žádné rozhodnutí, kde by
byla prolomena majetková samostatnost veřejné korporace.209 Také v
soukromé

korporaci

jsou

pasivní

akcionáři,

kteří

nikdy

korporaci

nekontrolovali ani se aktivně neúčastní na jejím řízení, podle teorie veil
piercing prakticky vyloučeni z odpovědnosti za závazky korporace.
Dle Thompsonovy studie se veil piercing uplatňuje především ve skupinách
korporací a v soukromých korporacích s méně než 10 akcionáři. Pokud je
majetková samostatnost prolomena ve vztahu k fyzické osobě, děje se tak
zpravidla v malých soukromých korporacích.210
Skutečnost, že soudy propichují firemní závoj jen u soukromých korporací,
navozuje otázku, zda je u soukromých korporací koncept majetkové
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Millon, D. op. cit. sub 140, s. 90.
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Bainbridge, S. M., op. cit. sub 204, s. 5.
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Thompson, R. B. Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study, 76 Cornell L. Rev. 1036, 104748 (1991) (citováno dle Millon, D., op. cit. sub 140, s. 22).
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Thompson, R. B. The Limits of Liability in the New Limited Liability Entities, 32 WAKE FOREST
L. REV. 1, 9 n.48 (1997) (citováno dle Millon, D. op. cit. sub 140, s. 24).
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samostatnosti

legitimní.211 Někteří

autoři

přímo

navrhují

poskytnout

ochranu majetkové samostatnosti pouze akcionářům veřejné korporace.212

1.1.5

Deliktní

vs.

smluvní

věřitelé

v

teorii

veil

piercing
Doktrína rozlišuje postavení deliktních a smluvních věřitelů při uplatňování
veil

piercing

a

považuje

prolomení

majetkové

samostatnosti

za

odůvodněnější v případě, kdy se uspokojení své pohledávky domáhá
deliktní věřitel, než v případě, kdy tak činí věřitel "smluvní".
Smluvní věřitele můžeme považovat za věřitele dobrovolné. Do smluvního
vztahu s korporací vstupují dobrovolně a v době, kdy tak činí, mají možnost
zabývat se tím, v jaké finanční kondici se korporace nachází, jaké jsou
vyhlídky její prosperity, jak pravděpodobný je její budoucí úspěch a nakolik
pravděpodobné je, že korporace řádně uspokojí jejich pohledávku. Smluvní
věřitelé se účastní transakcí a vyjednávají jejich podmínky s vědomím toho,
že korporace nemusí být schopna jejich pohledávku uspokojit a že
v takovém případě (v zásadě) není nikdo jiný, na kom by se mohli hojit.
Mohou po kontrolujících akcionářích požadovat poskytnutí zajištění splnění
závazku korporace, ale také sjednat s korporací její informační povinnost
umožňující věřitelům monitorování jednání korporace anebo omezit jednání
korporace řadou povinností (lze sjednat např. povinnost korporace
informovat o realizovaných významných transakcích, o závazcích, které má
korporace v úmyslu převzít, či o jejích ekonomických ukazatelích určených
ve smlouvě, ale také limitovat maximální výši závazků, které může
korporace převzít, zakázat korporaci zajišťovat závazky třetích osob,
apod.).213 V případě porušení povinností je často věřitel oprávněn učinit
splatným celý závazek.214 Lze tedy shrnout, že smluvní věřitel akceptoval
211

Millon, D. op. cit. sub 140, s. 23.

212

Morrissey, D. J. Piercing all the veils : Applying an Established Doctrine to a New Business
Order,
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Vol.
32,
No.
3,
2007,
dostupné
z
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Rhee, R. J. Bonding Limited Lability, William & Mary Law Review, Vol. 51, 2010, U of Maryland
Legal Studies Research Paper No. 2009-29, dostupné z http://ssrn.com/abstract=1434558, s.
1425.
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existenci určitého (někdy zcela minimálního) rizika neuspokojení své
pohledávky. V případě, že měl pochybnosti o solventnosti korporace, měl
možnost vyjednat si zajištění své pohledávky a jiné posílení své pozice.
Pokud tak neučinil, byla to jeho svobodná volba.215
Deliktní, nedobrovolní věřitelé žádnou z uvedených možností nemají. Jsou
považováni za nejzranitelnější z věřitelů korporace. Ve vztahu s korporací
se ocitli zpravidla zcela bez ohledu na svou vůli. Nepřijali dobrovolně riziko
nesplnění své pohledávky.
Většina doktríny na rozdílné postavení smluvních a deliktních věřitelů v
teorii veil piercing poukazuje a žalobám smluvních věřitelů dává menší
šanci na úspěch.216 Ze soudních rozhodnutí však vyplývá, že soudy výše
uvedeným argumentům a možnostem smluvního vyjednávání dobrovolných
věřitelů nepřikládají příliš velký význam. Podle Thompsonovy studie
smluvní věřitelé byli úspěšní ve 42 % žalob požadujících veil piercing,
zatímco deliktní věřitelé v 31 % případů.217 Pozdější empirické studie218
uvedly jiná čísla, nicméně na údaje zjištěné Thompsonem nadále odkazuje
jak doktrína, tak judikatura.
Někteří autoři z výše uvedeného dokonce dovozují, že soudy by měly
majetkovou samostatnost korporace ve vztahu ke smluvním věřitelům bez
výjimky respektovat a k jejímu prolomení by měly vést pouze nejzávažnější
formy zneužití formy korporace (např. uvedení věřitele akcionáři v omyl,
pokud jde o formu korporace, o formu, v jaké akcionáři podnikají).219 Dle
215

Je zde potřeba zdůraznit, že v USA má smluvní zajištění věřitelů (tzv. ochranářské klauzule)
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Bainbridge není spravedlivé, aby věřitel, který nevyužil možnost sjednat si
zajištění své pohledávky, dostal díky veil piercing "druhou šanci" uspokojit
se z majetku akcionáře. Dle autora se tato teze nevylučuje s přístupem
soudů, které také u pohledávek smluvních věřitelů závoj korporace
propichují, neboť v takových případech jde o úmyslné pochybení, které
umožňuje přímou odpovědnost akcionáře. Osobní odpovědnost akcionáře
by měla nastoupit tam, (i) kde byl věřitel uveden akcionářem v omyl,
výsledkem čehož se zřekl ochrany zajištěním pohledávky zárukou či jiným
zajišťovacím prostředkem poskytnutým akcionářem, a dále tam, kde (ii)
akcionář vyvedl (vysál) prostředky z korporace, v důsledku čehož je
korporace ex post podkapitalizovaná.220
Přirozeně však lze však namítnout, že odepřít ochranu prostřednictvím veil
piercing všem smluvním věřitelům by vedlo k neudržitelnému výsledku. Tito
věřitelé netvoří homogenní skupinu. Za smluvní věřitele korporace je třeba
považovat všechny třetí osoby, které mají vůči korporaci peněžitou či
nepeněžitou pohledávku z titulu smlouvy (jsou jimi zaměstnanci korporace,
zákazníci, klienti, její dodavatelé, odběratelé, banky poskytující korporaci
úvěry, majitelé dluhopisů vydaných korporací, pronajímatelé a další). Jsou
mezi nimi velmi sofistikovaní profesionálové, kteří znají rizika spojená s
tím, že jejich smluvním partnerem je korporace. Z ekonomického pohledu
pro ně není tak významné, zda akcionáři korporace mohou či nemohou být
dle veil piercing odpovědni za její závazky, protože si kompenzaci možných
rizik předem vyjednají tím, že za své služby či výrobky požadují vyšší cenu
či vyšší úrok za úvěry. Alternativně také požadují dodatečné zajištění
pohledávky osobním zajištěním kontrolujícím akcionářem či jiné posílení
své pozice. Menší obchodníci - věřitelé korporace - takto vždy neuvažují a
jejich vyjednávací pozice není zdaleka taková, aby si zajištění splnění své
pohledávky ve všech případech, kdy o něj mají zájem, byli schopni
vyjednat. Dle Gelba je mezi případy řešenými rozhodnutími týkajícími se
veil piercing poměrně málo těch, kde by bylo pro smluvní věřitele praktické
nebo rozumné vyjednat si osobní záruky akcionářů nebo jinou smluvní
ochranu svého postavení. Smluvní věřitelé, kteří mají dostatečně silné
220
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postavení na to, aby si vyjednali zajištění splnění pohledávky a další
způsoby posílení svého postavení (např. banky), toto většinou od soukromé
korporace získávají bez většího úsilí jako samozřejmost. Naprostá většina
smluvních

věřitelů

nebo

potenciálních

smluvních

věřitelů

(jako

zaměstnanci, spotřebitelé, obchodní partneři a dodavatelé) však nejsou v
pozici, aby mohli trvat na poskytnutí zajištění, případně aby vůbec
vynakládali náklady na zjišťování, zda by měli o zajištění usilovat. Tito
smluvní věřitelé by neměli ztratit možnost ochrany poskytované veil
piercing pouze proto, že patří mezi "smluvní věřitele". Šance na úspěch
při prolomení majetkové samostatnosti by měli mít jak smluvní, tak deliktní
věřitelé stejné. V některých případech by neměli být diskvalifikováni ani
smluvní věřitelé, kteří věděli o finančních potížích korporace (a to tam, kde
nelze

usuzovat

na

to,

že

jednoduše

akceptovali

riziko

nesplnění

pohledávky). Např. pokud pronajímatel uzavře smlouvu s korporací, o níž
ví, že má finanční potíže, nemělo by to pronajímatele vyloučit z možnosti
žalovat nájemce dle doktríny veil piercing, ani by jej to nemělo příliš
diskvalifikovat při uplatňování takového nároku.221

1.1.6

Doktrína

veil

piercing

ve

Velké

Británii,

Austrálii a Kanadě
Ve Velké Británii soudy teorii veil piercing uplatňují, avšak její užití není
zdaleka tak rozšířené a diskutované jako v USA. Soudy nejsou příliš
ochotné prolomit majetkovou samostatnost v případě, který není výslovně
řešen zákonem (tedy v případě, kdy nejde o prolomení majetkové
samostatnosti zákonnými ustanoveními). Obrana proti zneužití majetkové
samostatnosti zde zůstává spíše v institutu wrongful trading. Jeho pomocí
řeší britské právo např. také situace, které právo USA ošetřuje teorií veil
piercing aplikovanou soudy na základě argumentu podkapitalizace. Velká
Británie naopak argument podkapitalizace jako důvod pro soudní prolomení
majetkové samostatnosti nezná.222
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Rozšířenější je užití teorie veil piercing soudy v Austrálii. Také zde,
podobně jako v USA, je určení obecného pravidla, v jakých situacích lze
majetkovou

samostatnost

prolomit,

problematické.223

Mezi

důvody

prolomení majetkové samostatnosti dle veil piercing bývají uváděny
zmocnění, podvod, zastření, skupina korporací ("group enterprise") či
nespravedlnost.
Z empirické studie soudních případů týkajících se veil piercing vyplývá, že
(i) případů, ve kterých bylo veil piercing navrhováno, dramaticky stoupl, (ii)
soudy jsou ochotnější prolomit majetkovou samostatnost u soukromých
korporací (cca 42 % úspěšnost) než u korporací veřejných (cca 22 %
úspěšnost), (iii) počet úspěšných veil piercing žalob klesá se stoupajícím
počtem akcionářů dotčené korporace (u korporací s jedním akcionářem je
úspěšnost cca 50 %, se dvěma či třemi akcionáři cca 37 %), (iv) soudy
prolamují majetkovou samostatnost méně často v případech, kde je
žalována mateřská korporace (cca 32,5 % úspěšnost), než v případech,
kde je žalován akcionář-fyzická osoba (cca 42,5 % úspěšnost) a (v) většina
kladně vyřízených žalob představuje nároky smluvních věřitelů, oproti
nárokům věřitelů deliktních.224 Jedná se tedy v zásadě o stejné závěry jako
v USA.
Také v Kanadě je užití teorie veil piercing soudy rozšířené. V této oblasti se
tedy Kanada vzdálila svým kořenům v právu Velké Británie a je v ní patrný
vliv práva USA na kanadské korporační právo. Mezi důvody propíchnutí
firemního závoje bývají uváděny argumenty alter ego, nástroj, loutka
akcionáře a další.225

1.1.7

Empirické studie veil piercing v USA

Ve Spojených státech se řada autorů zabývala studií empirických dat
aplikace veil piercing. Některé doktrinální představy se tak značně
223
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posunuly,

především

bylo

zpochybněno

doktrinální

rozlišování

mezi

smluvními a deliktními věřiteli.
Nejznámější a nejcitovanější studií je práce Thompsona,226 která analyzuje
soudní případy veil piercing zanesené do databáze Westlaw do roku 1985.
Mezi novější studie patří např. práce Boydové a Hoffmana,227 kteří vytvořili
databázi 690 soudních případů federální úrovně uplatňujících propíchnutí
firemního závoje, řešených v 79 obvodech během období let 2000 až 2005,
tedy během období šesti let. Těchto 690 případů představuje vzorek
náhodně vybraných případů, představujících 87 % všech případů, kde
potenciálně přicházelo do úvahy propíchnutí firemního závoje, během
uvedeného období.
Z uvedených studií vyplývají mimo jiné následující zajímavé výsledky.
Dle

Thompsona uspěli

žalobci

s

žalobou

na prolomení majetkové

samostatnosti ve 40,18 % případů, a to zejména proti soukromým
korporacím.228 Smluvní věřitelé byli úspěšní ve 42 % žalob požadujících veil
piercing, zatímco deliktní věřitelé v 31 % případů.229
Dle doktríny by podkapitalizace a podvod měly být významným důvodem
vedoucím k prolomení majetkové samostatnosti, zatímco na nedodržování
formalit, které je ostře kritizováno, by soudy neměly brát zřetel. Dle
Thompsonovy studie je, kromě uvedení v omyl, které téměř vždy vede k
veil piercing, úspěšným důvodem, který velmi často vede k veil piercing,
skutečnost, že korporace byla nástrojem akcionáře, jeho "alter ego",
loutka, případně zmocněnec. Zjištění podkapitalizace vede k prolomení
majetkové samostatnosti v 73 % případů a dvě třetiny případů zmiňují
nedodržení společenstevních formalit. Dle studie Boydové a Hoffmana jsou
226

Thompson, R. B. Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study, 76 CORNELL L. REV. 1036,
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za argumenty vedoucí k úspěchu považovány argumenty podkapitalizace,
podvodu, uvedení v omyl spolu s nedodržováním společenstevních formalit.
Argumenty alter ego, loutka a zmocnění jsou považovány za méně
úspěšné.230
Dle Thompsona má na úspěšnost žaloby vliv také velikost korporace
(počítáno

dle

počtu

zaměstnanců).

Velmi

malé

korporace

soudy

pravděpodobně nebudou považovat za nezávislé entity a jejich akcionářům
ponechají ochranu majetkové samostatnosti méně často. U korporací s
několika málo zaměstnanci soudy ochotněji připouštějí, že jsou pouhým
alter ego kontrolujících akcionářů, zatímco korporace s velkým množstvím
zaměstnanců působí mnohem stabilněji a trvaleji a majetková samostatnost
je u nich prolamována méně často.231
Dle Thompsona jsou úspěšnější žaloby proti akcionářům-fyzickým osobám
než proti akcionářům-korporacím, tedy než žaloby uplatňované ve skupině
korporací.232 Thompson nabízí jako vysvětlení, že osoby zapojené do řízení
ve skupinách korporací mají zpravidla přístup ke kvalitnějším právním
radám, jak hrozbě veil piercing předejít, než akcionáři-fyzické osoby, kteří
podnikají prostřednictvím formy korporace v menším rozsahu. Vysvětlení
nabízí také Gewurtz, dle kterého je v USA v mateřských korporacích
sofistikovanější management a cíleně se vyhýbá (narozdíl od vedení malých
korporací) transakcím a krokům, které jsou z hlediska veil piercing
riskantní.233 Jako další vysvětlení Gewurtz uvádí, že narozdíl od fyzické
osoby, která je kontrolujícím akcionářem a jedná sama za sebe, mateřská
korporace může jednat pouze "zprostředkovaně", prostřednictvím fyzických
osob. Tyto osoby jsou často jak vedoucími mateřské korporace, tak
vedoucími, či řídícími zaměstnanci anebo zaměstnanci dceřiné korporace.
Pak může být pro soud obtížnější určit, zda tyto fyzické osoby jednající za
230
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mateřskou korporaci jednaly v rozsahu svého zmocnění jménem mateřské
korporace (pak by byla mateřská korporace odpovědná za jejich jednání)
anebo jménem dceřiné korporace.234

Zajímavé je zjištění vlivu osoby soudce na výsledek sporu. Ochota
soudce vyhovět žalobě na veil piercing závisí v prvé řadě na jeho postoji
k majetkové samostatnosti jako takové. Pokud ji považuje spíše za
společensky nežádoucí, k jejímu prolomení bude velmi vstřícný, pokud ji
naopak vnímá jako společensky žádoucí, bude velmi málo ochoten ji
narušit. Liberální soudce pochopitelně prolomí majetkovou samostatnost

ochotněji než soudce konzervativní. Ženy majetkovou samostatnost
prolamují ochotněji než muži, podobně jako soudci náležející k národnostní
minoritě oproti soudcům bílé rasy.235

1.1.8

Kritika veil piercing

Názory na doktrínu veil piercing se v USA značně různí. Část odborné
veřejnosti požaduje její zrušení, část je naopak pro větší rozvolnění
podmínek, za kterých může soud majetkovou samostatnost korporace
prolomit. Autoři požadující zrušení veil piercing namítají především to, že
nedůvodně narušuje princip majetkové samostatnosti a tím relativizuje
pozitiva, která tento princip přináší (tedy především snížení nákladů na
monitorování vedoucích, diversifikaci investic, zvýšení likvidity akcií,
povzbuzení vedoucích k realizaci náročných projektů, které by jinak byly
považovány za příliš riskantní, snížení transakčních nákladů a další).
Zastánci doktríny veil piercing, kteří by naopak možnosti jejího využití
rozšířili, považují majetkovou samostatnost za nežádoucí, když umožňuje
neodůvodněný přenos rizika na věřitele a vedoucím umožňuje realizaci
příliš hazardních aktivit.236 Extrémní hlasy požadují zrušení majetkové
samostatnosti s tím, že ochrana poskytnutá v současnosti věřitelům
právem, zejména doktrínou veil piercing, není dostatečná (věřitelé se sice
234
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mohou proti zneužití korporace bránit, nicméně jsou tím, kdo musí žalovat,
nést důkazní břemeno, apod.).
Přesto lze shrnout, že doktrína veil piercing je obecně přijímána jako
přínosná. Předmětem ostré kritiky ze strany odborné veřejnosti je však
stále více způsob jejího uplatňování soudy. Většina autorů publikujících k
problematice

veil

piercing

na

nedostatky

jeho

aplikace

poukazuje.

Nejčastější výhradou je, že veil piercing vnáší do soudního rozhodování
nejistotu a zmatek. Někteří autoři navrhují, aby byla nekonzistence aplikace
veil piercing odstraněna uzákoněním jasných pravidel, kdy lze majetkovou
samostatnost prolomit.237 Největší kritikové namítají, že z rozhodnutí soudů
nevyplývá, zda veil piercing představuje pravidlo anebo výjimku z pravidla.
Dle Gewurtze soudy doktrínu veil piercing aplikují s takovou frekvencí a
nahodilostí, že akcionáři soukromých korporací se nikdy nemůžou cítit
jistí.238 Rozhodnutí soudů jsou těžko předvídatelná, bývá namítáno, že je
velmi obtížné určit, jak se proti veil piercing dopředu chránit. S mírnou
nadsázkou autoři uvádějí, že veil piercing je doktrínou bohatou rétoricky,
rozporuplnou, pokud jde o uplatnění obecných principů korporačního
práva, a chudou na logické argumenty. Veil piercing je doktrínou plnou
metafor a obrazných pojmenování. Představuje doktrínu "zahalenou v
oparu metafor" ("enveloped in the mists of metaphor").239
Velkým kritikem veil piercing je Bainbridge, dle kterého teorie nefunguje
efektivně jako prostředek k internalizaci rizika. Teorie především klade
špatné otázky. Věřitele korporace nezajímá, zda korporace dodržuje
společenstevní formality. Jejich jediným zájmem je, zda má korporace
dostatek prostředků k uspokojení jejich nároků. Pokud nemá, to, že má
korporace řádně zdokladované valné hromady a jednání výkonného
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orgánu, je pro věřitele bezpředmětné. Autor dokonce navrhuje zrušení veil
piercing.240
Mezi kritiky doktríny patří také Easterbrook a Fischel. Uznávají nicméně
korektnost většiny soudních rozhodnutí týkajících se veil piercing. Dle
autorů jsou schopna nalézt správnou rovnováhu, byť alespoň hrubě, mezi
přínosem majetkové samostatnosti a negativy, která přináší.241 Veil piercing
a rozdíly vykreslené soudy dávají větší ekonomický smysl, než se na první
pohled zdá. Soudní rozhodnutí se snaží o vyvážení přínosu majetkové
samostatnosti pro akcionáře a pro celý systém a nákladů, které majetková
samostatnost přináší věřitelům.242 Easterbrook a Fischel však kritizují
absenci přehlednosti a předvídatelnosti u veil piercing. K veil piercing dle
nich dochází mimořádně. Jako je tomu u blesku, ke kterému jej
přirovnávají. Veil piercing je stejně "vzácný, krutý a nahodilý".243
Za vnášení nejistoty do soudního rozhodování kritizuje veil piercing také
Millon, i přesto však teorii považuje za užitečnou.244
Veil piercing je kritizován za to, že adresátům norem nedává prakticky
žádné vodítko jak postupovat, aby hrozbě veil piercing předešli. Pro
právníky představuje obtížnou právní oblast. Pravidla, na kterých veil
piercing stojí, jsou příliš vágní, ponechávají soudům příliš velkou diskreční
pravomoc.

Výsledkem

je

nejistota

a

nepředvídatelnost

soudního

rozhodování, neúměrně vysoké transakční náklady pro menší transakce.
Odpůrci teorie namítají, že současně neexistuje důkaz, že by aplikace veil
piercing měla nějaký pozitivní přínos. Z rozhodnutí soudů se jeví, že soudy
jsou více zaměřeny na fakta a spravedlnost konkrétního případu než na
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sociální důsledky osobní odpovědnosti akcionáře jako takové. Veil piercing
nese negativna, nemá však žádný sociální přínos.245
Napadány jsou především vágní pojmy jako loutka, alter ego, nástroj,
apod. užívané v soudních rozhodnutích. Pokud tyto pojmy mají poskytnout
vodítko, jak nemá být korporace používána, je třeba je blíže objasnit a
konkretizovat, aby bylo zřejmé, jakého jednání se mají akcionáři vyvarovat.
Z "laundry list[u]" a jeho širokého využívání soudy při své argumentaci by
se mohlo jevit, že spolehlivou cestou, jak se veil piercing vyhnout, je
podnikat prostřednictvím korporace a strukturovat skupiny korporací
takovým způsobem, aby bylo přítomno co nejméně skutečností (faktorů)
z "laundry list[u]". Pokud např. akcionář nesměšuje osobní a korporační
majetek, vydá akcie, přijme stanovy a dodržuje je, jmenuje členy
výkonného orgánu, dohlíží na to, aby se konaly schůze výkonného orgánu
a valné hromady, řádně vede a pořizuje zápisy z těchto jednání, vede
řádně účetní knihy a zápisy, odděleně od osobních účtů, dodržuje zákonné
požadavky na kapitál a pojištění, prostředky korporace na platy a dividendy
vyplácí pouze na pravidelné bázi, je pečlivý při hospodaření s prostředky
korporace, neužívá je příliš riskantně, a nikoli pro své osobní účely, zdálo
by se, že vůči němu soud majetkovou samostatnost neprolomí. Tak tomu
však není. To je ovšem logické, neboť ani respektování všech uvedených
faktorů nezajistí internalizaci rizika, udržení adekvátního kapitálu a
nevyloučí jiná rizika pro věřitele.
I při znalosti faktorů "laundry list[u]" je tedy velmi obtížné předvídat, kdy
soud majetkovou samostatnost prolomí. Dle kritiků veil piercing je metoda
"laundry list[u]" ("laundry list method") metodou nevyváženého seznamu a
v kombinaci s nutnou vágností mnoha jeho položek přispívá k nahodilosti
soudních rozhodnutí. Dle Easterbrooka tento přístup, který po soudu
požaduje, aby vyvážil mnoho nepoměřitelných položek, z nichž všechny
jsou důležité, je obtížný na aplikaci, když neumožňuje formulovat skutečné

245

Bainbridge,
S.
M.,
Abolishing
veil
piercing,
http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=236967, s. - 0 - abstrakt.
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dostupné

z

pravidlo, na základě kterého soud rozhodl. To ponechává akcionáře v
nejistotě o tom, jaké následky má jejich jednání.246
Lze namítnout, že právní normy musí nutně poskytovat svým adresátům
jistou volnost, určitá míra flexibility je zapotřebí. To platí také pro pravidla,
za kterých lze prolomit majetkovou samostatnost. Příliš rigidní pravidla by
paradoxně mohla uvolnit cestu k jejich obcházení. Při jejich znalosti by je
akcionář mohl použít k "bezchybnému" protiprávnímu jednání. Veil piercing
je nepochybně přínosným a potřebným nástrojem ochrany věřitelů
korporací. Je třeba jej využívat ve zcela výjimečných případech, při
respektování majetkové samostatnosti jako "výchozího pravidla". Je
otázkou, zda americké soudy neprolamují majetkovou samostatnost příliš
ochotně, když lze zaznamenat takové množství kritiky. Ve Velké Británii je
např.

teorie

veil

piercing

soudy

užívána

k prolomení

majetkové

samostatnosti ve zcela ojedinělých případech (viz výše).
Zrušení veil piercing

I odpůrci veil piercing uznávají, že v některých případech je zapotřebí od
majetkové samostatnosti odhlédnout, přestože ji legislativa poskytuje
korporaci a jejím akcionářům v zásadě bez výjimky. Dle některých autorů
právo poskytuje dostatek způsobů k prolomení majetkové samostatnosti,
není nezbytně nutné jít cestou veil piercing, a navrhují proto jeho zrušení.
Zrušení veil piercing, a to ve vztahu k akcionářům-fyzickým osobám,
navrhuje především Bainbridge. Pokud by měla být zachována částečná
aplikace veil piercing, pak k postižení odpovědnosti ve skupinách korporací
(tam je však dle autora vhodnější použití tzv. "enterprise liability" - viz
níže).247 Dle Bainbridge pro skupiny korporací alespoň existuje určitá
předvídatelnost. Pouhé vlastnictví 100 % akcií korporace akcionáře
nepodrobuje hrozbě veil piercing, ať je jím fyzická osoba anebo korporace.
Použití identických osob jako vedoucích či řídících zaměstnanců jak
mateřské, tak dceřiné korporace samo o sobě také k veil piercing
246
Rozhodnutí Secon Service Sys., Inc. v. St. Joseph Bank & Trust Co., 855 F.2d 406, 414 (7th Cir.
1988) (citováno dle Millon, D., op. cit. sub 140, s. 27).
247
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nepovede. Bainbridge ostatně navrhuje zrušení aplikace teorie veil piercing
také

pro

"Limited

Liability

Companies".248

O

principu

majetkové

samostatnosti lze dle autora říci, že obstál v čase, o teorii veil piercing to
říci nelze.
Bainbridge

upozorňuje

na

skutečnost,

že

zrušení

veil

piercing

by

nevyloučilo osobní odpovědnost akcionářů, kteří participují na deliktním
jednání.249 Právo totiž poskytuje dostatek prostředků ochrany věřitelů a
cest k odpovědnosti (resp. ručení) akcionářů za závazky korporace, je však
třeba tyto prostředky efektivně využívat. Např. "fraudulent trading law" a
podvodné uvedení věřitelů v omyl umožňují přímý postih akcionářů i bez
aplikace veil piercing. Pokud tedy např. akcionáři uvedou třetí osobu v
omyl poskytnutím nepravdivých informací o finanční kondici korporace, aby
tato osoba poskytla korporaci úvěr, případně existující úvěr rozšířila, třetí
osoba bude oprávněna požadovat po akcionářích náhradu škody (přičemž
škoda bude představovat poskytnutou částku a související škodu, kterou
bude žalobce schopen prokázat). Pokud akcionáři vyvedou z korporace
majetek, aby věřitelům zabránili uspokojit se z něj, věřitel se za splnění
pravidel "fraudulent trading" může domoci např. neplatnosti tohoto
převodu. Bainbridge zdůrazňuje, že v takovýchto případech klade teorie
veil piercing zavádějící otázky, které nejsou pro danou věc důležité a míří
na okrajové záležitosti. Soud pak často dospívá k chybným závěrům,
současně se otevírá prostor pro jeho libovůli. Naproti tomu uvedené teorie
přímé odpovědnosti akcionářů kladou v případě podvodu a uvedení v omyl
správné otázky a zjevně vedou ke kvalitnějším rozhodnutím.250 Zrušení veil
piercing by pozornost soudů dle autora zaměřilo na správné otázky, tj. zda
se žalovaný akcionář dopustil něčeho, za co by měl být přímo odpovědný,
zda věřitele uvedl v omyl anebo se dopustil jiného deliktu, v jehož důsledku
věřitel rezignoval na jednání o zajištění závazku či o jiné smluvní ochraně,
zda akcionář realizoval podvodný převod, aby vyvedl prostředky z
korporace a další. Tyto otázky dle Bainbridge vedou k lepším výsledkům
248

Bainbridge, S. M., Abolishing LLC veil piercing, University of California, Los Angeles School of
Law, Law & Economics Research Paper Series, Research Paper No. 04-11, dostupné z
http://ssrn.com/abstract= 551724, s. 1 a násl.
249
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než teorie veil piercing. Zejména u soukromých korporací s kontrolujícím
akcionářem, který je osobně angažován v managementu, se přímá
odpovědnost akcionáře může snadno uplatnit. Ve veřejných korporacích
jsou akcionáři naopak mnohdy pouze pasivními investory, kteří se na životě
korporace vůbec nepodílejí, jejich odpovědnost tak nebude přicházet do
úvahy.251
Dle Bainbridge tedy teorie veil piercing není zapotřebí. Millon namítá, že
postih akcionářů, který právo bez použití veil piercing umožňuje, naopak
všechny

do

úvahy

přicházející

způsoby

zneužití

formy

korporace

nepokryje.252
Argumentem uváděným pro zrušení veil piercing je také skutečnost, že
nedůvodně zasahuje do rovnosti stran. Ochrana, kterou doktrína veil
piercing poskytuje smluvním věřitelům (kteří svou pohledávku nemají nijak
zajištěnou), se totiž z určitého pohledu jeví jako identická s ochranou,
kterou požívají věřitelé, jejichž pohledávku zajišťuje kontrolující akcionář.
Ten, jehož pohledávka je zajištěna osobně kontrolujícím akcionářem, je
v postavení, jakoby již byl ve vtahu k němu firemní závoj propíchnut.
Věřitelé si tedy mohou sjednat zajištění a zajistit si tak ochranu identickou,
jako poskytuje veil piercing. Právo by nemělo do rovnosti stran zasahovat a
doktrínu veil piercing lze z tohoto pohledu chápat jako element, který do
rovnosti stran zasahuje.253
V případě zrušení veil piercing by pravidlo majetkové samostatnosti platilo
bezvýjimečně, žádná zásadní společenská změna by však nenastala.
Smluvní věřitelé by bez výjimky museli počítat s riziky vyplývajícími ze
skutečnosti, že jejich smluvním partnerem je korporace, a při uzavírání
smlouvy by případně na tuto skutečnost reagovali. Ani u deliktních věřitelů
by nedošlo k velké změně. Dle Bainbridge není teorie vhodná pro řešení
rozsáhlých deliktů (jako např. katastrofa v Bhopalu). Typickým případem je
spíše delikt provozovatele taxislužby, jakým byl Carlton z případu
251

Tamtéž, s. 49, 72.
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Millon, D., op. cit. sub 140, s. 58 - 59.
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Walkovszky v. Carlton. Bez této ochrany se však deliktní věřitelé obejdou,
když je dle empirických zjištění velmi málo využívaná. Metoda veil piercing
je doménou řešení odpovědnosti vůči soukromým korporacím. V USA, kde
existují

statisíce

soukromých

korporací,

bylo

do

roku

1985

dle

Thompsonovy studie soudy projednáno pouze 226 deliktních případů.
Pouze v 70 z nich soud vyslovil veil piercing.254 V malých soukromých
korporacích je navíc velmi pravděpodobné, že kontrolující akcionář se
současně podílí na řízení korporace, byl by proto vůči věřiteli přímo
odpovědný (jako stínový vedoucí).255 Také Nicholls potřebu úpravy
odpovědnosti akcionářů za deliktní závazky korporace odmítá.256
Naproti tomu podle Hansmanna a Kraakmana je právě ve vztahu
k deliktním

věřitelům

princip

majetkové

samostatnosti

společensky

nežádoucí a stávající ochrana věřitelů (dokonce i při využití teorie veil
piercing) nedostatečná. Majetkovou samostatnost nepovažují za nezbytný
rys korporace.257 Autoři předkládají návrhy, jak odpovědnost akcionářů vůči
deliktním

věřitelům

korporace

upravit.

Navrhují

např.

poměrnou

odpovědnost ("proportionate liability"), kdy by např. akcionář držící 10 %
akcií odpovídal za deliktní závazky (jejichž uspokojení přesahuje dostupné
prostředky korporace) v rozsahu maximálně 10 %.258
Zrušení doktríny veil piercing by mělo akcelerovat legislativní změny, které
by přiměly akcionáře soukromých korporací internalizovat riziko. Mezi tyto
změny by měla patřit úprava minimální předepsané výše kapitálu, povinné
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, úprava pořadí
pohledávek v případě insolvence korporace, civilní i trestní sankce uložené
korporaci, vedoucím a další. Pokud je společnost např. přesvědčena, že
provozovatelé taxislužby ohrožují chodce (jako tomu bylo v případu
Walkovszky v. Carlton), měli by být podrobeni zvláštní regulaci (např.
254
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požadavku na minimální relativně vysoký kapitál, pojištění odpovědnosti,
apod.). Cestou není umožnit soudům, aby majetkovou samostatnost v
takovém případě prolomily a popřely tak základní rys korporace a
korporačního práva. Problémem by ovšem bylo určit požadovanou výši
adekvátního

kapitálu

či

pojištění.

Zákonem

předepsaná

výše

by

pravděpodobně byla v praxi pro konkrétní korporaci v závislosti na
předmětu jejího podnikání buď příliš nízká, anebo příliš vysoká. Jako řešení
se nabízí zakotvit požadavek na udržení kapitálu a sjednání pojištění ve
výši adekvátní k uspokojení pohledávek, které obvykle nastávají při
běžném chodu podniku daného druhu.259
Akcionáři by dle Bainbridge neměli ručit za závazky korporace. Mohou však
být odpovědní přímo za delikty, kterých se sami dopustili. Jinými slovy,
nejde o to, zda akcionář použil korporaci jako své ater ego, ale o to, zda se
osobně podílel na jednání, pro které by měl být přímo odpovědný.260
Bainbridge namítá, že teorie veil piercing si klade příliš vysoké cíle, když se
snaží rozdělit odpovědnost také uvnitř skupiny korporací. Skupina korporací
kontrolovaných veřejnou korporací však vyžaduje zcela jiný přístup, než
jaký vyžaduje úprava odpovědnosti akcionáře soukromé korporace. Dle
Bainbridge je doktrína veil piercing vhodná pouze pro situace, kdy se
prolomení majetkové samostatnosti dovolává věřitel vůči kontrolujícímu
akcionáři-fyzické osobě. Odpovědnost ve skupině korporací by měla být dle
autora řešena pomocí tzv. "enterprise liability".261
Rozdíl mezi veil piercing a "enterprise liability" (odpovědností celého
podniku tvořeného skupinou korporací) je subtilní, zejména pokud jde o
skupinu korporací, nikoli o akcionáře-fyzickou osobu. Veil piercing lze
chápat jako vertikální formu odpovědnosti, enterprise liability upravuje
horizontální odpovědnost, když nabízí způsob, jak učinit odpovědným
podnik tvořený skupinou korporací. Věřitel se při "enterprise liability" může
hojit ze souhrnu majetku všech korporací tvořících podnik, nikoli však z
majetku kontrolujícího akcionáře. V případě, že je jedna z korporací
259
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tvořících podnik insolventní, představuje "enterprise liability" praktické
řešení, kdy se věřitel může hojit z majetku solventních "částí podniku".262
Enterprise liability použil např. kalifornský soud ("California Appellate
Court") v případu Pan Pacific Sash & Door Co. v. Greendale Park, Inc.263,
ve kterém akcionáři provozující developerský podnik rozdělili podnikání do
dvou korporací. Jedna korporace vlastnila pozemky, druhá měla provádět
výstavbu. Korporace vlastnící pozemky vlastnila také všechen majetek
potřebný k podnikání a z podnikání vyplývající, korporace zajišťující
výstavbu naopak přejímala všechny závazky související s podnikáním.
Žalobce - dodavatel stavebních materiálů, kterému "stavební korporace"
nezaplatila, uplatňoval svou pohledávku vůči korporaci vlastnící pozemky.
Soud žalobě vyhověl s tím, že korporace vlastnící pozemky byla alter ego
stavební korporace. Soud tedy užil stejný argument, jaký byl použit v
případu Walkovszky v. Carlton, aby dovodil "enterprise liability". Za důvody
pro dovození odpovědnosti "alter ego korporace" v tomto případě soud
považoval jednak skutečnost, že (i) každá z korporací byla polovinou
jednoho podniku, že (ii) korporace měly tytéž akcionáře, vedoucí,
manažery, (iii) měly kanceláře ve stejných prostorách, (iv) měly společné
zaměstnance, (v) ani jedna korporace nebyla adekvátně kapitalizovaná.264
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2.

POVINNOST LOAJALITY

2.1

Povinnost loajality vedoucího

2.1.1

Teoretické základy

Povinnost loajality vůči korporaci je vedle povinnosti náležité péče
považována za jednu ze dvou základních povinností vedoucího vůči
korporaci. Obě povinnosti je možné dovodit z povahy vztahu mezi
vedoucím a korporací, kde vedoucí vystupuje jako svěřenec (fiduciář)
spravující majetek korporace (dle shareholder value teorie je správcem
majetku korporace a investic akcionářů). Smlouva o výkonu funkce je tedy
fiduciární smlouvou, která vzniká jmenováním do funkce a jejíž obsah je (v
České republice) určen z části a také subsidiárně zákonem. Kvalita, se
kterou

je

vedoucí

povinen

uskutečňovat

veškerá

jednání,

bývá

v

angloamerickém právu nazývána fiduciární péčí či fiduciární povinností.
Tato péče má výše uvedené dvě hlavní složky - povinnost náležité péče a
povinnost loajality.265 Úprava těchto základních povinností vedoucích je
jedním z hlavních témat korporačního práva.266
V řadě zemí není povinnost loajality kodifikována, je však dovozována z
jednotlivých ustanovení zákonů a z povahy vztahu mezi vedoucím a
korporací, resp. je dovozována jako zásada, na které spočívá právní úprava
korporace. Některými autory a jurisdikcemi je považována za samostatnou
povinnost, jinými za součást požadavku náležité péče (resp. péče řádného
hospodáře).

265
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A.

Anglosaská právní oblast

Ve Velké Británii je povinnost loajality považována za samostatnou
povinnost, založenou na principu fiduciární péče, odlišnou od povinnosti
náležité péče a odbornosti ("duty of care and skill").267 Také americká
doktrína

a

judikatura

považuje

povinnost

loajality

za

samostatnou

povinnost, která vedle povinnosti náležité péče tvoří základní dvojici
fiduciárních povinností vedoucích.
Samostatnost, resp. oddělenost povinností loajality a náležité péče se v
anglosaském právním prostředí projevuje také v jejich odlišné aplikaci.
Povinnost náležité péče se uplatňuje především při obchodním vedení,
resp. podnikatelském rozhodování, které je vždy spojeno s rizikem, proto je
"korigována" pravidlem podnikatelského úsudku ("business judgment
rule"), díky němuž je vedoucímu ponechán volnější prostor k jednání.268
Soudní přezkum podnikatelského rozhodování je s ohledem na pravidlo
podnikatelského úsudku užší, soud přezkoumává jednání vedoucího pouze
po stránce procedurální. Odpovědnost vedoucích za porušení povinnosti
náležité péče mohou stanovy korporace vyloučit.269
Povinnost loajality pravidlem podnikatelského úsudku korigována není,
nelze se tedy s jeho pomocí z porušení povinnosti loajality vyvinit. Splnění
povinnosti je soudy posuzováno v plné jurisdikci, po stránce procedurální i
materiální. Soudní přezkum je na druhou stranu omezen tím, že soud
respektuje subjektivní přesvědčení vedoucího o tom, co bylo zájmem
korporace a jakým způsobem jej měl nejlépe podpořit.270 Odpovědnost
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vedoucích za porušení povinnosti loajality stanovy korporace vyloučit
nemohou.271
B.

Státy kontinentální Evropy

Povinnost loajality vedoucích znají všechny evropské jurisdikce. Její
existenci výslovně připouští např. právo Španělska, Kypru, Finska, Irska.272
Havel z evropských národních úprav péče řádného hospodáře dovozuje její
dva základní znaky, a to náležitou péči a loajalitu ke korporaci, když z
těchto právních řádů abstrahuje čtyři povinnosti: "[(i)] jednat poctivě (v
dobré víře) a nezávisle, [(ii)] s náležitou opatrností a svědomitostí, [(iii)]
v očekávatelném/obhajitelném/ekonomickém zájmu obchodní korporace,
[(iv)]

informovaně."273

Požadavky

na

opatrnost,

svědomitost

a

informovanost vedoucího představují povinnost náležité péče, požadavky
na poctivé a nezávislé jednání a respektování zájmu korporace jsou pak
vyjádřením povinnosti loajality .
V Německu a Rakousku uznává doktrína i judikatura samostatnou
povinnost loajality ("Treueplicht"), kterou odlišuje od povinnosti náležité
péče. Povinnost loajality zde není zakotvena v zákoně a o jejím obsahu
nepanuje všeobecná shoda.274
Uznávaná a dokonce kodifikovaná je povinnost loajality ve Švýcarsku,
nicméně natolik obecně, že její obsah je ponechán na výkladu judikatury a
doktríny.275
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C.

Česká republika

V naší právní úpravě v současnosti povinnost loajality není kodifikována,
její existenci však judikatura i doktrína připouštějí. Shoda nepanuje v
otázce, zda jde o samostatnou povinnost, anebo o jednu ze složek náležité
péče (pokud za náležitou péči budeme považovat péči řádného hospodáře).
Zdá se, že většinový názor české doktríny v současnosti považuje
povinnost loajality za součást péče řádného hospodáře a existenci
samostatné povinnosti loajality vedoucích odmítá.
Dle Bejčka není požadavek loajality k zájmům korporace samostatnou,
samostatně sankcionovatelnou povinností, když tvoří součást péče řádného
hospodáře. Řádný hospodář jedná za všech okolností v zájmu korporace,
jejíž záležitosti spravuje. Autor považuje loajalitu za doplněk odbornosti,
která dle něj patří k péči řádného hospodáře.276 Imperativ povinné loajality
dovozuje z úpravy mandátní smlouvy, která subsidiárně platí pro vztah
mezi společností a vedoucím a která v sobě "[…] slučuje požadavky
odborné péče […] a loajality (v § 567 odst. 2 a 3, § 574 odst. 3)."
Povinnost loajality autor považuje spíše za "interpretační princip, resp.
zásadu odvoditelnou např. ze zákazu konkurence, či z povinnosti vynaložit
péči řádného hospodáře". Vedoucí musí být loajální se zájmy korporace,
chová se tedy "při správě korporace jako ve vlastních věcech, ale s
rezignací na svoje zájmy, pokud by se mohly křížit se zájmy korporace".277
Za součást povinnosti náležité péče považuje povinnost loajality také
Dědič. Povinnost loajality dovozuje z ustanovení obchodního zákoníku,
zejm. z ust. § 567 odst. 2 ObchZ o mandátní smlouvě. Člen představenstva
má jednat v zájmu korporace, nikoli pouze v zájmu určitého akcionáře, či
ve vlastním zájmu anebo zájmu třetí osoby a je povinen aktivně se
seznamovat se zájmy korporace.278
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Štenglová také považuje povinnost loajality za součást péče řádného
hospodáře. Existenci povinnosti dovozuje ze subsidiárního použití mandátní
smlouvy (ust. § 567 odst. 2 ObchZ).279
Černá o povinnosti loajality vedoucích pojednává samostatně, její existenci
dovozuje z úpravy mandátní smlouvy. Považuje ji za základ ostatních
povinností vedoucího, ať již těch, které jsou v zákoně vyjádřeny výslovně či
z textu vyplývají nepřímo.280
Stejně tak Čech považuje povinnost loajality za samostatnou povinnost
odlišnou od povinnosti náležité péče.281
Dle návrhu nového občanského zákoníku má být povinnost loajality
zakotvena pro členy voleného orgánu všech právnických osob, a to jako
součást péče řádného hospodáře, ovšem vedle požadavku náležité péče s
tím, že péče řádného hospodáře má být pojmem nadřazeným těmto dvěma
základním povinnostem vedoucího. Předmětné ustanovení (nyní ustanovení
§ 154 vládního návrhu zákona) prošlo zajímavým vývojem a řadou změn,
nicméně jeho podstata zůstala stejná.282 Dle znění předloženého vládě ČR
příslušné ustanovení ukládá vedoucímu povinnost vykonávat funkci "[…]
s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. […] [K]do není
této péče řádného hospodáře schopen […]." Formulace tedy představuje
spojení povinnosti loajality a náležité péče - "znalosti a pečlivost" ",
doplněné o legální definici péče řádného hospodáře, která má z těchto
dvou složek sestávat.283 Povinnost loajality je dle návrhu občanského
279
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zákoníku stanovena velmi obecně, její obsah zákon blíže nerozvádí. Jeho
vymezení tak bude i nadále na právní vědě a rozhodovací praxi soudů.
Povinnost loajality vedoucího považuji za povinnost odlišnou od povinnosti
náležité péče, s odlišným zaměřením, odlišným rozsahem působnosti, a
tedy samostatnou. Pojetí samostatné povinnosti loajality dle mého názoru
nevylučuje, abychom ji považovali vedle povinnosti náležité péče (tj. vedle
požadavku pečlivosti, pozornosti a odbornosti) za součást péče řádného
hospodáře, která bude těmto dvěma povinnostem nadřazeným pojmem
(jak je tomu ostatně ve vládním návrhu občanského zákoníku). To však nic
nemění na povaze loajality vedoucího jako samostatně posuzované a
sankcionované maximy chování. Z tohoto pohledu je péče řádného
hospodáře dle mého názoru umělý pojem, jehož obsah určuje zákonodárce
a může být různý. Ať je již povinnost loajality dovozována jako součást
náležité péče, či jako zásada, na které spočívá obchodní zákoník,284
za podstatnější považuji shodu na samotné existenci této povinnosti.
D.

"Alternativní" přístupy k povinnosti loajality v USA

Přístup, který povinnost loajality vedoucího odvozuje od požadavku náležité
péče (když pečlivý vedoucí vždy respektuje zájmy korporace), není
samozřejmě jediný možný. Za výchozí bod lze také považovat povinnost
loajality jako primární, základní povinnost vedoucího jako fiduciáře.
Všechny ostatní povinnosti vedoucího včetně povinnosti náležité péče jsou
pouhými odvozeninami základní povinnosti loajality. Takový názor se
vyskytuje zejména v zahraniční literatuře.285 Vedoucí se jako loajální
fiduciář snaží vykonávat svou funkci s péčí, odborně, uvážlivě (carefully,
skillfully, prudently).286
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V USA se vedly také diskuse o tom, zda kromě dvou základních povinností náležité péče a loajality - existuje ještě třetí samostatná povinnost povinnost jednat v dobré víře. Diskuse rozpoutalo rozhodnutí Delaware
Supreme Court z roku 1993 Cede a Co. v. Technicolor, Inc.287, v jehož
odůvodnění soud konstatoval existenci tří základních povinností - náležité
péče, loajality a dobré víry. Porušení povinnosti dobré víry, stejně jako je
tomu u povinnosti loajality, by nebylo kryto pravidlem podnikatelského
úsudku.
Nutno podotknout, že pojem dobré víry ("good faith") zde uvedený se
nekryje s pojmem dobré víry užívaným v českém právním prostředí,
vyjadřujícím vnitřní, subjektivní přesvědčení osoby o jejím vlastním
právním postupu. I přes obsahový rozdíl je výraz "good faith" obvykle
překládán jako "dobrá víra", proto i zde užívám termín "dobrá víra". Dobrá
víra (ve smyslu "good faith") představuje standardní soukromoprávní
požadavek na poctivý a čestný výkon práva a poctivé a čestné plnění
právních povinností (v Německu "Treu und Glauben" - věrnost a víra; v
Rakousku "gutten Sitten" - dobré mravy). Jedná se v podstatě o imperativ
jednat v souladu s dobrými mravy.288 Ve smluvním právu se za typickou
situaci, kdy strana poruší povinnost jednat v dobré víře, považuje, když
jedná způsobem, který sice není smlouvou výslovně zakázán, ale jedná
úmyslně za účelem druhou smluvní stranu poškodit (snížit její zisk ze
vzájemné transakce). Strana poruší důvěru ("faith") stranami dohodnuté
záležitosti.289 V korporačním právu bývá jako jednání v dobré víře (in good
faith) označováno jednání uskutečněné v souladu se závazkem jednající
osoby, sledující čestný a loajální účel. Motivem jednání vedoucího jako
fiduciáře tedy musí být řádný, čestný důvod, nikoli jiná, zastíraná (nikoli
řádná) skutečnost. Nedostatek dobré víry by byl dán např. v případě, kdy
by vedoucí jednal (resp. způsobil, že korporace bude jednat) ve svém
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osobním zájmu nebo za jiným účelem, než je podpoření prospěchu
korporace a jejích ekonomických zájmů.
V našem právním řádu není požadavek jednání v souladu s dobrými mravy
("in good faith") zakotven, stávající občanský zákoník pouze zakazuje
porušovat dobré mravy, nepřikazuje jednat v souladu s nimi. Nový
občanský zákoník má tento požadavek zakotvit a stanovit, že "oprávnění
lze řádně uplatnit a povinnost lze řádně splnit jen při poctivém dodržování
dobrých mravů a se zřetelem k zvyklostem soukromého života".290
Subjektivní práva tedy nelze uplatňovat svévolně a nečestně a ani
povinnosti není možné řádně plnit bez úmyslu dostát poctivě a ve slušnosti
tomu, co zákon nebo smlouva povinné osobě ukládá.291
Jedním z argumentů pro uznání existence samostatné povinnosti vedoucího
jednat v dobré víře byla např. potřeba řešení situace, kdy vedoucí úmyslně
způsobí, že korporace jedná protiprávně, a to za účelem dosažení vyššího
zisku korporace. Účel jednání vedoucího zdánlivě respektuje zájmy
korporace - dosažení vysokého zisku -, a vedoucí tak dle některých autorů
povinnost loajality neporuší. Povinnost jednat v dobré víře však takovéto
jednání zakazuje, když přikazuje dodržovat právní normy.292 Názor, že
jednání zástupce, který při respektování zájmů zastoupeného poruší právní
předpisy, není porušením povinnosti loajality, je třeba jednoznačně
odmítnout. Loajalita k zájmům korporace a prosazování těchto zájmů je
omezeno povinností dodržovat právní normy, stanovy korporace a dobré
mravy (blíže viz část II. kapitolu 1.1.2 - D. - Protiprávní chování loajálního
vedoucího).
Povinnost vedoucích jednat v dobré víře měla také vyplnit pomyslný
meziprostor, ve kterém se nachází porušení povinností vedoucích, která
nespadají jednoznačně ani pod porušení povinnosti náležité péče, ani pod
porušení povinnosti loajality. Tato myšlenka však vychází z užšího pojetí
290
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loajality, kdy šířeji pojatou povinnost loajality dělíme na loajalitu v užším
smyslu a povinnost jednat v dobré víře. Požadavek náležité péče
představuje jeden pól, požadavek loajality v užším smyslu představuje
druhý pól. Mezi těmito dvěma póly je prostor, do kterého lze zařadit
situace, které nepředstavují ani typické porušení náležité péče, ani typické
případy porušení povinnosti loajality. Řešením může být, že jde v těchto
případech o nedostatek dobré víry u vedoucího. Jednotlivé případy
nacházející se v meziprostoru se opět liší, mírnější pochybení spadají pod
nedostatek dobré víry, nejvážnější porušení jsou kvalifikována jako zlý
úmysl.293
Rozhodnutím Stone v. Ritter294 byla teorie samostatné povinnosti jednat v
dobré víře překonána a zřetelně deklarováno, že porušení povinnosti jednat
v dobré víře je porušením povinnosti loajality, když imperativ jednat v
dobré víře je složkou povinnosti loajality. Povinnost jednat v dobré víře
není samostatnou fiduciární povinností.295
E.

Shrnutí

Bez ohledu na výslovné zakotvení v zákoně lze loajalitu k zájmům
korporace považovat za generální klauzuli akciového práva. Ať již je v
právním řádu výslovně zakotvená či nikoli, je loajalita vedoucího ke
korporaci zásadou, která právní úpravu korporací ovládá. Stejně jako
ostatní zásady (či principy) je závazným pravidlem chování, z jehož
porušení adresátům přímo vyplývají právní následky (především povinnost
k náhradě škody). Jako právní princip je také interpretačním pravidlem,
které je potřeba aplikovat vždy na všechny případy použití právních norem
(i tehdy, kdy normy dávají jednoznačnou odpověď na to, jaké chování je
stanoveno), a případnou aplikaci právních norem dle tohoto principu
korigovat. V krajním případě, kdy by použití normy na daný případ vedlo k
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http://ssrn.com/abstract=1008930, s. 21.
294

911, A 2.d at 369 b. 29.

295

Hill, C. A., McDonnell, B. H., op. cit. sub 293, s. 1.

115

věcně nespravedlivému řešení, může tato korekce vést až k interpretační
derogaci jinak platné právní normy.
Přestože je povinnost loajality dle většinového názoru české doktríny
součástí povinné péče (péče řádného hospodáře), oproti povinné péči
vykazuje loajalita odlišné znaky, vyznačuje se odlišným zaměřením i
odlišným rozsahem působnosti.
Povinnost náležité péče má usměrňovat přirozenou lidskou vlastnost
spočívající v tom, že o naplňování zájmů druhých člověk neusiluje příliš
aktivně. Požaduje proto po vedoucím, aby věnoval záležitostem korporace
potřebnou pozornost a pečlivost.296 Nedostatek náležité péče vede většinou
k vadným rozhodnutím, osobní prospěch vedoucího přitom zpravidla není
dán.
Povinnost loajality dopadá naproti tomu především na situace, kde se
vedoucí nachází v konfliktu zájmů v nejobecnějším smyslu. Přirozeně pak
má tendenci upřednostnit své vlastní zájmy před zájmy korporace a často
tak získá prospěch, na který neměl nárok (povinnost loajality je typicky
porušována v případě, kdy má vedoucí významné finanční zájmy, které
jsou v rozporu se zájmy korporace 297). Povinnost loajality vedoucím ukládá,
aby naopak upřednostnili zájmy korporace. Někteří autoři anglosaského
právního prostředí považují přítomnost střetu zájmů za kritérium určující,
zda bude případ spadat pod povinnost loajality anebo náležité péče. V
případě, že žádný konflikt zájmů není dán, uplatní se povinnost náležité
péče a vedoucímu je poskytnuta ochrana pravidlem podnikatelského
úsudku.298
Můžeme rozlišovat oblasti činnosti vedoucích, ve kterých se povinnosti
loajality a náležité péče uplatňují přednostně. Povinnost loajality má
ovládat celkové zaměření činnosti vedoucího a ostatní aspekty výkonu
funkce mimo oblast obchodního vedení, které je především podřízeno
požadavku náležité péče. V aktivním aspektu loajality (např. povinnost
iniciativy) se oba uvedené požadavky na chování vedoucího kryjí a
296
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doplňují. V pasivním aspektu loajalita povinnost náležité péče přesahuje
(např. mlčenlivost, zákaz konkurence).299
Náležitou péči je vedoucí povinen zachovávat pouze během výkonu funkce,
tedy za trvání smluvního vztahu s korporací, narozdíl od loajality ke
korporaci, která přetrvává i po zániku funkce. Pomocí povinnosti loajality
lze řešit např. případ, kdy bývalý vedoucí založí po odchodu z funkce
konkurenční korporaci a přetáhne do ní významnou část personálu bývalé
korporace 300 (i když takový případ by bylo možné řešit také jako
nekalosoutěžní delikt).301
Každý krok vedoucího, jeho každé rozhodnutí musí sledovat řádný účel.
Veškeré jednání vedoucího tak povinnost loajality implikuje. Každý krok
implikuje také náležitou péči, když loajální vedoucí nutně usiluje o to, aby
jednal s náležitou péčí. Tyto dvě maximy chování jsou vedoucí povinni
zachovávat neustále, určují, jakým způsobem mají vedoucí svou funkci
každodenně

vykonávat,302

každé

jednání

vedoucích

bude

jimi

poměřováno.303
Ať připustíme existenci samostatné povinnosti loajality vedoucího k
zájmům korporace, anebo ji budeme traktovat jako součást náležité péče
(resp. péče řádného hospodáře), klíčové je, že není sporu o existenci
požadavku loajálního chování vedoucích.
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2.1.2
A.

Obsah povinnosti loajality

Obecně

Za povinnost loajality můžeme považovat povinnost jednat v nejlepším
zájmu a ku prospěchu korporace.304
Jak už bylo uvedeno, povinnost loajality lze považovat za základ, ze
kterého vychází všechny ostatní povinnosti vedoucího. Lze z ní dovodit jak
povinnosti, které právo výslovně formuluje (u nás např. povinnost
mlčenlivosti, respektování zákazu konkurence, povinnost řídit se zásadami
a pokyny schválenými valnou hromadou a další povinnosti upravené
obchodním zákoníkem), tak povinnosti, které z textu zákona vyplývají
nepřímo, a ty, které lze dovodit právě pouze z požadavku jednání v
souladu se zájmy korporace (např. iniciativní přístup, plné nasazení ve
prospěch korporace, apod.).305
B.

USA

Ve státu USA Delaware je povinnost loajality definována jako povinnost
vedoucího jednat v dobré víře ("in good faith") tak, aby podporoval nejlepší
zájmy

korporace 306,

tedy

způsobem,

o

kterém

vedoucí

rozumně

předpokládá a věří, že je v nejlepším zájmu korporace.307
Dobrá víra zde vyjadřuje loajální stav mysli, charakterizovaný dobrou vírou
vedoucího usilovat o dosažení řádného účelu pro korporaci, jde o
subjektivní motivaci (např. v určitém případě dosáhnout nejlepší prodejní
ceny). Právě proto, že je povinnost loajality spjata s požadavkem dobré
víry na straně vedoucího, aplikuje se jednodušeji v situaci, kdy vedoucí
jedná se zjevným úmyslem poškodit korporaci. V opačném případě je její
aplikace obtížná.308
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C.

Velká Británie

Ve Velké Británii je pro vedoucí povinnost loajality relativně nově
formulována v Companies Act 2006. Do té doby byla formulována common
law, a to jako povinnost vedoucích "jednat v nejlepším zájmu korporace,
jak jej v dobré víře vnímají".309 Takto stanovená povinnost byla kritizována
pro neurčitost, když nebylo zřejmé, co je zájmem korporace. Ten byl
definován v rozhodnutí z roku 1900 Allen v. Gold Reefs of West Africa
Ltd310, podle kterého byli vedoucí povinni jednat "ve prospěch korporace
jako celku" ("for the benefit of the company as a whole"). Nyní (v
Companies Act 2006) je povinnost formulována jako povinnost jednat
takovým způsobem, který dle uvážení vedoucího, v dobré víře ("in good

faith"), s největší pravděpodobností podpoří úspěch korporace ku
prospěchu

jejích

akcionářů

jako

celku

("members

as

a

whole").

Zákonodárce k tomuto základnímu požadavku připojuje demonstrativní
výčet šesti skutečností (resp. skupin skutečností), které je vedoucí povinen
při této své úvaze zohlednit (blíže viz část II. kapitolu 1.2.3 "Enlightened
shareholder value" model - osvícený shareholder value model).
D.

Protiprávní chování loajálního vedoucího

Loajalita k zájmům korporace a prosazování těchto zájmů je omezeno
povinností dodržovat právní normy, stanovy korporace a dobré mravy. Cíle
a zájmy korporace musí být především v souladu s těmito pravidly. Vedoucí
není povinen usilovat o naplnění nelegálního cíle korporace. Legální a
řádné zájmy korporace je pak vedoucí povinen naplňovat pouze způsobem,
který zachovává pravidla právních předpisů, stanov korporace a dobrých
mravů.311
Pokud bude vedoucí naplňovat zájem korporace způsobem, který se příčí
uvedeným pravidlům, svou povinnost loajality poruší. Korporace vznikly
jako umělé osoby, aby naplňovaly legální účely legálním způsobem.
Povinnost loajality vůči korporaci vedoucí porušují také tehdy, když jsou
309
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neloajální vůči její základní podstatě. Dodržování právních norem je
nadřazeno účelu korporace (dosahování zisku). Navíc, zástupce nejedná
loajálně vůči zastoupenému, když jedná bez jeho příkazu a zmocnění
protiprávně.

Korporace

pak

ze

své

podstaty

nemůže

zmocnění

k protiprávnímu jednání udělit.312
E.

Loajalita vedoucího soukromé a veřejné korporace

Je otázkou, zda lze na vedoucího veřejné korporace klást vyšší nároky,
pokud jde o respektování zájmů korporace, než na vedoucího korporace
soukromé.
Clark a Brudney takovýto odlišný přístup navrhují v souvislosti s uzurpací
obchodní příležitosti korporace.313 Autoři vycházejí z myšlenky, že akcionáři
soukromé korporace mají větší vliv na výběr vedoucích a větší možnost
jejich kontroly. Akcionáři soukromých korporací se zpravidla navzájem
znají, vedoucí vybírají ze svého středu, jejich vazba na vedoucí je během
výkonu jejich funkce bližší.314 Navíc, výkon funkce vedoucího ve veřejné
korporaci je časově náročnější, než je tomu v soukromé korporaci.
Ve veřejné korporaci funkce vedoucího zcela zaměstnává, je tzv. "na plný
úvazek".
Uvedené argumenty lze vztáhnout na loajalitu vedoucího vůči korporaci
obecně, neplatí pouze pro její promítnutí do zákazu uzurpace obchodní
příležitosti korporace.
Na druhou stranu lze namítat, že není důvod diferencovat mezi vedoucími
veřejných a soukromých korporací, pokud jde o míru dodržování jejich
nejzákladnější povinnosti - loajality ke korporaci. Menší míra "svázanosti"
vedoucího soukromé korporace může být dána tím, že zájmy soukromé
korporace jsou přehlednější, v jistém smyslu chudší a nekladou na
vedoucího takové nároky. Oblast střetu zájmů vedoucího a korporace je
proto užší, celá řada jednání vedoucího, která by u veřejné korporace
312
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představovala porušení povinnosti loajality, u soukromé korporace do jejích
zájmů nijak nezasáhne.
Domnívám se, že jak vedoucí veřejné, tak soukromé korporace je
povinován loajalitou k zájmům korporace ve stejném rozsahu, vedoucí
soukromé korporace je však ve svém "soukromém" jednání mnohem méně
omezen, jeví se tedy, že jeho loajalita ke korporaci může být menší.

2.1.3

Konkretizace povinnosti loajality - jednotlivé

skutkové podstaty
Jakkoli bohatý výčet skutkových podstat porušení povinnosti loajality
nemůže být úplný, když jednání vedoucího proti zájmům korporace může
mít nepřeberné množství forem. Některé skutkové podstaty jsou právem
výslovně upraveny, a to včetně sankcí. Řada porušení loajality ke korporaci
zvláštně upravena není a je třeba na ně aplikovat obecnou povinnost
loajality, včetně obecných sankcí.
A.

Self-dealing (sebeobchodování)

Obecně

Významnou oblastí, kde se povinnost loajality uplatňuje, je řešení střetu
zájmů v případě, kdy vedoucí nebo osoba jemu blízká (přičemž osobou
blízkou je zapotřebí rozumět také každou právnickou osobu, jejímž jménem
je vedoucí oprávněn jednat, či jejímž je členem) uzavírá s korporací
smlouvu. Vedoucí v takových případech vystupuje na obou stranách
transakce a hraje významnou roli v určení jejích podmínek, pomyslně
uzavírá smlouvu sám se sebou. V anglosaském právním prostředí se
takovéto situace označují jako self-dealing (doslova "sebeobchodování").
V takových případech hrozí riziko, že vedoucí bude preferovat své osobní
zájmy a sjednané podmínky budou pro korporaci nevýhodné.
Právo se k těmto transakcím může stavět a staví různě. Především je může
plošně zakázat, resp. prohlásit za neplatné. Takový přístup by byl
jednoduchý pro aplikaci, negativa spojená s omezením smluvní volnosti
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korporace by však převážila pozitiva spojená s případnou ochranou
korporace před zneužitím ze strany vedoucích. V některých případech totiž
může být pro korporaci výhodné uzavřít smlouvu právě s vedoucím (resp.
jemu blízkou osobou). Zejména u soukromých korporací typicky poskytuje
vedoucí a akcionář v jedné osobě korporaci půjčku či úvěr, aby pomohl
překlenout její finanční problémy. U velkých veřejných korporací je
nicméně uzavírání smluv mezi vedoucím a korporací považováno většinou
pro korporaci za příliš riskantní. Dalším možným přístupem je soudní
přezkum

transakce

"reasonableness")

testem
užívaný

poctivosti
v

či

přiměřenosti

angloamerickém

("fairness"

právu.

315

a

Zřejmě

nejrozšířenějším prostředkem je schválení smlouvy kontrolním orgánem,
valnou hromadou či ostatními členy výkonného orgánu. Ochrannou funkci
má mít také ad hoc přesun jednatelského oprávnění na jiný orgán, kdy v
případě uzavírání smlouvy mezi vedoucím a korporací za korporaci jedná
jiná osoba či orgán než vedoucí (tento způsob je užívaný např. v Německu,
kde se jednatelské oprávnění přesouvá na dozorčí radu).
Zákaz transakcí

Až na speciální situace právní řády uzavírání smluv mezi vedoucím a
korporací nezakazují, určují však pravidla a limity, za kterých je lze
realizovat. Zcela zakázány jsou některé typy transakcí spojené s největším
rizikem. V českém právu měl být např. novelou obchodního zákoníku
č. 519/2009 Sb. zakotven zákaz bezúplatného převodu majetku na vedoucí
(resp. na členy představenstva a členy dozorčí rady, na osoby jim blízké
nebo jimi ovládané a na osoby s takto ovládanými osobami propojené).
Předmětné ustanovení § 196d odst. 1 však bylo bez dalšího v Poslanecké
sněmovně z novely vypuštěno. V současné době u nás nejsou tyto převody
zakázány, dle ust. 196a odst. 1 ObchZ podléhají souhlasu valné hromady a
musí být učiněny za podmínek obvyklých v obchodním styku (což ovšem
u darování nedává příliš jasné vodítko, za jakých podmínek je transakce
nenapadnutelná).
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Schválení kontrolním orgánem, ostatními členy výkonného orgánu nebo
valnou hromadou

Nejčastější podmínkou je schválení transakce kontrolním orgánem (v
dualistickém modelu správy korporace) nebo všemi (ostatními) členy
výkonného orgánu, případně valnou hromadou korporace. Sankcí při
absenci schválení je neplatnost transakce, případně povinnost náhrady
škody korporaci.316
Např. dle ustanovení 197 odst. 1 britského Companies Act 2006 podléhají
schválení valnou hromadou smlouvy o poskytnutí úvěru vedoucímu a o
poskytnutí zajištění úvěru poskytnutého vedoucímu. Srovnatelně měla v
českém právu podmínit poskytnutí úvěru vedoucímu ze strany korporace
souhlasem valné hromady novela č. 519/2009 Sb. (předmětné ustanovení
196b však bylo v Poslanecké sněmovně vypuštěno). Dle platného ust. 196a
odst. 1 ObchZ je souhlasu valné hromady zapotřebí nejen k poskytnutí
úvěru vedoucímu, ale také tehdy, pokud úvěr poskytuje vedoucí korporaci.
Dle ustanovení 190 odst. 1 britského Companies Act 2006 podléhají
schválení valnou hromadou dále smlouvy mezi korporací a vedoucím
(či osobou blízkou) o převodu majetku, jehož hodnota přesahuje
zákonem stanovené prahy.317
Obdobné ustanovení obchodního zákoníku (§ 196a odst. 3) řeší převody
mezi korporací a (mimo jiné) vedoucím či osobou jemu blízkou. Oproti
britské úpravě se však podstatně liší ve dvou aspektech. Především dopadá
na smlouvy, jimiž se převádí majetek za protihodnotu dosahující alespoň
10 % základního kapitálu u kterékoli strany transakce. Zákonný limit - 10
% základního kapitálu - splňují při výši kapitálu 100 000 Kč (tedy při
nejrozšířenější výši základního kapitálu českých společností s ručením
omezeným, které jsou velmi často jednou ze stran transakce), narozdíl od
britské úpravy, i zcela bezvýznamné transakce. Druhý podstatný rozdíl je v
tom, že tyto transakce vyžadují (pod sankcí neplatnosti převodu)
316

Kraakman, R., Davies, P., Hansmann, H., Hertig, G., Hopt, K.J., Kanda, H., Rock, E.B., op. cit.
sub 70, s. 108.
317

Jde o majetek, jehož hodnota (i) přesahuje 100 000 liber anebo (ii) přesahuje 10% čistého
obchodního majetku korporace a je vyšší než 5 000 liber.
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vypracování znaleckého posudku určujícího hodnotu převáděného majetku
(schválení valnou hromadou je pod sankcí neúčinnosti převodu požadováno
pouze tehdy, pokud je smlouva uzavírána do tří let od vzniku korporace).
Požadavek zpracování znaleckého posudku může působit jako nástroj
ochrany akcionářů, věřitelů či zaměstnanců korporace, v praxi však přináší
spíše pouze výrazné zvýšení transakčních nákladů a právní nejistotu,
kterou předmětné transakce zatěžuje. S ohledem na náklady spojené s
vypracováním znaleckého posudku v některých případech transakční
náklady operace několikanásobně převýší hodnotu převáděného majetku.
Ustanovení § 196a odst. 3 ObchZ je v právnické obci nechvalně populární.
S ohledem na výklad požadující pořízení posudku znalce pod sankcí
neplatnosti před uzavřením smlouvy jsou transakce, kde z různých důvodů
k pořízení posudku nedošlo, postiženy vadou, kterou není možné následně
zhojit. Nabyvatel pak postrádá vlastnický titul a stejně tak všichni
následující nabyvatelé. Je s podivem, že přes velkou pozornost, která je
uvedenému ustanovení v odborné knižní a časopisecké literatuře věnována,
nemalá část převodů majetku spadajících pod uvedené ustanovení jeho
požadavky nesplňuje. Absolutní neplatnost se v praxi v tomto případě jeví
jako příliš tvrdý následek, zvláště když ochranná funkce ustanovení je
diskusí. Richter hovoří v této souvislosti o kultu neplatnosti.318
Jak Richter poukazuje, ustanovení představuje vadnou transpozici čl. 11
směrnice Rady 77/91/EHS, který slouží jako ochrana proti obcházení
předpisů o oceňování nepeněžitých vkladů ze strany zakladatelů (kteří by
určitý

majetek

namísto

jeho

vložení

do

základního

kapitálu

jako

nepeněžitého vkladu prodali korporaci po jejím vzniku). Ze srovnání
evropských právních úprav, které autor podává, pak vyplývá, že Česká
republika je s požadavky obsaženými v ust. § 196 odst. 3 osamocena.319
Ke změně uvedeného ustanovení mělo dojít novelou obchodního zákoníku
č. 215/2009 Sb. (sněmovní tisk č. 498/0 z roku 2008). Měla oddělit
318

Richter, T. O logice a limitech korporačního práva: teoretické základy, Právní rozhledy, 2008,
23, s. 846.

319

Richter, T. O logice a limitech korporačního práva: srovnávací pohled, Právní rozhledy, 2008,
23, s. 15 - 16.
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ustanovení transponující čl. 11 výše uvedené směrnice od transakcí, které
jsou

zatíženy

konfliktem

zájmů

a které

s velkou

pravděpodobností

"redistribuují hodnotu od společnosti ve prospěch příslušné vlivné osoby,
spíše než aby hodnotu zvětšovaly".320 Změny týkající se ust. § 196a byly
však z novely v Poslanecké sněmovně vypuštěny. Vládní návrh zákona
o obchodních korporacích pravidla současného § 196a ObchZ (resp. §§
196a - 196e sněmovního tisku č. 498/0) neupravuje. Tyto situace se snaží
postihnout jinými mechanismy, a to zpřísněním pravidel o střetu zájmů,
vyvádění majetku, testem insolvence, apod. Dle důvodové zprávy k návrhu
zákona

o

obchodních

korporacích

tak

zákon

koncepčně

navazuje

na původní text sněmovního tisku 498/0 v podobě, v jaké byl předložen do
Poslanecké sněmovny, který liberalizaci dosavadního stavu předpokládal,
nicméně "přináší současně zvýšení jistoty zlepšením těch ostatních
instrumentů

obchodního

práva,

které

zatím

fungovaly

sporadicky

(odpovědnost statutárních orgánů a právo podnikatelských seskupení a
opuštění absolutní neplatnosti u jednání rozporných s relevantními
pravidly)."321 Na ust. § 196a ObchZ, ale také na další ustanovení
obchodního zákoníku obsahující požadavky na vnitřní vůli (souhlas dalších
orgánů), která vyvolávají spory ohledně jejich vlivu na platnost a účinnost
smluv, navazuje pravidlo, dle kterého absence těchto vnitřních souhlasů
nemá na platnost či účinnost uzavřené smlouvy vliv. Od smlouvy postižené
takovouto vadou však strany mohou odstoupit (v prekluzivní lhůtě 12
měsíců). Korporace, jejíž souhlas nebyl dán, bez dalšího, protistrana pak
pouze tehdy, pokud prokáže, že při uzavření smlouvy jednala v dobré víře
(§ 49 návrhu).322 Od smlouvy uzavřené bez zákonem požadovaného
doložení znaleckého posudku pak mohou strany dle návrhu zákona o
obchodních korporacích odstoupit do 3 měsíců ode dne, kdy bylo

320

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, včetně
důvodové
zprávy
důvodová
zpráva,
zvláštní
část,
k
bodu
25,
dostupné
z
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=498&CT1=0.
321

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o obchodních korporacích, dostupné z
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/zakon-o-obchodnich-korporacich/duvodova-zprava.html, s. 24
- 25.
322

Tamtéž, s. 25.
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prokázáno, že poskytnuté protiplnění je nižší, než jaké by vyplývalo ze
znaleckého posudku (§ 51 návrhu).
B.

Uzurpace obchodní příležitosti korporace

Jak v anglosaské právní oblasti, tak v Německu se za porušení povinnosti
loajality považuje využití obchodní příležitosti korporace ve vlastní prospěch
nebo prospěch třetí osoby.
Doktrína a judikatura se zabývá především vymezením obchodní příležitosti
korporace

(uplatňuje

podnikání").

323

se

tzv.

"test

očekávání"

a

"test

předmětu

Jak v USA, Velké Británii, tak v Německu jde o velmi

rozvinutou oblast. Dle německé judikatury je např. obchodní příležitostí,
která má být přenechána korporaci, i příležitost, o které se vedoucí
dozvěděl při své ryze soukromé aktivitě.324
V České republice není uzurpace obchodní příležitosti výslovně řešena,
uplatní se tedy obecná povinnost loajality se sankcí povinnosti k náhradě
škody. S uzurpací obchodní příležitosti souvisí zákaz konkurence, který by
měl ve vztahu k uzurpaci působit preventivně. Má zajistit, aby se vedoucí
své funkci dostatečně věnoval a řádně tak obchodní příležitosti korporace v
její prospěch využíval, jednak předchází uzurpaci tím, že vedoucímu
zakazuje uvést se do postavení konkurenčního vůči korporaci, v němž je
pravděpodobnost uzurpace obchodní příležitosti podstatně vyšší.
C.

Povinnost upozornit korporaci na nebezpečí hrozící jejímu

podnikání

Britské právo dovozuje z povinnosti loajality např. také povinnost
vedoucího upozornit korporaci na nebezpečí hrozící jejímu podnikání, o
kterém se vedoucí dozví. Původ nebezpečí může být i ve vlastním
jednání vedoucího, či v porušení jeho povinností, které má vůči korporaci.
Vedoucí tedy může být povinen oznámit korporaci, že porušil své fiduciární
povinnosti, jako tomu bylo např. v případu Item Software (UK) Ltd. v
323

Clark, R. C., op. cit. sub 214, s. 287 a násl.

324

Čech, P., op. cit sub 151, s. 8.
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Fassihi.325 Vedoucí porušil povinnost loajality (zdánlivě zákaz uzurpace
obchodní příležitosti korporace) tím, že se snažil přesvědčit klienta
korporace, aby neobnovoval smlouvu uzavřenou s korporací, ale uzavřel ji
přímo s vedoucím. Klient nakonec neuzavřel smlouvu ani s korporací, ani s
vedoucím a korporace žalovala vedoucího o náhradu škody. S žalobou
postavenou na tvrzené uzurpaci obchodní příležitosti vedoucím však
neuspěla, když klient s vedoucím smlouvu nakonec neuzavřel (k uzurpaci
příležitosti nedošlo). Soud však uznal škodu vzniklou korporaci tím, že s
klientem neuzavřela méně výhodnou smlouvu, kterou jí nabídl a kterou by
uzavřela (a na klientem nabídnuté podmínky přistoupila), kdyby věděla o
jednání a nabídkách vedoucího vůči klientovi.326
D.

Další situace

Poměrně typickým porušením loajality vůči korporaci je také přijetí plnění
od třetích osob za úkony učiněné z titulu funkce vedoucího (např.
provize za smlouvu, kterou třetí osoba s korporací uzavřela).
Odrazem

povinnosti

loajality

je

samozřejmě

také

využití

zdrojů

korporace ve vlastní prospěch (zneužití majetku korporace). V prvé
řadě jde o užití finančních prostředků korporace pro soukromé účely (např.
soukromé

nákupy

sofistikovanější

hrazené

činnosti.

firemní

Někteří

autoři

platební
řadí

kartou),

mezi

zneužití

ale

také

majetku

korporace také případy uzurpace obchodní příležitosti, kde obchodní
příležitost je považována za majetkové právo náležející korporaci.327 Široký
přehled skutkových podstat poskytuje německá jurisprudence, která uvádí
např. úkolování zaměstnanců korporace v domácnosti člena orgánu,
nedovolené soukromé jízdy služebním vozem, apod.328
V německé právní vědě se za porušení povinnosti loajality považuje také
nedostatečná míra nasazení ve prospěch korporace (nasazení se

325

[2005] 2 B.C.L.C. 91.

326

Davies, P. L., op. cit sub 71, s. 516 - 517.

327

Dine, J. Company Law, MACMILLAN PRESS LTD, 1998, Third Edition, s. 191.

328

Čech, P., op. cit. sub 151, s. 8.
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požaduje při aktivním jednání, při rozhodování, v řadě situací se např. také
od vedoucího očekává upřednostnění korporace před osobním životem).
Konkretizací povinnosti loajality je také povinnost mlčenlivosti a úprava
zákazu konkurence. Loajální vedoucí přirozeně zachovává mlčenlivost o
důvěrných informacích. Loajální vedoucí zejména veřejné korporace se
věnuje své funkci v takovém rozsahu, že nemá čas na provozování
konkurenčního podnikání. Zákaz konkurence představuje také významnou
prevenci

uzurpace

obchodních

příležitostí

korporace.

Jak

povinnost

mlčenlivosti, tak zákaz konkurence jsou výslovně upraveny obchodním
zákoníkem. Dle ust. § 196 ObchZ, které zákaz konkurence upravuje, není
možné zákonné omezení jednání vedoucích zmírnit (např. povolením
konkrétní činnosti vedoucímu usnesením valné hromady). Úprava se jeví
jako opodstatněná pro vedoucí veřejné korporace. Pro soukromé korporace
by bylo de lege ferenda vhodné možnost takového zmírnění zákonných
omezení zákazu konkurence zakotvit. Lze si představit, že v malé soukromé
korporaci bude konkurenční jednání vedoucího všemi akcionáři tolerováno
a bude shoda na tom, že vydání případného prospěchu z konkurenční
činnosti nebude uplatňováno (takový postup však pro vedoucí znamená
riziko obvinění, že nejednali s péčí řádného hospodáře).
Judikatura USA považuje za porušení povinnosti loajality také plýtvání se
zdroji korporace považované za blízké podvodu ("waste").329
Porušením povinnosti loajality mohou být také velmi široce vymezené
situace, kdy vedoucí jedná v jiném zájmu, než je zájem korporace.
Corporate Director´s Guidebook vydaná Komisí pro korporační právo
Americké právní komory ("The Committee on Corporate Laws of the
American Bar Association Section of Business Law") např. mezi případy
porušení povinnosti loajality uvádí situaci, kdy vedoucí jedná úmyslně za
jiným účelem než zlepšit zájmy korporace, a také případy, kdy
vedoucí jedná s úmyslem porušit platné právo. Za porušení povinnosti
loajality lze považovat také jednání vedoucího, které zdánlivě korporaci
nepoškozuje, které však vedoucí uskutečnil z nějakého osobního důvodu.

329

MacGregor, R., op. cit. sub 269, s. 870.
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E.

Shrnutí

Z výše uvedeného je zřejmé, že povinností loajality lze postihnout velmi
široké spektrum závadného jednání vedoucího. Ve většině situací, kde se
vedoucí dopustí určitým způsobem nepatřičného či závadného jednání,
které však není právem výslovně upraveno a kde tedy vedoucí neporuší
zákonem výslovně zakotvenou povinnost, lze aplikovat povinnost loajality.
Dle často citované teze Clarka totiž povinnost loajality "představuje
residuální

pojem

kategorizovány."

330

zahrnující

situace,

330

Clark, R. C., op. cit. sub 214, s. 193.
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které

nebyly

předvídány

a

2.2

Definování zájmu korporace

Povinnost loajality, jak bylo uvedeno shora, ukládá vedoucímu ctít a
naplňovat zájmy korporace. Klíčový je tak pojem zájmu korporace.
Korporace má jako samostatný subjekt právních vztahů vedle vlastních
práv a povinností samozřejmě také vlastní zájmy. Tyto zájmy jsou mnohdy
odlišné od zájmů členů korporace (tím spíše od zájmů vedoucích a zájmů
zaměstnanců či věřitelů korporace). Korporace usiluje zejména o zisk pro
své akcionáře, má ale také jiné cíle - specifické investice do vlastního
rozvoje, plnění a prospěch jiným skupinám, zájem na trvání samotné
existence korporace.331
Zájem korporace by měl být vymezen pokud možno co nejjasněji, aby bylo
zřejmé, jaké jednání právo vedoucímu ukládá. Nicméně právě neostré
definování zájmu korporace, které v právních úpravách převládá, činí už
tak ne příliš zřetelně definovanou povinnost loajality ještě neurčitější.
V nejobecnější rovině lze říci, že zájmem korporace je její ekonomická
prosperita (a samozřejmě její trvání), která představuje rozvoj výroby či
nabídky služeb, minimalizaci ztrát, maximalizaci zisku a jeho investování
zpět do korporace, dobré jméno korporace, odpovídající zaměstnaneckou
strukturu, která umožní růst hodnoty podniku, adekvátní management,
který korporaci řádně povede.
Aby bylo možné určit, co je zájmem korporace v konkrétní situaci, kdy
vedoucí volí jednu z možných variant rozhodnutí či chování, které se mu
nabízejí, tedy v okamžiku, kdy je třeba určit, která z možností lépe podpoří
zájem korporace, je potřeba toto obecné vymezení přiblížit. Korporační
právo za tím účelem zájem korporace nejčastěji ztotožňuje se zájmem
určité skupiny osob participujících na jejím životě. V konkrétní situaci pak
vedoucí zvažuje, zda je určitý krok v zájmu této skupiny osob, resp. zda
331

České korporační právo na existenci specifického zájmu korporace odlišného od zájmu
akcionářů v některých případech reaguje. Dle ObchZ (ust. § 184 odst. 1) např. nemůže být
zástupcem akcionáře na valné hromadě člen představenstva nebo dozorčí rady. Tito jsou
reprezentanty společnosti, jde tedy o promítnutí obecného pravidla, že zástupcem druhého nemůže
být ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného (ust. § 22 odst. 2 OZ) do obchodního
práva. O zájmu korporace hovoří také občanský i obchodní zákoník (např. ust. § 20f OZ, § 199
odst. 1 ObchZ).
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zájem

této

skupiny

nejlépe

naplňuje.

Přístupů

k definování

zájmu

korporace je více a korespondují s celkovým chápáním korporace, role
vedoucích a dalších skupin v ní a s celkovým zaměřením a účelem
korporačního práva.
Co je zájmem (veřejné) korporace, bylo po léta a stále je předmětem
diskuze v mnoha zemích. Za počátek sporů o definování zájmu korporace
je možné považovat diskurs mezi Berlem a Doddem odehrávající se ve
třicátých letech v USA. Berle zastával názor, že vedoucí jsou odpovědni
pouze akcionářům a akcionáři jsou těmi, pro koho je produkován zisk
korporace (základ shareholder value přístupu). Dodd vedle produkování
zisku pro akcionáře akcentoval také sociální roli veřejných korporací a
skutečnost, že korporace mají své závazky nejen vůči akcionářům, ale také
zaměstnancům, zákazníkům a vůči veřejnosti (základ stakeholder value
přístupu). Zejména v USA se ve 2. polovině 20. století prosadily Berleho
argumenty

a

shareholder

value

přístup.332

Nebyl

zdaleka

jediným

přístupem, který se v USA a ve světě uplatnil. V USA byl po dlouhou dobu
dominantním model orientovaný na vedoucí ("Manager Model" - viz níže),
v asijských zemích, ale také např. ve Francii se prosadil model orientovaný
na stát ("State Model" - viz níže), s řadou evropských zemí, především
s Německem, pak bývá spojován stakeholder value model. Shareholder
value model je spjat s chápáním korporace jako nexu smluv, stakeholder
value vychází z pojetí korporace jako instituce. Lze říci, že v poslední době
se celosvětově prosazuje shareholder value model.
Tuzemská judikatura ani doktrína se zájmem korporace v českém právním
prostředí prakticky nezabývá. Výjimku představuje Černá, která poukazuje
na prvky pluralistického (stakeholder) přístupu v českém právu (účast
zaměstnanců v dozorčí radě korporace, koncept základního kapitálu, jehož
funkcí je ochrana věřitelů korporace, úprava nabídek převzetí) a také na
inspirační tradici německým a rakouským právem.333 Z uvedených důvodů
332

Keay, A. Tackling the Issue of the Corporate Objective: An Analysis of the United Kingdom's
Enlightened Shareholder Value Approach, (2007) 29, Sydney Law Review, s. 581.
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Černá, S. K vázanosti představenstva nevhodnými a nezákonnými pokyny in Pocta Zdeňku
Kučerovi k 80. narozeninám, Acta Universitatis Carolinae Iuridica č. 1 (2008), Univerzita Karlova v
Praze - Nakladatelství Karolinum, 2008, s. 135.
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by se mohla v České republice prosadit stakeholder value teorie. Ta však
vedoucím přináší poměrně značnou nejistotu, jaké jednání je od nich
vyžadováno. Za vhodnější bych považovala implementaci shareholder value
modelu, který jednoznačně určuje orientaci korporace, ovšem s akcentací
sociální odpovědnosti korporace, podobně jak činí britský "enlightened
shareholder value" model (k němu blíže viz dále).

2.2.1
A.

Shareholder value model

Teoretické základy

Především

v

anglosaském

právním

prostředí

se

uplatňuje

teorie

"shareholder value", nazývaná také jako princip upřednostňování akcionářů
("shareholder

primacy

principle")

či

model

maximalizace

blahobytu

akcionářů ("shareholder wealth maximisation norm").334 V USA se prosadil
na konci osmdesátých let a zcela potlačil model orientovaný na vedoucí
("Manager Model" - viz dále). V současnosti je zastáván také ve Velké
Británii, Austrálii, Kanadě a na Novém Zélandu.
Ve středu zájmu je akcionář a jeho majetek, což vyplývá již z názvu teorie.
Zájmy akcionářů jako skupiny (či třídy) mají být upřednostněny před zájmy
jakýchkoli jiných skupin, které participují na životě korporace.
Stěžejním

znakem

shareholder

value

teorie

je

maximalizace

zisku

akcionářů. Za základní zájem korporace je považována maximalizace tržní
hodnoty podniku,335 což vede k vysokému kurzu akcií akcionářů. Takovým
způsobem jsou vedoucí povinni korporaci řídit a provozovat, jsou povinni
usilovat o co možná nejvyšší cenu akcií na trhu. Pokud právě vysokou cenu
akcií, resp. maximalizaci zisku budeme považovat za zájem akcionářů,
můžeme říci, že tato teorie ztotožňuje zájem korporace se zájmem
akcionářů.

334

Keay, A., op. cit. sub 103, s. 577.

335

Tamtéž, s. 578.
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Gilson považuje za jediný výrazný rys korporačního práva to, že je
prostředkem ke zvyšování hodnoty majetku akcionářů.336
(a)

Znaky shareholder value

Hansmann

a Kraakman

považují

za znaky

shareholder

value

tyto

skutečnosti:
(i) korporace je kontrolována akcionáři,
(ii) vedoucí jednají výlučně v ekonomickém zájmu akcionářů a korporaci
řídí v jejich zájmu,
(iii) jiné skupiny jsou chráněny smluvně a jinými prostředky než participací
na corporate governance korporace,
(iv) nekontrolující akcionáři jsou chráněni před zneužitím ze strany
akcionářů kontrolujících korporaci (korporační právo musí nekontrolující
akcionáře chránit také proto, aby byla pro korporaci zachována možnost
získávat volný kapitál na finančním trhu337),
(v) měřítkem zájmů akcionářů veřejně obchodovatelných korporací je tržní
cena (kurz) jejich akcií.338
(b)

Je shareholder value model nevhodný pro kontinentální Evropu?

Shareholder value teorie pracuje s pojmem "průměrného akcionáře".
Vyvinula se v prostředí s korporacemi s diverzifikovanou, poměrně
stejnorodou akcionářskou strukturou. Rozptýlení drobní akcionáři tvoří
skupinu "průměrných akcionářů", jejichž zájmem je maximalizace jejich
investice (tedy ve svém důsledku zdravá, prosperující korporace). Od
zájmu těchto průměrných akcionářů lze odvozovat zájem korporace.339
V odborné literatuře je proto rozšířen názor, že shareholder value teorie je
vhodná pro kapitálové trhy s vysokou diverzifikací akcionářů. Prototyp
336

Gilson, R. J., Separation and the Function of Corporation Law, STANFORD LAW SCHOOL, John
M. Olin Program in Law and Economics, Working Paper No. 307, dostupné z
http://ssrn.com/abstract=732832, s. 4.
337

Hansmann, H., Kraakman, R., op. cit sub 89, s. 11.

338

Tamtéž, s. 3.
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Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha: ASPI, 2006, s. 243.
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průměrného akcionáře se hůře abstrahuje v kontinentální Evropě, pro jejíž
kapitálové trhy jsou typické korporace s dominantním akcionářem anebo
skupinou akcionářů a kde jsou mezi jednotlivými akcionáři veřejné
korporace značné rozdíly. Bývá proto namítáno, že shareholder value
model není pro Evropu vhodný (a má se zde uplatnit spíše stakeholder
value model).
Nicméně, při bližším pohledu na skupinu akcionářů je zřejmé, že zvláště ve
veřejných korporacích tvoří akcionáři poměrně heterogenní celek (a to i v
anglosaském právním prostředí s rozptýlenou akcionářskou strukturou).
Veřejné korporace mají akcionáře s různými představami o délce své
investice, s různými daňovými zájmy, dalšími investicemi, s odlišnou mírou
diversifikace, s odlišnými přístupy k sociální odpovědnosti korporace, apod.
Akcionář, jehož zájmy jsou prakticky totožné se zájmy korporace, se
vyskytuje poměrně sporadicky.
Je možné rozlišovat několik "základních typů" akcionářů. Níže uvádím
některé z nich, přičemž výčet není zdaleka kompletní.
•

Existují akcionáři, kteří prostřednictvím korporace podnikají. Ti
sledují

prakticky

stejný

základní

cíl

jako

korporace

-

její

hospodářskou prosperitu. Zájmy těchto akcionářů a korporace se tak
v zásadě shodují. I přesto mohou tito akcionáři a korporace nahlížet
konkrétní kroky rozdílně.340
•

Velmi sobě blízké jsou zájmy korporace a akcionářů, kteří uložili do
akcií korporace své úspory a svou investici považují za dlouhodobou
záležitost.

Sledují

prakticky

stejný

cíl

jako

korporace

-

její

hospodářskou prosperitu - s tím, že v určitém okamžiku v budoucnu
je pro ně důležitá možnost akcie výhodně prodat. Pravidelná
dividenda nemusí být pro tyto akcionáře tak důležitá, někteří z nich
však mohou mít zájem kromě uložení peněz také na pravidelném
příjmu v podobě výplaty dividendy. Zájem těchto akcionářů a zájem

340

Eliáš, K. Širší kontext § 56a Obch. z. a poznámky k němu (Zákaz zneužití práva se zřetelem k
možnostem postihu zneužití soukromých oprávnění akcionáře proti akciové společnosti) in Sborník
ze setkání kateder obchodního práva právnických fakult České republiky a Slovenské republiky,
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. IFEC, Beroun, 2007, s. 107.
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korporace se pak minimálně v tomto ohledu rozchází, když pro
korporaci je zpravidla prospěšnější zisk reinvestovat do rozvoje
vlastního podnikání.
•

Existují také akcionáři - zaměstnanci, kteří mohou mít zájem
především na udržení pracovních pozic (tak tomu může být např. u
korporace se specifickou výrobou, která je jedinou korporací
provozující tuto výrobu v dané oblasti).

•

Existují také akcionáři, kteří investovali do akcií pro rychlé,
krátkodobé zhodnocení svého majetku. Tito mají jednoznačně
rozdílné zájmy oproti korporaci. Jde jim o maximalizaci jejich zisku z
krátkodobého pohledu, dlouhodobá prosperita korporace pro ně není
důležitá. Tito akcionáři vyhledávají rychlý růst kurzu akcií a většinou
také maximální výplatu dividendy. Z toho důvodu je pro ně
reinvestice zisku do korporace nežádoucí. Zájmy těchto akcionářů a
korporace jsou do značné míry rozdílné. Přesto právě tito akcionáři
byli původně pro shareholder value považováni za referenční,
průměrné akcionáře a jejich zájem byl ztotožňován se zájmem
korporace. Vedoucí byli povinni při výkonu funkce zohledňovat
především krátkodobý zisk akcionářů ("short term shareholder
value"). Toto zaměření na krátkodobé cíle bylo shareholder value
teorii vytýkáno. Dnes již panuje shoda na tom, že vedoucí nejsou
povinni

maximalizovat

okamžité

zisky

akcionářů.

Judikatura

anglosaského světa deklarovala, že mohou vzít v potaz také
dlouhodobý prospěch korporace a že je to věcí obchodního
posouzení na straně vedoucích. Podle Hansmanna a Kraakmana
dokonce názor, že korporační právo by mělo sloužit ke zvyšování
dlouhodobého prospěchu akcionářů, nemá konkurenci.341
Dle shareholder value má být korporace provozována v zájmu všech
akcionářů, tedy akcionářů všech typů, akcionářů minoritních, i držících
kontrolu nad korporací. Korporace má být provozována nejen v zájmu
současných, ale i budoucích akcionářů. Za reprezentativního akcionáře

341

Hansmann, H., Kraakman, R., op. cit sub 89, s. 1.
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je tedy zřejmě třeba považovat fiktivního akcionáře, v němž se
mísí zájmy výše uvedených typů, který bude akcie korporace
vlastnit delší dobu.
Někteří autoři považují shareholder value model za vhodný jak pro oblasti s
rozptýleným kapitálem, tak pro kontinentální Evropu.342 Argumentují, že jak
soukromé, tak veřejné korporace podnikají nejefektivněji, pokud jsou
vedoucí odpovědni akcionářům a pokud jdou menšinoví akcionáři chráněni
před zneužitím ze strany většinových akcionářů (což jsou rysy shareholder
modelu). Navíc, v USA a Velké Británii existují také korporace s
dominantními akcionáři a v Evropě zase také korporace s rozptýlenou
akcionářskou strukturou. Korporační právo musí postihnout všechny
korporace dané jurisdikce.
Domnívám se (v souladu s výše uvedeným názorem), že preference
shareholder či stakeholder value modelu odpovídá spíše ekonomickému a
právně filosofickému nahlížení na podstatu korporace než struktuře
akcionářů. Také v kontinentální Evropě lze použít shareholder value model.
(c)

Argumenty shareholder value teorie

Jak na akcionáře, tak na jiné zájmové skupiny participující na životě
korporace můžeme z ekonomického pohledu nahlížet jako na investory.
Ostatní investoři mimo akcionářů za svou investici (kterou představují u
věřitelů peníze, u zaměstnanců práce, apod.) dostanou plnění - odměnu bez ohledu na skutečný výnos investice. Akcionářům pak náleží to, co
zbude z celkového výnosu po odečtení odměn pro všechny investory residuum, přičemž může jít jak o zisk, tak o ztrátu.343 Akcionáři jsou tedy
považováni za residuální, ekonomické vlastníky korporace a korporace by
z toho důvodu měla být řízena v jejich prospěch.
Teorie nevnímá upřednostňování skupiny akcionářů jako apriori dané, ale
považuje jej za logický důsledek skutečnosti, že podnik má být provozován
342

Hansmann, H., Kraakman, R., op. cit sub 89, s. 11, 12.
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Kuhn, P. Vliv komunitárním úpravy na české společenstevní právo. Závod ke dnu? in Sborník ze
setkání kateder obchodního práva právnických fakult České republiky a Slovenské republiky, Praha
: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. IFEC, Beroun, 2007, s. 171.
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ve prospěch reziduálních vlastníků. Zjednodušeně řečeno, z ekonomického
pohledu mají akcionáři jako residuální vlastníci korporace (koneční adresáti
majetkových výnosů z činnosti korporace) vůči korporaci pohledávku na
část jejího zisku a mají tedy největší zájem na jejím prospěchu. V jejich
majetkové sféře se v největší míře odrazí, pokud se korporaci bude dařit
dobře, a nesou největší riziko, pokud tomu bude naopak (při likvidaci
korporace jsou také poslední se svou pohledávkou). Jako takoví jsou tím
nejvhodnějším, kdo by měl mít vliv na rozhodování o životě korporace.344
Akcionáři mají přirozeně zájem na maximalizaci ceny korporace, tedy na
zdravé korporaci, tím mají být chráněny i ostatní skupiny stakeholders. Jiné
zájmové skupiny participující na životě korporace mají možnost chránit svá
práva ujednáními ve smlouvě, kterou vstupují do vztahu s korporací.
Akcionáři tuto možnost jako residuální vlastníci nemají a v tomto směru
jsou považováni za zranitelnější. Jsou vystaveni zneužití ze strany
vedoucích,

když

jednání

vedoucích

je

ze

své

podstaty

obtížně

monitorovatelné. Také proto se nabízí ochrana kontrolou nad korporací.
Akcionáři jsou tedy podle shareholder value tím, kdo je právně i morálně
oprávněn řídit korporaci. Vedoucí jsou proto povinni provozovat korporaci a
spravovat její majetek v nejvyšším zájmu akcionářů jako jejích vlastníků.
Lze namítat, že se jedná o zjednodušený ekonomický pohled na
korporaci.345 Z právního hlediska nejsou akcionáři vlastníky korporace,
vlastní pouze akcie, přičemž korporace je samostatnou entitou, na jejíž
majetek si akcionáři nečiní žádný nárok. Navíc, akcionáři mají možnost
diverzifikovat riziko "investice" mnohem lépe než jiné skupiny, jako jsou
zaměstnanci či spotřebitelé. Kontrola skupiny akcionářů nad vedoucími je
sporná, když o kontrole lze hovořit spíše u většinových, kontrolujících
akcionářů, akcionáři menšinoví jsou z této kontroly vyloučeni, dle
shareholder value teorie by však kontrolu nad korporací měli mít všichni
akcionáři.

344

Keay, A., op. cit. sub 103, s. 583.
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(d)

Shareholder value jako jediný možný způsob respektování zájmů

stakeholders

Zastánci teorie také tvrdí, že se v jejím případě nejedná o prvoplánové
zvýhodnění skupiny akcionářů oproti ostatním "stakeholders". Respektování
zájmů akcionářů neznamená, že korporace má být provozována výhradně
ve prospěch akcionářů. Naopak, korporace má být provozována tak, aby
sloužila zájmům společnosti (ve smyslu společenství osob nacházejících se
v daném území), přičemž zájmy akcionářů nejsou nikterak významnější než
zájmy jiných skupin. Jediným způsobem jak ale zajistit, aby korporace
sloužila právě společnosti, je uložit vedoucím povinnost respektovat zájmy
akcionářů, a to pouze zájmy akcionářů, nikoli zájmy jiné skupiny
"stakeholders".346 V případě, že vedoucí respektují zájmy akcionářů a
korporace dosahuje zisku (případně je jinak úspěšná z pohledu akcionářů),
jsou totiž chráněni např. i věřitelé, neboť taková korporace bude dodržovat
smlouvy a plnit své závazky.
Shareholder

value

model

neodmítá

zvláštní

ochranu

zájmů

jiných

zájmových skupin. Ochrana jiným skupinám "stakeholders" by však měla
být poskytnuta jinými právními instituty, než jsou prostředky korporačního
práva.

Zaměstnanci

zabezpečení,

mají

pracovním

být

chráněni

právem,

např.

právem

antidiskriminačními

sociálního
normami,

insolvenčním právem, apod. Spotřebitelé pak spotřebitelským právem,
úpravou odpovědnosti za vady výrobku, veřejnost např. právem životního
prostředí, apod. Výjimku tvoří věřitelé. Jejich postavení při kontraktaci s
korporací je v důsledku majetkové samostatnosti korporace natolik
specifické, že by měli být v určitém rozsahu chráněni také korporačním
právem. To tak činí normami, které zabraňují akcionářům zneužít formu
korporace, zejména její majetkovou samostatnost, tyto normy však věřitele
nevtahují do corporate governance korporace (jedná se např. o konstrukci
prolomení majetkové samostatnosti - piercing the corporate veil, limitující
pravidla pro rozdělování zisku korporace, apod.).

346
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Shareholder
prostředek

value

teorie

zajišťující

je

svými

všeobecnou

obhájci

prosperitu

přijímána jako nejlepší
a

blahobyt.347

Odpůrci

shareholder value naopak namítají, že shareholder value nezvyšuje
všeobecný blahobyt, ale pouze bohatství akcionářů, a to navíc jen
některých z nich.
B.

Přínos teorie shareholder value

Oproti stakeholder value modelu je shareholder value model považován za
jasnější a jednodušší k aplikaci pro vedoucí, ale také pro soudy, které
následně jednání vedoucích hodnotí. Vedoucím dává poměrně jasnou
odpověď na to, jaké chování je od nich vyžadováno. V různých situacích,
které vedení korporace přináší, lze relativně snadno určit, které kroky jsou
z hlediska vysokého kurzu akcií výhodné.348 V případě, kdy jsou totiž
vedoucí povinni respektovat zájmy různých skupin, jako je tomu u
stakeholder value modelu, jsou nuceni často protichůdné zájmy navzájem
vyvažovat, optimální zohlednění různých zájmů je často velmi obtížné.
Výsledkem jsou mnohdy špatná rozhodnutí.
Pokud přijmeme výše popsané pojetí, kdy jsou akcionáři považováni za
ekonomické vlastníky korporace, pak shareholder value model nejlépe
odpovídá spravedlivému řešení, když sleduje zájmy těchto vlastníků.
Pro shareholder value model hovoří také teorie nákladů zmocnění ("agency
costs"). Vedoucí jsou zmocněni akcionáři, aby pro ně řídili a provozovali
korporaci, když akcionáři nemají k těmto činnostem dostatek času,
odbornosti, schopností atd. Akcionáři jsou pak těmi, kdo je nejlépe
vybaven k tomu, aby vedoucí usměrňoval ve výkonu jejich funkcí a byl
vedoucím nadřazen.
Zastánci shareholder value modelu jej považují za nejefektivnější, když
využívá přirozených pozic zájmových skupin v korporaci. Akcionáři mají
zájem na maximalizaci svých zisků, podporují tedy ekonomickou efektivitu
korporace. Pokud vedoucí sledují při řízení pouze jeden cíl či zájem, pracují
347
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vždy efektivněji, než kdyby měli svým jednáním realizovat více cílů či
zájmů. Když vedoucí jednají v zájmu maximalizace majetku akcionářů, jsou
náklady související s řízením korporace nižší, než kdyby sledovali jakýkoli
jiný cíl.349
C.

Kritika teorie shareholder value

Shareholder value model je kritizován především pro jeho zaměření na
krátkodobé cíle, na posuzování přijímaných rozhodnutí z hlediska jejich
krátkodobého efektu, na krátkodobé zisky akcionářů. Toto zaměření na
krátkodobé cíle je pak dle kritiků shareholder value v rozporu s
všeobecným blahobytem společnosti. Někteří autoři argumentují, že
zaměření amerických korporací na krátkodobé zisky, rozdělované mezi
akcionáře, může mít výrazně negativní následky pro jiné zájmové skupiny
(především zaměstnance a zákazníky) či na dlouhodobý prospěch samotné
korporace.
Typickou námitkou proti shareholder value modelu je fakt, že zájmy
různých skupin nevyvažuje, ani se o to nesnaží, jiným skupinám
"stakeholders", než jsou akcionáři, neumožňuje bránit se pochybením
vedoucích.
Odpůrci shareholder value teorie dále namítají, že názor, který považuje
akcionáře za nejzranitelnější skupinu participující na životě korporace, je
poněkud zjednodušující. Velmi zranitelní mohou být také zaměstnanci, kteří
do korporace "investují" lidský kapitál. Mohou např. absolvovat na žádost
korporace určitou rekvalifikaci, kterou mohou využít pouze v dané
korporaci a která jim v budoucnu znemožní změnit zaměstnavatele, resp.
využít svou kvalifikaci ještě jinde.
Vyskytují se i vyhraněné hlasy odmítající shareholder value s tím, že pojetí
korporačního
společenským

práva

dle

normám.

této

teorie

je

Tito

kritikové

zásadně
volají

proti

jednak

převažujícím
po

změkčení

shareholder value přístupu, jiní jej odmítají a za jediný společensky
přijatelný považují stakeholder value model.
349
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D.

Vítězství shareholder value modelu?

Vývoj posledních let ukazuje, že je shareholder value přístup zřejmě
považován za optimální z těch, které byly doposud celosvětově realizovány.
Hansmann a Kraakman považují shareholder model za jediný možný,
dokonce jej nazývají modelem "standardním". Na počátku 21. století lze
podle autorů sledovat sbližování právních řádů (pokud jde o strukturu
korporace a corporate governance) směrem k shareholder value. Autoři
konstatují vítězství tohoto modelu, a vzhledem k tomu, že jeho nahrazení
jiným

systémem

považují

za

nepravděpodobné,

shareholder value za konec historie korporačního práva.

považují

úspěch

350

Hansmann a Kraakman spatřují tři hlavní příčiny prosazení shareholder
value modelu: (i) selhání ostatních modelů, (ii) úspěch

korporací

(amerických a britských) podřízených shareholder modelu v soutěži
mezinárodního obchodu a (iii) etablování "třídy akcionářů".
ad (i)
Přestože se právo během dvacátého století snažilo najít způsob, jak
zohlednit v životě korporace také zájmy jiných skupin, než jsou
akcionáři, modely pojetí korporace, které byly uplatňovány, selhaly.
To platí jak pro státně orientovaný model, model orientovaný na
vedoucí ("manager model"), orientovaný na zaměstnance a také na
stakeholder value model. Autoři všechny tyto přístupy nazývají
"alternativními", když představují alternativu ke "standardnímu"
akcionářsky orientovanému modelu. Stakeholder value přístup (který
je

v

současnosti

odbornou

literaturou

považován

za

hlavní

alternativu k shareholder value modelu) považují za pouhou
kombinaci prvků obsažených již v zaměstnanecky orientovaném
systému a systému orientovaném na vedoucí.
ad (ii)
V celosvětové soutěži korporací náležejících k různým modelům
corporate
350

governance

vítězí

korporace

Hansmann, H., Kraakman, R., op. cit sub 89, s. - 0 - abstrakt.
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organizované

podle

shareholder value. Tyto korporace mají větší šanci uspět, když mají
snadnější přístup k volnému kapitálu od široké veřejnosti na
kapitálovém trhu, dynamičtější rozvoj trhu s novými výrobky, rychle
opouštějí

nevýhodné

uspořádaných

podle

investice,
shareholder

apod.
value

Úspěch
modelu

korporací

převáží

nad

případným politickým a legislativním tlakem na zachování jiného
modelu a shareholder value se bude dále rozšiřovat. Dle autorů vede
ostatně shareholder value k větší ekonomické prosperitě celé země,
což dokumentují na rozdílech ekonomik USA, Evropy a východní
Asie.
ad (iii)
Za prosazením shareholder value teorie je také rostoucí síla
akcionářů, kteří se etablovali jako "třída". Velkou část akcionářů tvoří
drobní akcionáři z veřejnosti. Investování do akcií už dávno není
záležitostí pro nejbohatší vrstvy obyvatel. Akcie nakupuje široká
veřejnost, ve světě i lidé dělnických profesí. Posílilo také postavení
menšinových a "nekontrolujících" akcionářů na úkor akcionářů
většinových

a

kontrolujících

korporaci.

Zájmy

akcionářů

také

významně hájí institucionální investoři.351 Zastánci shareholder value
mají za to, že třída akcionářů, která nabývá na síle a bohatství, bude
další

hybnou

silou

změn

corporate

governance

směrem

k

shareholder value a k ochraně menšinových akcionářů.
Vývoj národních korporačních práv zřejmě skutečně povede k přijetí
modelu shareholder value, domnívám se však, že shareholder value bude
představovat jakési východisko, které bude modifikováno tak, aby byly v
korporaci zohledněny také zájmy jiných skupin. V poslední době se stále
více hovoří o odpovědnosti korporací, kterou mají také vůči jiným
subjektům, než jsou akcionáři. Prosazuje se názor, že je v samotném
zájmu akcionářů brát ohledy na jiné skupiny "stakeholders". Korporace má
budovat dlouhodobé vztahy a důvěru u svých partnerů jako součást
úspěšného rozvoje svého podnikání. Nejlepší korporací je ta, která má

351

Hansmann, H., Kraakman, R., op. cit sub 89, s. 28, 29.
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oddané dodavatele, zákazníky a zaměstnance. Stále více je diskutován také
širší pohled, podle kterého korporace nemá být řízena pouze ve prospěch
akcionářů, ale má odpovědnost také vůči jiným skupinám "stakeholders",
což může být v rozporu s maximalizací zisku pro akcionáře. Toto pojetí
vnímá korporaci jako entitu odlišnou od akcionářů, kde je vlastnictví a
kontrola rozšířena mezi řadu skupin. Za ústřední problém corporate
governance

považuje

navržení

systému

motivací, záruk

a

způsobu

rozhodování sporů, které by zabránily zneužívání postavení jednotlivých
skupin.352
Přístup, který spočívá na shareholder value, ale současně více respektuje
zájmy

jiných

skupin

"stakeholders",

připomíná

model

zastávaný

v

současnosti ve Velké Británii. Po reformě korporačního práva z roku 2006
zde byl zaveden tzv. "Enlightened shareholder value" model (dále také jen
"ESV"), tedy doslova osvícený shareholder value model. Do jisté míry lze
ESV považovat za odklon od shareholder value, když přijímá některé prvky
stakeholder value modelu. Při bližším pohledu nicméně zjistíme, že
shareholder value prvky jsou v ESV naprosto dominantní. Přístupu ESV se
blíže věnuji dále v samostatné kapitole.
Právě ESV můžeme chápat jako určité zpochybnění vítězství shareholder
value modelu. I přes přesvědčení řady autorů o vítězství shareholder value
přístupu bude zřejmě diskuse o definování zájmu korporace a účelu
korporačního práva pokračovat.
Také dle Hansmanna a Kraakmana vyplývá sice potřeba strukturovat
korporaci takovým způsobem, že jsou silně respektovány zájmy akcionářů z
její povahy, resp. z jejích hlavních rysů (jak jsou popsány v části I. kapitole
2.1), současně však tyto rysy nedávají žádné vodítko, zda a jakým
způsobem

zohlednit

při

správě

korporace

zájmy

jiných

skupin

"stakeholders". Nedávají také vodítko, jak by měly být řešeny konflikty
mezi akcionáři navzájem, zejména mezi akcionáři kontrolujícími korporaci a

352
Mayer, C. Corporate Governance, Competition and Performance, OECD Economics Department
Working
Papers,
No.
164,
OECD
Publishing,
dostupné
z
http://www.oecdilibrary.org/oecd/content/workingpaper/536410876068, s. 5.
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akcionáři, kteří kontrolu nemají. O těchto otázkách se ve dvacátém a
jednadvacátém století diskutuje a hledají se cesty, jak je řešit.353

2.2.2

Stakeholder value model

Za účel korporačního práva lze považovat podporu celkového blahobytu
všech zájmových skupin participujících na životě korporace, mezi nimiž
dochází v rámci korporace k interakci (akcionáři, zaměstnanci, dodavatelé,
zákazníci, věřitelé a další), a pokud je to možné také s přispěním ke
zvýšení blahobytu třetích osob stojících mimo korporaci.354 Jak bylo
uvedeno výše, dle shareholder value modelu lze tohoto cíle dosáhnout
zaměřením korporace výlučně na zájmy akcionářů. Dle stakeholder value
modelu toto řešení naopak vede k nežádoucím následkům a je třeba
důsledně

respektovat zájmy

všech

zájmových

skupin, nikoli

pouze

akcionářů.
Stakeholder value model, nazývaný také jako pluralistický , považovaný v
současnosti za hlavní alternativu k shareholder value přístupu, odmítá
prioritní

postavení

akcionářů

před

ostatními

zájmovými

skupinami.

Považuje za nutné respektovat při řízení korporace zájmy všech skupin,
které jsou s korporací v určitém vztahu a z ekonomického pohledu určitým
způsobem přispívají na kapitál korporace (ať dobrovolně či nedobrovolně),
jsou investory, v důsledku čehož mají nebo mohou mít vůči korporaci
určitou pohledávku a do jisté míry nesou riziko podnikání korporace (výraz
"stakeholder" můžeme přeložit jako zainteresovaná osoba či strana; výraz
"stake" znamená potenciální prospěch - "potentional benefit").
Stakeholder value model staví na první místo a považuje za zájem
korporace prospěch všech stakeholders.

353

Hansmann, H., Kraakman, R., op. cit. sub 89, s. 2.
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Kraakman, R., Davies, P., Hansmann, H., Hertig, G., Hopt, K.J., Kanda, H., Rock, E.B. The
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A.

Teoretické základy

Stakeholder value teorie bývá různými autory používána a vysvětlována do
jisté míry odlišně a bývá podporována různými, někdy i protichůdnými
argumenty.
Zastánci stakeholder value tvrdí, že korporace by měly sloužit širším
společenským účelům než pouze zvyšování bohatství akcionářů, jako je
tomu dle jejich názoru v shareholder value modelu. Nejlepší korporací je
ta, která má loajální zaměstnance, spokojené zákazníky, spolehlivé
dodavatele i odběratele.355 Za všemi subjekty a zájmy, které jsou v určitém
vztahu ke korporaci, jsou lidé, přičemž korporační právo by nemělo být
depersonalizované.356 Nemělo by proto tyto subjekty a zájmy zapojené do
života korporace a vstupující s ní do smluvních vztahů opomíjet. Zastánci
stakeholder value tvrdí, že tento přístup se snaží kombinovat ekonomický a
etický pohled na korporaci, přičemž zmírňuje tvrdší projevy kapitalismu.
Dle stakeholder value modelu by měli vedoucí řídit korporaci ve prospěch
všech stakeholders, měli by zájmy všech těchto skupin vyvažovat a být
hlavním skupinám stakeholders také za plnění svých povinností odpovědni.
Pokud vedoucí respektují pouze zájmy akcionářů, mohou být všechny
uvedené skupiny korporací, resp. jejími akcionáři zneužity.
Stakeholder value teorie odmítá tradiční argument shareholder value, že
akcionáři by měli mít rozhodující vliv na řízení korporace, když do ní
vkládají svůj kapitál, který je v ní následně spravován. Dle shareholder
value jsou práva akcionářů založena na koncepci spravedlnosti: akcionářům
není poskytnuta žádná kompenzace za použití jejich majetku jako investice
do korporace, jediná kompenzace spočívá v budoucích výplatách dividendy
a růstu ceny akcií. Tyto užitky nejsou výslovně garantovány, to, že je
akcionáři obdrží, se předpokládá. Akcionáři tak mají právo na ujištění, že
"strom, který pomohli zasadit, bude řádně kultivován tak, že ponese ovoce,
které zvýší jeho hodnotu".357 Toto ujištění jim poskytuje právě kontrola nad
355

Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha: ASPI, 2006, s. 243, 244.
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korporací. Dle stakeholder value to, že jsou akcionáři příjemci podílu na
zisku korporace, nijak nepředjímá jejich právo účasti na její správě. Někteří
stakeholder value autoři legitimitu práva akcionářů na řízení korporace
uznávají, tvrdí však, že stejná základní práva by měla být poskytnuta také
všem, kteří do korporace "investují" (v ekonomickém, nejširším slova
smyslu), tedy všem "stakeholders".358 Dle stakeholder value teorie tedy
platí uvedený koncept spravedlnosti z morálního hlediska vůči všem
stakeholders, nikoli pouze vůči akcionářům. Účast všech stakeholders na
kontrole korporace může působit poněkud visionářsky, nicméně zastánci
stakeholder value namítají, že je již, byť v omezeném rozsahu, aplikována
v některých právních řádech a některých formách corporate governance.
I v těch případech, kdy stakeholder value připouští, že akcionáři jsou
residuálními vlastníky korporace, neznamená to automaticky, že má být
řízena za účelem maximalizace jejich zisků. Všechny právní řády totiž určují
rozsah a hranice, ve kterém mohou vlastníci užívat svůj majetek, a
obdobně mají být akcionáři limitováni, pokud jde o jejich vliv na řízení
korporace.
B.

Definování "stakeholders"

Definice stakeholders v odborné literatuře se liší, některé jsou velmi široké
a za stakeholders považují např. "cokoli, co ovlivňuje korporaci nebo je jí
ovlivňováno", jiné definice jsou podstatně užší. Autorem uvedeného velmi
širokého chápání stakeholders je R. E. Freeman.359 Za stakeholders
považuje všechny osoby a faktory, které mají vliv na dění v korporaci,
přičemž nevyžaduje, aby měly současně v korporaci svůj hmotný zájem,
investici ("potentional benefit", "stake" - tedy z úspěšného jednání
korporace

nemusí

získat

žádný

konkrétní

prospěch).

Do

skupiny

stakeholders v tomto širokém pojetí spadají také např. konkurenční
podnikatelé a média. Zatímco konkurenční podnikatelé jsou za stakeholders
358

Etzioni, A., op. cit. sub 357, s. 3.
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považováni většinou autorů, média ve svých pozdějších pracích mezi
stakeholders neuvádí ani Freeman.360
Zastánci pojetí korporace jakožto nexu smluv identifikují stakeholders
prostřednictvím smluvního vztahu mezi nimi a korporací, vzniklého na
základě explicitně anebo konkludentně uzavřené smlouvy. Při tomto
přístupu nebudou mezi stakeholders řazeny např. zájmy životního prostředí
a společnost v místě působení korporace ("community") v určitých
případech, kdy není možné dovodit existenci byť konkludentní smlouvy pro
její přílišnou neurčitost. Mezi stakeholders takto nemohou být zařazeni ani
potenciální zaměstnanci (kteří mezi stakeholders řazeni jsou, když je
uznáván jejich zájem být posouzeni jako uchazeči o práci, nikoli však zájem
nutně práci získat). Potenciální zaměstnanec není s korporací v žádném
vztahu, lze tak jen těžko dovozovat existenci jakékoli smlouvy, jak
výslovně, tak konkludentně uzavřené. Lze jej však identifikovat jako
stakeholder podle skutečné anebo potenciální újmy či prospěchu, které
osobně jako důsledek konání nebo nekonání korporace pocítí anebo to
alespoň předpokládá.361
Jako nejvhodnější kritérium pro určení stakeholders se jeví jejich
identifikace podle toho, zda mají v korporaci hmotný zájem ("stake").
Můžeme rozlišovat osoby a faktory, které mají vliv na korporaci, na straně
jedné a osoby a faktory, které mají v korporaci hmotný zájem, na straně
druhé. Za stakeholders by měli být považováni ti, kteří mají v korporaci
hmotný zájem. Někteří stakeholders mají jak hmotný zájem v korporaci,
tak vliv na korporaci (např. konkurenční podnikatelé mají vliv na svobodu
rozhodování vedoucích), někteří stakeholders mají naopak pouze hmotný
zájem

v

korporaci

a

vliv

na

korporaci

nemají

(např.

potenciální

zaměstnanci). Osoby či faktory, které nemají v korporaci hmotný zájem a
mají pouze vliv na korporaci, za stakeholders považováni nebudou (např.
média). Významnou roli v identifikaci stakeholders sehrávají vedoucí, když

360
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jsou těmi, kdo má skupiny stakeholders určit, určit jejich zájmy a tyto
zohlednit při svém rozhodování.
Mezi stakeholders patří zejména zaměstnanci (zejména ti, kteří pro
korporaci pracují dlouhou dobu a jsou vůči ní loajální), dodavatelé,
zákazníci,

věřitelé

(především

významní,

s významnou,

dlouhodobou

pohledávkou), konkurenční podnikatelé v místě působení korporace,
obchodní svazy, společnost v místě působení korporace ("community"),
místní samosprávy, instituce "veřejného sektoru" v místě působení
korporace (např. školy, dobročinné a neziskové organizace, občanská
sdružení) a také životní prostředí jako předmět ochrany dle práva. Někteří
autoři mezi stakeholders řadí také vedoucí, přičemž tito stakeholders mají
díky své roli v korporaci oproti ostatním zvláštní postavení.362 Mezi
stakeholders patří také akcionáři. V některých případech jsou termínem
"stakeholders" v odborné literatuře míněny skutečně všechny zájmové
skupiny, včetně akcionářů. Jindy je třeba z kontextu vyvodit, že se jím
rozumí všechny ostatní skupiny a předměty ochrany vyjma akcionářů.
Pro všechny skupiny stakeholders platí, že čím dlouhodobější je jejich vztah
s

korporací,

tím

významnější

je

jejich

investice

do

ní.

Investice

zaměstnance, který pro korporaci pracuje celý život, je významnější než
investice zaměstnance, který pro ni pracoval několik měsíců. Odběratel,
který zůstane korporaci věrný několik desetiletí, investuje více než ten,
který je s korporací ve smluvním vztahu pár let. Také akcionáři (kapitáloví
investoři), kteří investují do akcií na několik let, investují více než ti, kteří
své portfolio vždy po několika měsících obměňují.
K jednotlivým skupinám stakeholders je možné učinit následující poznámky.
(a)

Zaměstnanci

Investice zaměstnanců do korporace bývá označována jako lidský kapitál.
Na první pohled je velmi odlišná od investice akcionářů. Zaměstnanci
investují často mnohaletou, někdy i celoživotní práci pro korporaci. Z
ekonomického pohledu prodávají svou práci za mzdu, nemají proto žádná
362
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práva na podíl na zisku korporace, který jejich práce ve svém důsledku
korporaci přináší. Velká část kompenzace zaměstnance za jeho práci však
leží v budoucnosti a spočívá v očekávání, že bude v budoucnu zaměstnán a
bude dostávat mzdu.
Zaměstnanci jsou velmi specifickou skupinou stakeholders. Vůči korporaci
jsou často velmi loajální a jejich zájmy na ekonomicky prosperující
korporaci

bývají

mnohdy

velmi

blízké

zájmu

korporace

samotné.

Zaměstnanci také často věří, že pokud budou pracovat kvalitněji a budou
loajální, korporaci se bude dařit lépe, než kdyby se takto nechovali. Také
věří, že se budou "podílet" na ziscích korporace v podobě mzdy, kterou
budou dostávat, ať již ve stejné výši, anebo ve zvýšené mzdě. Zaměstnanci
mají velký zájem na tom, aby korporace v budoucnu vyplácela mzdy a
pokud možno mzdy co nejvyšší, mají tedy zájem na tom, aby byla v
takovém stavu, že bude schopna rozdělit mezi ně maximum prostředků
(podobně mají akcionáři většinou zájem na tom, aby korporace byla
schopna rozdělit maximum prostředků na výplatu dividend). Zaměstnanců
se dotýkají opatření, kdy se od nich očekává, že pomohou zajistit
budoucnost korporace a přijmou snížení mezd či zrušení anebo snížení
jiných výhod (mají zájem na životaschopnosti korporace). Podobně jako u
akcionářů je i u zaměstnanců ohrožena jejich "investice" do korporace,
pokud je korporace řízena špatně.363
(b)

Společnost v místě působení korporace ("community")

Tento pojem je do jisté míry neurčitý.364 Lze pod něj podřadit místní
obyvatelstvo, lokální podnikatelské subjekty a entity veřejného sektoru
jako školy, místní samosprávy a vyšší územní samosprávy.
Investice místní společnosti, resp. místní samosprávy do korporace se
uskutečňují prostřednictvím takových aktivit, jako je výstavba zvláštních
příjezdových komunikací na veřejné náklady, poskytnutí volných pozemků,
poskytování úvěrů s nízkým úrokem a udělování výjimek z různých
předpisů, např. týkajících se ochrany ovzduší, územního plánování, limitů
363
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hluku či dopravních předpisů. Místní společnost se považuje za stakeholder,
pokud "investuje" přímo do konkrétní korporace, nikoli pokud realizuje
obecnou investici do celé oblasti za účelem jejího zatraktivnění pro
konkrétně neurčené investory (např. zlepšování místních škol a veřejné
bezpečnosti).
Místní společnosti za své "investice" dostávají velmi zřídka, pokud vůbec
někdy, protihodnotu. Investují do korporací s implicitním očekáváním, že
budou z podnikání korporace profitovat v budoucnu - prostřednictvím
vytvoření nových pracovních míst, výběru poplatků, redistribuce daní či
prostřednictvím jiných výhod. Mají proto podobné zájmy jako ostatní
"investoři" - zajistit do budoucna životaschopnost korporace, do které
investovali, zajistit, aby byla řízena způsobem, který pokud možno zvýší
pozitiva, která korporace v budoucnu místní společnosti přinese.
Přesun ústředí korporace anebo části její výroby mimo danou oblast často
místní společnost znatelně zasáhne, nejčastěji v obrovském nárůstu
nezaměstnanosti, která následně zasáhne další oblasti obchodu a služeb v
dané oblasti (když si nezaměstnané obyvatelstvo nemůže dovolit koupit to,
co nabízejí lokální obchodníci). Místní společnosti přitom není poskytnuta
jakákoli kompenzace, ani možnost vyjádřit se ke krokům korporace.
Myšlenka, že korporace má určité závazky vůči místní společnosti, je
uznávána již nyní, i když ve velmi omezeném rozsahu a nepřímo (např.
normami, které od korporací vyžadují oznámit předem úmysl zavřít místní
závod anebo zcela přesídlit mimo dané území tak, aby místní společnost
měla čas na tyto kroky korporace reagovat).
(c)

Věřitelé

Věřitelé investují do korporace poskytnutím kapitálu korporaci (ať už na
rozjezd jejího podnikání, běžný provoz či na expanzi), často ve výši, která
dosahuje anebo přesahuje výši kapitálu, který poskytli akcionáři. Věřitelům
s významnou pohledávkou je v současnosti v určitých případech přiznáváno
právo podílet se na správě korporace.
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(d)

Odběratelé

Za investici odběratelů se považuje, např. pokud pokračují v nákupu
výrobků korporace či odebírají její služby i tehdy, kdy můžou získat
výhodnější podmínky nebo kvalitnější výrobky u jiného dodavatele. Většina
odběratelů však do korporace, od které odebírají zboží či služby,
"neinvestuje" (ve zde uváděném smyslu). Většina z nich nemá ke korporaci
žádný vztah, a pokud ano, nejde o vztah dlouhodobý, ale o několik
izolovaných nákupů.
C.

Možnosti zohlednění zájmů stakeholders v korporaci

Stakeholder value teorie rozpracovává dva způsoby, jak docílit toho, aby
vedoucí respektovali zájmy všech stakeholders.
(a)

Jeden

"Fiduciary model"

přístup

vychází

z

konstrukce,

že

vedoucí

jsou

neutrálním

koordinátorem vkladů a výnosů všech stakeholders v korporaci (tzv.
"fiduciary

model"

-

svěřenský, fiduciární

model).

Při

tomto

pojetí

stakeholders nemají mezi vedoucími (tj. ve výkonném orgánu) přímé
zastoupení a jejich zájmy jsou chráněny tak, že vedoucím je uloženo
zohledňovat při svém rozhodování zájmy všech stakeholders, nikoli pouze
zájmy akcionářů, a jsou k tomu vybaveni potřebnou diskrecí. Tento model
je použit např. v tzv. "constituency statutes" přijatých v některých státech
USA, které vedoucím umožňují zohlednit také zájmy stakeholders při
formulaci svého názoru, zda akcionářům doporučí či nedoporučí akceptaci
nabídky převzetí. Vedoucí nejsou povinni vzít v potaz zájmy jiných skupin,
než jsou akcionáři, jsou k tomu "pouze" oprávněni.365
Dle H. Hansmanna a R. Kraakmana je svěřenský model pouhým
"přeformulováním" modelu zaměřeného na vedoucí ("manager model" - viz
níže).366 Autoři namítají, že vedoucí, kteří nejsou povinni upřednostňovat
zájmy akcionářů, mohou sice lépe sloužit zájmům stakeholders, ve
365
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skutečnosti však diskrece, kterou jsou nadáni a díky níž mají zájmy všech
skupin v korporaci vyvažovat, vede často k upřednostnění vlastních zájmů
vedoucích. Nevýhody, které tento model přináší tak převáží možné výhody,
které by měl zájmovým skupinám v korporaci přinést.
(b)

"Representative model"

Druhý přístup požaduje, aby stakeholders měli ve výkonném orgánu
korporace

přímé

zastoupení

(tzv.

"representative

model"

-

model

zastoupení). Dvě nebo více skupin stakeholders přímo volí určitý počet
vedoucích - členů řídícího orgánu, kteří poté v orgánu hájí jejich zájmy.
Výkonný orgán je v tomto pojetí ideálním reprezentantem názorů v
korporaci, když zastupuje zájmy skutečně všech zájmových skupin, včetně
akcionářů. V řídícím orgánu jsou vyvažovány protichůdné zájmy skupin,
efektivně se zde kontroluje management, hledají se zde kompromisy.367
Zastoupení jednotlivých skupin může být realizováno podle různého klíče.
Počet hlasů jednotlivých členů určité skupiny by měl odpovídat výši jejich
"investice" do korporace. Např. skupina zaměstnanců by volila určitý počet
členů výkonného orgánu za pomoci jim přiděleného počtu hlasů a tyto
hlasy by byly rozděleny mezi zaměstnance podle doby (let), po kterou jsou
u korporace zaměstnáni. Takto by poměrně velké množství zaměstnanců
mělo více než jeden hlas, což může působit nezvykle, identická situace je
však u akcionářů. Rozsah investice zaměstnance do korporace by tedy
odpovídal

počtu

s významnou

hlasů, kterými

investicí

by

měli

by

disponoval.368 Obdobně

mít více

hlasů

než ti

s

věřitelé
investicí

nevýznamnou.
Model zastoupení je dle H. Hansmanna a R. Kraakmana velmi blízký
modelu zaměřenému na zaměstnance ("labor model"), s tím rozdílem, že
metody artikulace zájmů zaměstnanců v korporaci se aplikují také na
ostatní

skupiny

stakeholders.369

Model

vykazuje

dle

autorů

stejné

nedostatky jako "labor model", účast zástupců zájmových skupin ve
367
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výkonném orgánu nutně vede ke komplikovanější tvorbě jeho rozhodnutí a
nevýhody s tím spojené opět převáží nad případnými výhodami, které tento
model přináší.
Zastoupení

skupin

stakeholders

při

řízení

korporace

se

může

z ekonomického pohledu jevit jako nákladné. Např. korporace, která díky
zastoupení zaměstnanců ve svém vedení zvýší zaměstnancům mzdy anebo
jim přizná určité výhody, bude na trhu méně úspěšná, než korporace, která
tyto zvýšené náklady nemá. Lze ovšem namítnout, že totéž platí pro
výplatu dividend. Akcie korporací, které vyplácejí nízkou dividendu, nejsou
na kapitálovém trhu tak žádané. Akcie korporací, které vyplácejí vysokou
dividendu, jsou na kapitálovém trhu žádané, na druhou stranu však mají
vyšší náklady.
Lze říci, že participace jednotlivých skupin stakeholders na řízení korporace
je buď takového rozsahu, že je pro stakeholders nevýznamná, anebo
rozsahu významného pro stakeholders, avšak příliš nákladná pro korporaci.
To však dle stakeholder value teorie platí pouze v ideálním světě dokonalé
konkurence. V reálné ekonomice je jednání korporací ovlivněno také
faktory, které nesledují úspěch korporace v ekonomické soutěži. Těmto
faktorům je "vyhrazen" určitý pomyslný volný prostor, který jimi může být
zaplněn, aniž by to ovlivnilo úspěch či neúspěch korporace v soutěži. Mezi
tyto faktory patří zejména kulturní vlivy (např. americké korporace darují
větší prostředky na charitativní účely než korporace japonské), politické
vlivy (např. načasování uzavření závodu je ovlivněno místními volbami) a
jiné skutečnosti (např. vyhovění či nevyhovění požadavku vedoucích na
zvýšení odměny je ovlivněno také tím, s jakými výsledky jsou vedoucí
porovnáváni, zda s výsledky vedoucích z téže branže anebo s výsledky
vedoucích korporací z žebříčku Fortune 500). Část tohoto prostoru může
být vyplněna také tím, že se konání korporace přizpůsobí potřebám
stakeholders.370
Účast stakeholders na corporate governance může konání korporace
značně ovlivnit. Zaměstnanci, jejichž budoucnost je mnohdy spjata s

370
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určitou korporací mnohem více, než je tomu v případě akcionářů (kteří
mohou z korporace v některých případech vystoupit prostřednictvím
jednoho telefonátu a jednoduše zvolit jinou investici), mohou vyrovnávat
krátkozraké tendence akcionářů a vedoucích a vyvíjet tlak na zajištění
dlouhodobějších

cílů

korporace. Účast

věřitelů

(kteří

jsou

většinou

konzervativnější, pokud jde o nové a neobvyklé aktivity korporace) v
corporate governance může usměrňovat příliš riskující vedoucí. Participace
lokálních institucí a místních samospráv může potlačovat některé cíle
akcionářů, které neberou ohled na místní společnost.
Již v současnosti zohledňují vedoucí řady korporací (strukturovaných dle
shareholder value) potřeby a požadavky stakeholders, a to z čistě
pragmatických důvodů (např. kvůli sociálnímu smíru), stakeholders tak
zcela opomíjeni nejsou. Stakeholder value teorie požaduje, aby se z tohoto
faktického respektování zájmů stakeholders, které můžeme považovat
za výhodu poskytnutou stakeholders s dovolením vedoucích a akcionářů,
stalo právo. Navíc korporace, ve kterých již stakeholders mají právo na
zastoupení ve výkonném orgánu (např. německá kodeterminace), nejsou z
toho důvodu méně úspěšné než korporace, ve kterých stakeholders v
corporate governance nepůsobí.
D.

Přínos stakeholder value modelu

Stakeholder

value

teorie

představuje

v

určitém

smyslu

protipól

k shareholder value modelu, který klade důraz na zisky akcionářů a se
kterým je stále spojován krátkodobý pohled na následky rozhodnutí
korporace. Stakeholder value usiluje o dlouhodobě udržitelný rozvoj
korporace, o její dobré vztahy se subjekty, s nimiž přichází do kontaktu
(zainteresovanými osobami), zejména se společností v místě působení
korporace. Vedoucí jsou oprávněni (a povinni) činit sociálně odpovědná
rozhodnutí, která zohlední dlouhodobé zájmy korporace a přispějí k
sociálnímu smíru.
Stakeholder value teorie nejvíce odpovídá konceptu sociální (společenské)
odpovědnosti korporace, dle kterého korporace není odpovědná pouze
akcionářům, ale také jiným subjektům.
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E.

Kritika stakeholder value modelu

Teorii stakeholder value bývá vytýkáno, že vedoucím nedává jasnou
odpověď na to, jaké chování je od nich vyžadováno. Požadavku
předvídatelnosti práva, kdy má být subjektům práva vždy jasné, jaké
povinnosti mají a kde jsou zakotveny, tak tato teorie příliš neodpovídá.
Úkolem vedoucích je vyvažovat zájmy jednotlivých skupin stakeholders, což
je úkol nelehký. Argumentuje se, že způsob, jakým korporační právo
dosahuje svého účelu, musí brát v potaz realitu fungování korporací.
Realizace účelu korporačního práva nesmí být na úkor vedoucích, ze
kterých by se namísto osob, které činí rozhodnutí, měli stát arbitři morálky,
ekonomiky a politiky, což se u stakeholder value modelu do jisté míry děje.
Stakeholder value teorii bývá také vytýkáno, že umožňuje oportunistické
zneužití postavení vedoucích. Vedoucí se mohou vždy bránit tím, že určité
rozhodnutí přijali proto, že vyvažovali zájmy různých skupin stakeholders,
proto zohlednili určitou specifickou okolnost, ve skutečnosti však jednali ve
svém vlastním zájmu a sledovali svůj vlastní prospěch, což je současně
obtížně prokazatelné a napadnutelné.

2.2.3 "Enlightened shareholder value" model - osvícený
shareholder value model
Jistou,

možná

vyváženější

alternativu

k

shareholder

value

modelu

představuje teorie zastávaná v současnosti ve Velké Británii. Spíše než o
nový pohled na zájem korporace se jedná o shareholder value model
korigovaný tak, aby nebyl zaměřen ortodoxně a výlučně pouze na zájmy
akcionářů. Rozdíl oproti shareholder value je poměrně malý, přesto
vykazuje "enlightened shareholder value model" prvky představující
významný posun oproti shareholder value. Lze jej považovat za přístup,
který zohledňuje v poslední době hojně diskutovaný koncept sociální
odpovědnosti korporace, dle kterého korporace není odpovědná pouze
akcionářům, ale také jiným subjektům.371 Vedoucí jsou totiž dle ESV
371
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povinni brát při svém rozhodování v potaz širší spektrum zájmů, nikoli
pouze zájmy akcionářů.
A.

Historie vzniku

Teorie byla přijata na základě rozsáhlé reformy korporačního práva, jejíž
přípravy začaly v roce 1998, kdy byla jmenována komise pro revizi
korporačního práva ("Company Law Review Steering Group"; dále jen také
"CLRSG").372 Následně v roce 2006 byl přijat "Companies Act 2006". Pokud
jde o zájem korporace a pojetí korporačního práva, shareholder value
princip byl revidován a "přetaven" do tzv. enlightened shareholder value
principu, tedy doslova osvíceného shareholder value přístupu. Ten je
zakotven v ustanovení 172(1) Companies Act 2006, které kodifikuje
povinnost loajality vedoucích. Z tohoto ustanovení vyplývá také, co je
považováno za zájem korporace.
Ve Velké Británii byl tradičně zastáván přístup shareholder value. ESV je
korigovaný (doslova osvícený - "enlightened") v tom smyslu, že vedoucí
jsou povinni brát při svém rozhodování v potaz větší spektrum zájmů,
nejen výlučně zájmy akcionářů. Přesto však zájmy akcionářů zůstávají na
prvním místě.
Ust. 172(1) Companies Act 2006 představuje současně první zákonnou
definici povinnosti loajality vedoucích a zájmu korporace ve Velké Británii.
Do té doby byly formulovány common law. Zájem korporace byl definován
v rozhodnutí z roku 1900 Allen v Gold Reefs of West Africa Ltd373, podle
kterého byli vedoucí povinni jednat "ve prospěch korporace jako celku"
("for the benefit of the company as a whole"). Termín "company as a
whole", který soud použil, rozpoutal na desetiletí diskusi, co se jím
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rozumí.374 Zaznívaly argumenty, že korporace jakožto umělý útvar žádný
zájem nemá, zájem mohou mít pouze osoby na korporaci participující. Od
padesátých let panuje jak v doktríně, tak judikatuře shoda v tom, že termín
"company as a whole" neznamená korporaci jako obchodní subjekt odlišný
od svých členů, nýbrž její členy, a to členy současné i budoucí. Tato
interpretace výrazu byla poprvé podána v soudním rozhodnutí z roku 1951
Greenhalgh v. Arderne Cinemas Ltd.375 a následná judikatura i doktrína na
toto rozhodnutí odkazovala. Ust. 172(1) Companies Act 2006, které ukládá
vedoucím jednat ve prospěch členů korporace jako celku ("members as a
whole"), tedy říká totéž jinými (přiléhavějšími) slovy. K obsahovému
posunu v definování zájmu korporace tak po reformě korporačního práva
z roku 2006 nedošlo, nová formulace odstraňuje vágní spojení "company
as a whole" a současně potvrzuje stanovisko common law - shareholder
value princip.
B.

Teoretické základy

Ve Velké Británii byl za základ korporačního práva považován shareholder
value model (jak také uvedla CLRSG ve své zprávě "Strategic Framework"),
i když nebyl soudy aplikován jednotně. CLRSG ve svých zprávách
konstatovala, že jsou to akcionáři, kdo má kontrolu nad podnikáním
korporace, vedoucí jsou povinni řídit korporaci pro akcionáře a nejvyšším
zájmem korporace je produkovat maximální blahobyt pro akcionáře.376
CLRSG v rámci reformy korporačního práva rozpracovala a navrhla k přijetí
tzv. enlightened shareholder model, který je stejně jako shareholder value
model založen na maximalizaci majetku akcionářů, oproti shareholder value
modelu však odmítá krátkodobou tvorbu zisku a staví na komplexnějším
přístupu budujícím dlouhodobé vztahy korporace. ESV se snaží hledat
rovnováhu mezi konkurenčními zájmy různých skupin stakeholders, aby
374

Hsaio, M., A Sprouting Duty of Honesty and Loyalty? Companies Act 2006, in International
Company and Commercial Law Review, Volume 20 Issue 9 2009, s. 306.
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Greenhalgh v. Arderne Cinemas Ltd. (1951) C. 286.
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Company Law Review Steering Group, Modern Company Law for a Competitive Economy:
Strategic Framework, 1999, dostupné z http://www.berr.gov.uk/files/file
23279.pdf, s. 34-37.
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přinesl akcionářům dlouhodobý prospěch. Neznamená to však rezignaci na
krátkodobé cíle, vedoucí jsou povinni hledat optimální rovnováhu mezi
krátkodobými a dlouhodobými cíly, krátkodobý ani dlouhodobý pohled
nejsou jeden druhému nadřazeny.377
ESV nemění pojetí zájmu korporace zásadním způsobem, shareholder
princip zůstává v ESV dominantní. Primárním účelem korporačního práva je
stále maximalizace zisku akcionářů. Zájem korporace je ztotožněn se
zájmem akcionářů na maximalizaci jejich zisku. Vedoucí jsou povinni
dosáhnout úspěchu korporace ve prospěch akcionářů (a pouze akcionářům
jsou odpovědni), ovšem takovým způsobem, že budou brát současně ohled
na "určité relevantní skutečnosti", zejména budou hledat rovnováhu mezi
krátkodobým a dlouhodobým pohledem na následky rozhodnutí, budou se
snažit udržet funkční vztahy se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a
dalšími, budou zohledňovat dopad kroků korporace na místní společnost
("community") a životní prostředí. Vedoucí jsou tedy povinni brát ohled
také na jiné zájmy než zájmy akcionářů, v tom je přístup osvícený
("enlightened"). Rozhodnutí vedoucích však musí být vždy ve prospěch
korporace, resp. akcionářů jako celku, zájmy jiných skupin je možné
zohlednit tehdy, pokud je rozhodnutí současně ve prospěch akcionářů.
Zájmy

akcionářů

jsou

nadřazené

zájmům

všech

ostatních

skupin

stakeholders. Ostatně respektování zájmů určité skupiny stakeholders
nemusí být vždy ke škodě zájmů jiné skupiny. Rozhodnutí, které respektuje
zájmy také jiné skupiny, než jsou akcionáři, je často rozhodnutím, které
vede k většímu profitu korporace, a je tak současně i pro akcionáře
rozhodnutím přinášejícím největší užitek.
CLRSG odmítá ve svých zprávách stakeholder value přístup, který kromě
maximalizace majetku akcionářů sleduje také další cíle a zájmy korporace,
a přikládá jim stejný význam jako zájmu maximalizace majetku akcionářů.
V ESV zůstává cíl jediný. ESV ani není možné považovat za stakeholder
přístup, když vedoucí zůstávají odpovědni výhradně akcionářům, ESV má
pouze ambici poskytnout pro plnění fiduciární povinnosti vedoucích vůči
akcionářům širší kontext. Porušení zájmů jiné skupiny než akcionářů bývá
377
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sankcionováno pouze ve výjimečných případech. Proto také pro ESV platí
kritika směrovaná na shareholder value model, a sice že ve skutečnosti
nevyvažuje protichůdné zájmy skupin stakeholders a neumožňuje jiným
skupinám stakeholders než akcionářům bránit se pochybením vedoucích.
ESV je možné považovat za přístup, který spojuje oba pohledy - jak
shareholder, tak stakeholder value, když obsahuje silné prvky stakeholder
value přístupu. Nicméně, i před přijetím Companies Act 2006 soudy ve
Velké Británii judikovaly, že vedoucí jsou povinni zohlednit při řízení
korporace více zájmů, nikoli pouze zájem akcionářů. Značný odklon od
shareholder value modelu, na který někteří autoři poukazují a před kterým
varovali, je tak spíše jen zdánlivý.
C.

Zákonná formulace ESV

ESV je nyní obsažen, jak bylo uvedeno výše, v ust. 172(1) Companies Act
2006, které zakotvuje povinnost loajality vedoucích. Podle uvedeného
ustanovení musí vedoucí jednat takovým způsobem, který dle jeho uvážení,
v dobré víře ("in good faith"), s největší pravděpodobností podpoří úspěch
korporace ku prospěchu jejích akcionářů jako celku ("members as a
whole") a přitom zohlední (mimo jiné):
(a) pravděpodobné následky rozhodnutí z dlouhodobého hlediska,
(b) zájmy zaměstnanců korporace,
(c) potřebu

pečovat

o

obchodní

vztahy

korporace

s

dodavateli,

zákazníky a dalšími,
(d) dopad kroků korporace na společnost v místě jejího působení
("community") a životní prostředí,
(e) zájem korporace na udržení dobré pověsti o její podnikové strategii
a chování,
(f)

potřebu jednat čestně mezi akcionáři korporace.

Při úvaze, který krok by s největší pravděpodobností v dané situaci přispěl
k úspěchu korporace ve prospěch akcionářů jako celku, jsou vedoucí
povinni zohlednit výše uvedené skutečnosti.
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Výčet skutečností, které mají vedoucí při svém rozhodnutí zohlednit, je
demonstrativní. V zákoně uvedené skutečnosti je tak možné považovat za
ty, které měl zákonodárce v úmyslu podtrhnout, nejsou však jedinými
skutečnostmi, které musí vedoucí zohlednit.
K zákonnému textu lze uvést následující poznámky.
•

Vedoucí jsou povinni jednat ve prospěch akcionářů jako celku
("members as a whole"). Dle judikatury toto spojení vyjadřuje
především jak stávající, tak budoucí akcionáře. Skloubit zájmy
současných a budoucích akcionářů a dlouhodobý a krátkodobý
pohled může být v konkrétních případech velmi obtížné. Řada
rozhodnutí vedoucích je přínosná pro současné akcionáře, avšak
nezohledňují

dlouhodobé

dopady

rozhodnutí

či

jsou

dokonce

z dlouhodobého pohledu nevýhodná. Vedoucí mohou učinit také
rozhodnutí, které je ve prospěch budoucích akcionářů, zohledňuje
dlouhodobé následky na korporaci a zájmy zaměstnanců určité sekce
podnikání korporace (případně vedoucí pouze tvrdí, že zájmy těchto
zaměstnanců jsou zohledněny), rozhodnutí však je na úkor akcionářů
současných. Z pohledu ESV bude takovéto rozhodnutí v pořádku.
•

Při rozhodování vedoucích mohou nastat různé varianty. Pokud se
nabízí přijetí dvou rozhodnutí, která obě znamenají přínos pro
korporaci a pro akcionáře a pouze první z nich současně zohledňuje
zájmy jiné skupiny než akcionářů, mělo by být přijato první
rozhodnutí. Pokud by určité rozhodnutí znamenalo prospěch pro více
skupin, avšak nikoli pro akcionáře, takové rozhodnutí není v souladu
v ust. 172(1) Companies Act 2006. Je otázkou, zda jsou vedoucí
povinni přijmout vždy rozhodnutí, které přinese akcionářům co
možná největší prospěch, anebo mohou přijmout rozhodnutí, které
akcionářům přinese prospěch menší, než by přineslo rozhodnutí jiné
(pro akcionáře podstatně výhodnější), avšak současně respektuje
zájmy jiných skupin stakeholders.

•

Za úspěch, který má být rozhodnutím vedoucích nejvíce podpořen,
můžeme považovat dosažení požadovaného výsledku. Na vedoucích
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je, aby rozhodli, co je v konkrétní situaci tímto úspěchem, tj.
požadovaným výsledkem a jakým způsobem jej lze podpořit.
ad (a)
•

Na prvním místě zákonodárce uvádí nutnost zohlednění dopadu
rozhodnutí z dlouhodobého hlediska. Lze namítnout, že v tomto se
ESV nijak neliší od shareholder value modelu, když tento také
vyžaduje jak krátkodobé, tak dlouhodobé zhodnocení dopadů
přijímaného rozhodnutí. Ve své původní podobě sice shareholder
value model stavěl jen na krátkodobém hledisku a krátkodobém
zisku pro akcionáře, tento přístup je však již překonán a není pochyb
o tom, že shareholder value model akcentuje také dlouhodobý
prospěch akcionářů. Dle H. Hansmanna a R. Kraakmana nemá
dokonce názor, že korporační právo by mělo sloužit ke zvyšování
dlouhodobého prospěchu akcionářů, konkurenci.378

•

V ESV tedy mohou vedoucí upřednostnit rozhodnutí, které přinese
akcionářům vyšší dlouhodobý zisk, ale nižší zisk krátkodobý.

ad (b)
•

Vedoucí mají sice při rozhodování brát ohled také na zájmy
zaměstnanců, nicméně zaměstnanci se splnění této povinnosti vůči
vedoucím

nemají

možnost

domoci.

Možné

posílení

pozice

zaměstnanců v corporate governance díky tomuto požadavku je tak
pouze zdánlivé.
ad (c)
•

Zajímavé je, že výslovně nejsou mezi skupinami, na jejichž zájmy
jsou vedoucí povinni brát zřetel, zmíněni věřitelé, kteří jsou
nepochybně významnou zájmovou skupinou v životě korporace. Lze
je nicméně podřadit pod termín "dalšími" užitý v tomto písmenu,
navíc, nejedná se o taxativní výčet zájmů, které mají být vedoucími
zohledněny.

ad (d)
378
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•

Společnost v

místě

působení

korporace

(místní

společnost -

"community") zahrnuje obyvatelstvo, podnikatelské subjekty a entity
veřejného vektoru jako školy, místní samosprávy a vyšší územní
samosprávy v místě, kde daná korporace provozuje svou činnost.
Všechny

tyto

entity

bývají

negativně

zasaženy

rozhodnutím

korporace, resp. jejích vedoucích, např. tehdy, pokud jde o
rozhodnutí přemístit sídlo anebo pouze některé aktivity korporace
(pokud korporace

není na daném územní "nahrazena" jinou

korporací). Lidé v dané oblasti jsou postiženi např. tím, že hodnota
jejich nemovitostí po přesunu korporace do jiné oblasti klesne, klesá
také celková úroveň oblasti, řada bývalých zaměstnanců korporace
oblast opouští, školy pociťují úbytek žáků a studentů.
Zákonné ustanovení jasně odmítá pluralistický (stakeholder) přístup. Jak už
bylo uvedeno shora, zájmy jiných skupin mají být vzaty v potaz pouze v
rozsahu, v jakém je to možné za účelem podpoření úspěchu korporace ku
prospěchu akcionářů (tedy při respektování zájmů akcionářů). Zájmy jiných
stakeholders tak nemají pro vedoucí samostatnou hodnotu, jakou by měly
při pluralistickém, stakeholder value modelu. Ochrana zájmů jiných skupin
funguje pouze v takovém rozsahu, při kterém jsou respektovány zájmy
akcionářů. Vedoucí nemají zájmy jednotlivých skupin vyvažovat, zájem
akcionářů je prioritní a na zájmy jiných stakeholders mají brát vedoucí
ohled

pouze

akcionářů.
D.

při

hledání

nejlepšího

způsobu,

jak

podpořit

zájmy

379

Přínos ESV

Oproti stakeholder value modelu je ESV přínosnější v tom, že neumožňuje
oportunistické zneužití ze strany vedoucích. Vedoucí nejsou povinni hledat
rovnováhu mezi zájmy různých skupin stakeholders, mají jeden hlavní cíl.
Je pro ně prioritní zájem akcionářů a při hledání optimálního způsobu, jak
jej podpořit, mají zohlednit zájmy jiných stakeholders. Tím právo předchází
oportunistickému zneužití postavení vedoucích a není možné vznést
typickou výtku užívanou proti stakeholder value modelu, kdy mají vedoucí
379

Davies, P.L., op. cit. sub 71, s. 508, 509.
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vyvažovat zájmy různých skupin a mohou se bránit tím, že určité
rozhodnutí přijali právě proto, že vyvažovali zájmy stakeholders, ve
skutečnosti však jednali ve svém vlastním zájmu.
Oproti shareholder value modelu odpovídá ESV více konceptu sociální
odpovědnosti korporace, dle kterého korporace není odpovědná pouze
akcionářům, ale také jiným subjektům.
Výhodou ESV je také to, že vedoucím umožňuje zohlednit dlouhodobé
zájmy korporace bez hrozby odpovědnosti vůči akcionářům. Ne všichni
akcionáři mají zájem pouze na krátkodobých ziscích. Pro některé akcionáře
je korporace zdrojem hotovosti ve formě dividendy nebo jinak vyplácené
účasti na zisku a zvýšené ceny akcií.
Zastánci stakeholder value přístupu spatřují v ESV alespoň pozitivní krok ke
změně korporačního práva, které by více zohledňovalo zájmy jiných
stakeholders než jsou akcionáři, podobně jako tomu bylo v případě
"Constituency Acts" v USA (viz níže).
E.

Kritika ESV

ESV bývá kritizován za to, že stejně jako stakeholder value model
rozmělňuje "tradiční" cíl, který mají vedoucí sledovat - maximalizaci
majetku akcionářů, když mají brát ohled také na zájmy jiných skupin, což
ve svém důsledku může vedoucím poskytnout prostor pro prosazení svých
vlastních

zájmů.

Parlamentní

Ostatně

komisí

pro

v Austrálii

byl

korporace

a

ESV

označen

finanční

doktrínou

služby

a

("Australian

Parliamentary Joint Commitee on Corporations and Financial Services") za
přístup,

který

vedoucích.

380

přináší

významnou

nejistotu

do

oblasti

povinností

Bylo argumentováno, že ESV může být kontraproduktivní a ve

svém důsledku může spíše rozostřit než vyjasnit cíl, kterému mají vedoucí
sloužit. Ve svém důsledku potom může vést k menší odpovědnosti
vedoucích vůči akcionářům, přičemž odpovědnost vedoucích vůči jiným
380

Australian Parliamentary Commitee on Corporations and Financial Services - Corporate
Responsibility:
Managing
Risk
and
Creating
Value,
dostupné
z
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stakeholders

se

nezvýší.381 Komise

doporučila

k

přijetí

jiné

pojetí

("Enlightened self-interest interpretation"), dle kterého mohou vedoucí při
svém rozhodování zohlednit zájmy jiných skupin než akcionářů za
předpokladu, že jsou relevantní pro korporaci a zvýší dlouhodobý růst
podniku.382
ESV je vytýkána absence jasného vodítka pro vedoucí, jak mají jednat, s
čímž je spojena značná nejistota pro vedoucí. Zákon obsahuje seznam
zájmů stakeholders, na které jsou povinni brát ohled, nedává však žádné
vodítko k určení způsobu, jakým mají tyto zájmy zohledňovat a nestanoví
tedy, jakým způsobem mají vedoucí jednat, aby zákonu vyhověli.
Ze znění ustanovení 172(1) Companies Act 2006 není zřejmé, zda mohou
být vedoucí odpovědni za škodu, pokud při výkonu funkce zohlední zájmy
jedné či více skupin stakeholders a výsledek je takový, že úspěch
korporace sice podpoří prospěch akcionářů, ale ne v takovém rozsahu, jak
by tomu bylo, kdyby vedoucí rozhodli jinak, bez zohlednění zájmů jiných
stakeholders.383
ESV je kritizován také proto, že jeho ohled na zájmy jiných skupin
stakeholders je pouze zdánlivý, když jiné skupiny než akcionáři nemají
možnost vymoci splnění povinnosti vedoucích zohlednit jejich zájmy. Tato
povinnost vedoucích je tak poněkud iluzorní. Jediná možnost, jak povinnost
vedoucích dle ust. 172(1) Companies Act 2006 vymoci, je prostřednictvím
derivativní žaloby akcionářů. Akcionáři touto žalobou uplatňují jménem
korporace její nárok a možnost jejího podání je podmíněna řadou
požadavků (navíc vedoucí se může případné žalobě bránit tím, že bude
tvrdit, že v dobré víře zohlednil příslušné zájmy stakeholders, což lze jen
těžko vyvrátit).384 Jiní stakeholders mohou hájit své zájmy pouze, pokud
jsou současně akcionáři, a to "z pozice akcionáře". Akcionáři jsou tedy
jedinými stakeholders, kteří mohou vedoucí žalovat. Jsou současně také
těmi, kdo může vedoucí odvolat, případně zajistit, aby nebyli do svých
381
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funkcí opětovně zvoleni Vedoucím se proto může jevit jako nejjistější
takový postup, kdy i přes porušení ust. 172(1) Companies Act 2006
nezohlední zájmy, které by zohlednit měli, a budou maximálně respektovat
zájmy akcionářů. Pochybení vedoucích se stakeholders mohou bránit na
základě jiných norem než ustanovení korporačního práva (např. věřitelé
prostřednictvím wrongful trading). Využijí tak však zpravidla ochrany ex
post, která není nikdy tak efektivní jako ochrana ex ante.
Kritika také směřuje vůči omezenému soudnímu přezkumu a subjektivnímu
prvku obsaženému v ESV. Soudní přezkum rozhodnutí vedoucích je
limitovaný tím, že vedoucí jsou povinni přijmout takové kroky k podpoření
úspěchu korporace, o kterých se v dobré víře domnívají, že nejvíce podpoří
úspěch korporace. Soud tedy přezkoumává především, zda vedoucí
sledovali přijetím rozhodnutí zájem korporace. Pokud rozhodnutí bylo
přijato evidentně výlučně za jiným účelem, je zřejmé, že povinnost loajality
byla porušena (velmi ilustrativním je v tomto směru případ W & M Roid
Ltd., Re).385
F.

Krátký exkurs o přístupu podobném ESV - tzv. Constituency

statutes

V řadě států USA byly přijaty tzv. constituency statutes, zvané také jako
stakeholder zákony anebo non-shareholder zákony. Hlavním důvodem
přijetí zákonů byla nejasnost, zda vedoucí mohou při svém rozhodování,
zda akcionářům doporučit či nedoporučit akceptaci nabídky převzetí,
zohlednit také zájmy jiných stakeholders než akcionářů. Tyto zákony se v
jednotlivých státech liší, nicméně všechny vykazují podobnost v tom, že
opravňují vedoucí zohlednit při svém rozhodování také zájmy jiných
stakeholders než jsou akcionáři, zejména zaměstnanců, dodavatelů,
zákazníků, věřitelů a společnosti v oblasti, kde korporace působí. Při
aplikaci constituency zákonů je však zdůrazňováno, že jakákoli výhoda pro

385

Kontrolující akcionář a vedoucí měl v úmyslu zabezpečit manželku pro případ své smrti. Uzavřel
proto s korporací servisní smlouvu, na základě které měla jeho manželka pro případ smrti
vedoucího obdržet zabezpečení. Soud zjistil, že vedoucí se při uzavření smlouvy vůbec nezabýval
tím, zda je ve prospěch korporace, jediným záměrem bylo zabezpečení manželky vedoucího, proto
soud uzavřel, že smlouva korporaci nezavazuje ([1967] 1 W.L.R. 432).
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jinou skupinu musí být vždy logicky spjata se zájmem akcionářů, jinými
slovy, že zájem akcionářů je vždy na prvním místě (není však zájmem
jediným). V tomto jsou constituency statutes velmi blízké ESV.
První constituency zákon byl přijat v Pensylvánii v roce 1983. V některých
státech (Indiana, Pensylvánie) zákon výslovně stanoví, že vedoucí nejsou
povinni upřednostňovat jednu ze skupin participujících na životě korporace
("constituecny"), tedy odmítají povinné respektování shareholder value.
Např. Idaho, Arizona a Connecticut šly dále a vedoucím výslovně ukládají
povinnost brát ohled na dlouhodobé zájmy korporace. Ve státě Connecticut
zákon ukládá vedoucím povinnost zohlednit také zájmy jiných skupin, v
ostatních státech jsou vedoucí "pouze" oprávněni zájmy jiných skupin
zohlednit. Connecticut je tak svou úpravou ESV nejbližší.386

2.2.4

Model zaměřený na vedoucí ("Manager Model")

Tento model byl uplatňován v USA v období od třicátých do šedesátých let
20. století. Ústřední myšlenkou byla víra, že vedoucí, jakožto nezávislí
technokratičtí zástupci a profesionálové, budou velké obchodní korporace
provozovat způsobem respektujícím obecné veřejné zájmy. Vedoucím byla
za tímto účelem svěřena značná diskreční pravomoc. Model se ukázal jako
nefunkční a zejména pády celých koncernů v sedmdesátých a osmdesátých
letech vedly k jeho opuštění. Dnes naopak panuje shoda na tom, že pokud
jsou vedoucí nadáni širokou diskreční pravomocí, přestanou korporaci
sloužit. V určitých směrech však mohou být korporace tohoto modelu
řízeny

efektivně,

mohou

také

mnohem

více

stakeholders, než je tomu v shareholder value modelu.

2.2.5

zohledňovat

zájmy

387

Model zaměřený na zaměstnance

V tomto modelu jsou výrazně akcentovány zájmy zaměstnanců. Myšlenka
účasti zaměstnanců

v corporate governance vychází z názoru, že

ve velkých korporacích je pracovní smlouva, resp. smluvní právo jako
386

Keay, A., op. cit. sub 103, s. 594 a násl.

387

Hansmann, H., Kraakman, R., op. cit sub 89, s. 5, 6.
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takové nedostatečným instrumentem pro úpravu dlouhodobých vztahů
mezi korporací a jejími zaměstnanci.
Jedním z možných řešení je působení odborových organizací v korporaci.
Odbory mohou fungovat bez ohledu na vnitřní strukturu korporace, jejich
existence tedy nevyžaduje zásah do corporate governance.
Další možností je účast zaměstnanců v corporate governance. Dnes je
převládající názor takový, že záměrná přímá účast zaměstnanců na
rozhodování v korporaci vede k neefektivním rozhodnutím, slabým
výkonným, resp. dozorčím orgánům a že tato negativa pravděpodobně
převyšují případný přínos, který účast zaměstnanců může přinést.388
Tento model byl uplatňován zejména v Německu v letech 1952 až 1976,
kde přetrvává dodnes. Jeho prvky nese i korporační právo České republiky.
V požadavku povinné účasti zaměstnanců v dozorčích radách všech větších
korporací je Česká republika dokonce přísnější než Německo.389 Německá
forma této "zaměstnanecké kodeterminace" byla svého času považována za
optimální a kodeterminace měla být implementována v celé Evropské unii.
Od tohoto záměru se však upustilo. Účast zaměstnanců zrušilo také Polsko,
Maďarsko či Estonsko. Kodeterminaci nezná Velká Británie ani státy jí
ovlivněné.390 V České republice má být povinná účast zaměstnanců v
dozorčí radě také zrušena, s účinností nového zákona o obchodních
korporacích.

2.2.6

Model zaměřený na stát

Model vychází z představy, že by stát, resp. vláda měla hrát významnou
přímou roli ve správě velkých korporací, aby poskytla určitou záruku, že
soukromá korporace bude sloužit veřejným zájmům. Technokratičtí vládní

388

Hansmann, H., Kraakman, R., op. cit. sub 89, s. 5, 6.

389

Dle důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona o obchodních korporacích má "[…] německý
akciový zákon v dikci § 96 odkazy na zvláštní případy subjektů a nikoliv obecnou úpravu pro
všechny akciové společnosti. Francouzská úprava toto ponechává na stanovách, stejně jako
Societas Europaea.".

390

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o obchodních korporacích, dostupné z
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/zakon-o-obchodnich-korporacich/duvodova-zprava.html, s. 67.
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úředníci měli prostřednictvím přímého vlivu na záležitosti korporace pomoci
vyhnout se obtížím trhu.
Model se v největší míře uplatnil po druhé světové válce ve Francii a
některých asijských zemích, zejména v Japonsku. Síla ekonomik Japonska a
dalších asijských zemí jej udržela až do osmdesátých let 20. století. V
současnosti je však model většinou států opuštěn. Podíl na jeho ústupu
měl mj. nástup thatcherismu ve Velké Británii v sedmdesátých letech, pád
komunismu v zemích "východního bloku" na počátku devadesátých let,
opouštění státní účasti ve velkých korporacích ve Francii za vlády F.
Mitteranda
vlastnictví.

391

či

oslabení

asijských

ekonomik

391

Hansmann, H., Kraakman, R., op. cit sub 89, s. 6, 7.
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založených

na

státním

2.3

Povinnost loajality akcionáře

Někteří autoři dovozují existenci povinnosti loajality vůči korporaci (ale také
vůči ostatním akcionářům) také pro akcionáře korporace. O existenci této
povinnosti však mezi odbornou veřejností nepanuje shoda. Na rozdíl od
povinnosti loajality vedoucích, která vyplývá z postavení vedoucího a jeho
role v korporaci, loajalita akcionáře spočívá na jiném základu. Jako
obecnou povinnost ji řada autorů neuznává, její odraz do specifických
situací však připouštějí ochotněji.

2.3.1

Teoretické základy

Lze říci, že povinnost loajality se uplatňuje ve všech soukromoprávních
smluvních vztazích. Mezi smluvními partnery vzniká důvěra společně
dohodnuté záležitosti,392 loajalitu můžeme chápat také jako věrnost
"společné

věci". Vzhledem

k tomu, že

základem

všech

obchodních

společností je smlouva uzavíraná mezi zakladateli (ke které následně další
společníci přistupují), lze věrnost společně dohodnuté věci (tj. účasti na
společnosti, podpoře jejího podnikání anebo jiného účelu společnosti,
apod.) dovodit také pro společníky obchodních společností.
Výraznější pak bude přirozeně loajalita společníků osobních obchodních
společností, kde je soukromoprávní smluvní vztah zřetelnější. Čím více
obchodní společnost vykazuje rysy kapitálové společnosti, čím více se
vzdaluje pouhé smlouvě uzavřené mezi společníky (tedy čím méně se
uplatňuje konsenzus stran) a je více institucí, tím méně intenzivní pouto lze
mezi společníky a společností a mezi společníky navzájem dovodit. Méně
intenzivní je pak také požadavek loajality ke společné věci. Tak je tomu
u akciové společnosti (korporace). Akcionář je loajalitou ke korporaci vázán
méně než společník společnosti s ručením omezeným. Stejnou logikou lze
dovodit, že akcionář soukromé korporace je vázán loajalitou ke korporaci
ve větší míře, než akcionář korporace veřejné. Je otázkou, zda u veřejné
392

Strine, Jr., L. E., Hamermesh, L. A., Balotti, R. F., Gorris, J. M., op. cit. sub 303, s. 24.
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korporace není smluvní princip již natolik potlačen, že obecnou povinnost
loajality akcionáře vůči korporaci (a také vůči ostatním akcionářům) již
nelze dovodit. U velkých veřejných korporací s rozptýlenými akcionáři,
jejichž jediným důvodem "vstupu do korporace" bylo zhodnocení majetku,
investování, nikoli účast na korporaci, na jejím dění, životě, rozhodování, je
loajalita, pokud její existenci vůbec připustíme, nejslabší.
Je otázkou, zda lze po jednotlivých akcionářích téže korporace požadovat
různou míru loajality vůči korporaci, podle jejich podílu na hlasovacích
právech, podle jejich "síly" a vlivu v korporaci.
Na akcionáře veřejné korporace lze nahlížet také jako na subjekty, které
navzájem vůbec nejsou ve smluvním vztahu. Výkon akcionářských práv pak
má spíše povahu výkonu vlastnického práva každého z akcionářů, než
smluvních práv či povinností. Takovýto pohled odmítá povinnost loajality
akcionáře, když jej lze při výkonu akcionářských práv omezovat jen v
rozsahu, v jakém je omezován vlastník při výkonu vlastnického práva. Po
akcionářích lze takto požadovat pouze jakousi ohleduplnost a dodržování
dobrých mravů, nikoli loajalitu.393

2.3.2
A.

Úprava povinnosti v právních řádech

Německy mluvící země a anglosaské právní prostředí

Povinnost loajality akcionářů vůči korporaci ("Treuplicht") uznává doktrína i
judikatura v Německu i Rakousku.394
USA ani Velká Británie naproti tomu obecnou povinnost loajality akcionáře
nepřipouštějí.
Americká doktrína, která loajalitu chápe jako součást fiduciární povinnosti,
dovozuje existenci fiduciárních povinností pouze u většinových akcionářů, a
to v určitých situacích (při self-dealing majoritního akcionáře, v případech
393
Pihera, V., K obecným limitům akcionářských práv, Právní rozhledy 2007, 10, s. 361-364,
dostupné
z
http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/obchodni-pravo/art_5006/k-obecnym-limitumakcionarskych-prav.aspx.
394
Černá, S., op. cit. sub 403, s. 185, Čech, P., Štenglová, I. in Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P.,
Kříž, R. Akciové společnosti,. 6., přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 366, Pihera, V.,
op. cit. sub 393.
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podobných squeze-out(u) a při prodeji rozhodného podílu). Obsahem
fiduciární povinnosti je pouze povinnost nepoškozovat korporaci (nikoli činit
úkony vedoucí ke zhodnocení podílů všech společníků).395 Některé soudy ve
Spojených státech přisuzují za účelem ochrany proti zneužití akciové
minority

kontrolujícím

akcionářům

soukromých

korporací

fiduciární

povinnost "nejvyšší dobré víry a loajality" vůči korporaci a minoritním
akcionářům. Nicméně, řada států včetně Delaware již odmítla "jít touto
cestou".396 Povinnost loajality společníka je v USA naproti tomu výslovně
zakotvena v zákonném textu pro společníky "partnership", obdoby naší
osobní společnosti (ust. 404 Uniform Partnership Act).397
Právo Velké Británie existenci fiduciárních povinností majoritního akcionáře
na rozdíl od práva USA nepřipouští. Jako korektiv chování akcionářů v
korporaci slouží ve Velké Británii velmi obecně a široce formulované
ustanovení 994 (1) Companies Act 2006 poskytující ochranu akcionáři před
jednáním, které jej nespravedlivě poškozuje.398 Uvedené ustanovení je
užíváno především k ochraně proti zneužití minoritních akcionářů ze strany
kontrolujících akcionářů, zvláště v soukromých korporacích. 399
B.

Česká republika

Obecná povinnost loajality akcionáře vůči korporaci u nás není výslovně
upravena. Část právní vědy její existenci dovozuje a připouští. Je možné ji
dovodit jako jednu ze zásad, na kterých spočívá obchodní zákoník, resp.
právní úprava obchodních společností, a především ze smluvního práva
jako takového. Také Nejvyšší soud ČR (pro společnost s ručením
omezeným) potvrdil,400 že "povinnosti společníka […] nemusejí vyplývat
ze zákona, společenské smlouvy či jiných "listin"[…][,] mohou vyplývat též
395

Pihera, V., op. cit. sub 393.

396

Kraakman, R., Davies, P., Hansmann, H., Hertig, G., Hopt, K.J., Kanda, H., Rock, E.B., op. cit.
sub 70, s. 126.
397

dostupné z www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/fnact99/1990s/upa97fa.pdf.

398

"[…] The company’s affairs are being or have been conducted in a manner that is unfairly
prejudicial to the interests of members generally or of some part of its members […]."

399
Kraakman, R., Davies, P., Hansmann, H., Hertig, G., Hopt, K.J., Kanda, H., Rock, E.B., op. cit.
sub 70, s. 126.
400

Rozhodnutí ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 29 Odo 1007/2005.

171

ze zásad, na kterých je postaven obchodní zákoník, z jiných než písemných
závazků převzatých společníkem vůči společnosti, popřípadě z jiných
právních skutečností[…]."
Povinnost loajality dovozuje např. Eliáš, a to analogickým použitím
ustanovení o sdružení bez právní subjektivity. Korporace jakožto sdružení
fyzických a právnických osob [ust. § 18 odst. 3 písm. a) OZ] je
společenstvím osob založeným za určitým účelem. Osoby, které do tohoto
společenství vstupují (ať při jeho založení jako zakladatelé anebo během
existence korporace coby nabyvatelé akcií), tak činí dobrovolně. Na
korporaci lze nahlížet jako na institucionalizované sdružení, přičemž "právní
rámec takovému institucionalizovanému sdružení vtiskuje jeho nejobecnější
a

nejjednodušší

zákonná

úprava[,][…]kterou

představují

ustanovení

občanského zákoníku o sdružení osob bez právní subjektivity". Proto je
možné analogicky použít na poměry korporace ve věcech výslovně
neupravených právní úpravu sdružení bez právní subjektivity.401 Dle ust. §
830 OZ "[je každý člen sdružení] povinen vyvíjet činnost k dosažení
sjednaného účelu způsobem stanoveným ve smlouvě a zdržet se jakékoli
činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu". Z
uvedeného ustanovení vyplývá, že "[k]do se právním poutem spojí s jinými
za účelem dosažení společného cíle, má povinnost zachovávat - dokud jeho
účast ve společenství trvá - věrnost (loajalitu) vzhledem k tomuto účelu."402
S ohledem na subsidiární aplikaci občanského práva pro obchodní právo
dovozuje autor platnost povinnosti loajality i pro obchodní společnosti.
Obecnou povinnost loajality akcionáře dovozuje také Černá.403 Za základ
povinnosti považuje ve shodě s Eliášem úpravu sdružení bez právní
subjektivity, jehož pravidla je třeba (s ohledem na subsidiární použití
občanského zákoníku na obchodní vztahy dle ust. § 1 odst. 2 obchodního

401

Eliáš, K., op. cit. sub 340, s. 104.

402

Tamtéž.

403

Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha: ASPI, 2006, s. 185, 186.
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zákoníku) aplikovat také na korporaci, které je ve své podstatě také
"sdružením osob".404
Povinnost loajality akcionáře dovozuje také Štenglová a Čech.405
Existenci povinnosti potvrdil také Nejvyšší soud ČR, který o ni opřel své
rozhodnutí ve věci, kdy se věřitel společnosti s ručením omezeným
domáhal vyslovení neplatnosti smlouvy o převodu obchodního podílu
jediného společníka na třetí osobu, přičemž převodce měl mít v úmyslu
vyhnout se tímto převodem negativním důsledkům úpadku korporace na
jeho osobu. Nejedná se o kauzu akciového práva, avšak argumentace
soudu opírající se o princip loajality má nepochybně dosah také na akciové
právo. Dle odůvodnění rozhodnutí lze z principu loajality "nepochybně
dovodit, že jednou z povinností společníka při převodu obchodního podílu
je, aby převodem obchodního podílu neúměrně a neodůvodněně neohrozil
další činnost a existenci společnosti, resp. právo převést obchodní podíl
nezneužil k obejití povinností, jež by mu jinak plynuly z případné likvidace
či prohlášení konkursu na majetek společnosti".406 Z uvedeného rozhodnutí
mj. vyplývá, že společník má povinnost loajality také při převodu podílu ve
společnosti, v případě, že ji poruší, lze dovodit neplatnost smlouvy o
převodu podílu na třetí osobu.
Rozhodnutí vyvolalo mezi odbornou veřejností velkou diskuzi.
Havel, 407 ani Kuhn408 s použitím obecné povinnosti loajality na daný případ
nesouhlasí. Dle Havla jsou podobné situace (kdy společník převádí svůj
podíl ve společnosti proto, aby obešel povinnosti vyplývající z případné
likvidace či insolvence korporace) v anglosaském právním prostředí i v
404

Černá, S. K vázanosti představenstva nevhodnými a nezákonnými pokyny in Pocta Zdeňku
Kučerovi k 80. narozeninám, Acta Universitatis Carolinae Iuridica č. 1 (2008), Univerzita Karlova v
Praze - Nakladatelství Karolinum, 2008, s. 130.
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Čech, P., Štenglová, I. in Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R. Akciové společnosti,. 6.,
přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 365.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.6.2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006.
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Havel. B. Stanovisko č. 1 k rozhodnutí NS ČR sp. zn. 29 Odo 378/2006 in Obchodní společnosti
a jejich financování v judikatuře Nejvyššího soudu ČR - sborník příspěvků z 1. odborného
symposia, Mimořádná příloha - Právní rozhledy 19/2008, s. 12.

408
Kuhn, P. Stanovisko č. 2 k rozhodnutí NS ČR sp. zn. 29 Odo 378/2006 in Obchodní společnosti a
jejich financování v judikatuře Nejvyššího soudu ČR - sborník příspěvků z 1. odborného symposia,
Mimořádná příloha - Právní rozhledy 19/2008, s. 12.
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Rakousku a Německu řešeny obdobným instrumentem, jaký dovodil
Nejvyšší soud, který však sleduje ochranu menšinových akcionářů, nikoli
věřitelů, navíc nejde o instrument obecně přijímaný. Loajalita patří k plnění
"fiduciárních povinností (largo sensu) a uplatňuje se (snad) také při
realizaci

výkonu

Německu".

409

hlasovacích

práv

uvnitř

společnosti

-

typicky

v

Autor poukazuje, že na obdobném principu je postaven také

americký "looting", tedy regulace chování většinového společníka při
prodeji jeho podílů nevěrohodným osobám. Ani v jeho případě se však
judikatura a doktrína na jeho významu neshodují a takovéto situace jsou
řešeny také pravidly o střetu zájmu.410
Je rovněž namítáno, že daný případ bylo lze posoudit jako porušení
dobrých mravů či zásad poctivého obchodního styku. Nicméně v situaci,
kdy dovodíme porušení povinnosti loajality, je třeba aplikovat tuto
povinnost jako lex specialis vůči těmto obecným principům.
Porušením povinnosti loajality je také zneužití hlasů v korporaci. To je však
zakázáno speciálním ustanovením 56a ObchZ (resp. také zásadou zákazu
zneužití práva), které se opět uplatní jako lex specialis.

2.3.3

Obsah povinnosti loajality akcionáře

Loajální akcionář je především povinen brát při výkonu svých práv
přiměřené ohledy na zájmy korporace. Loajalita od akcionáře vyžaduje, aby
respektoval účel korporace - tj. její existenci, stabilitu a rozvoj korporace
jako takové.411 Ukládá akcionáři chovat se vůči korporaci čestně, usilovat o
naplnění cíle, k němuž byla založena, zachovávat její stanovy, respektovat
její oprávněné zájmy.412
Loajální akcionář má účel korporace aktivně podporovat, neškodit korporaci
a odvracet škody, které jí hrozí, upřednostnit v krajním případě vlastní
zájem nad zájmem korporace, nezneužívat většiny ani menšiny hlasů v
409

Havel,
B.
Loajalita
vs.
http://www.leblog.cz/?q=node/103.

vlastnické

právo

aneb

silnější

410

Havel. B., op. cit. sub 407, s. 12.

411

Eliáš, K., op. cit. sub 340, s. 105.

412

Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha: ASPI, 2006, s. 185, 186.
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prohrává,

korporaci, účastnit se nezbytných vnitřních změn v případě, že to vyžaduje
zájem korporace a lze to na akcionáři spravedlivě požadovat.413
Loajalitu můžeme (podobně jako to platí pro loajalitu vedoucího) považovat
za základní východisko všech povinností akcionáře.414 Akcionář, který
poruší povinnost splatit řádně a včas emisní kurz akcií, který nerespektuje
usnesení valné hromady, který zneužívá většiny svých hlasů na valné
hromadě, aby prosadil opatření, které je pouze pro něj prospěšné, nejedná
vůči korporaci loajálně. Stejně např. tak menšinový akcionář, který zneužije
své blokační menšiny hlasů, aby zabránil přijetí usnesení valné hromady,
kterým má být schváleno zvýšení základního kapitálu nepeněžitým
vkladem, nejedná loajálně.
Porušení výše uvedených povinností a zákazů je vždy současně porušením
principu loajality. Proto i tam, kde výslovná úprava nějaké povinnosti,
zákazu či příkazu chybí, lze pouze na základě principu loajality dovodit
porušení pravidla chování a z toho vyplývající sankci.
Někteří autoři dovozují loajalitu akcionáře jak vůči korporaci, tak vůči
ostatním akcionářům.415 Eliáš hovoří o loajalitě pouze vůči korporaci, nikoli
také vůči ostatním akcionářům, když tito mají různorodé, často protichůdné
zájmy.416 Domnívám se, že loajalita akcionáře vůči korporaci, tedy vůči
zájmům

korporace,

nutně

implikuje

také

loajalitu

vůči

ostatním

akcionářům, pokud jde o jejich vztahy vyplývající z členství v korporaci.
Loajalita může členství v korporaci časově přesahovat. V případě, že
bývalému akcionáři zůstává zachováno určité právo náležející k akcii,
přestože již akcionářem korporace není (např. právo účasti bývalého
akcionáře na valné hromadě společnosti, kdy osobou oprávněnou k účasti
na valné hromadě je osoba, která byla držitelem akcií v rozhodný den
předcházející datu konání valné hromady), je třeba aplikovat povinnost
loajality i na tuto osobu, přestože již není ve vztahu ke korporaci. Jde v
podstatě o postsmluvní odpovědnost, když tato osoba již není účastníkem
413

Čech, P., Štenglová, I., op. cit. sub 405, s. 366.

414

Černá, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha: ASPI, 2006, s. 186.

415

Černá, S., op. cit sub 403, s. 185, 186 a Čech, P., Štenglová, I., op. cit. sub 405, s. 365.

416

Shodně též Eliáš, K., op. cit. sub 340, s. 105.
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smlouvy - stanov (odpovědnost za porušení povinnosti - culpa post
contrahendo).417

2.3.4

Význam povinnosti loajality akcionáře

Princip loajality je, stejně jako ostatní principy, závazným pravidlem
chování, z jehož porušení adresátům tohoto pravidla přímo vyplývají právní
následky. Jako právní zásada (či princip) je také interpretačním pravidlem,
které je potřeba aplikovat vždy na všechny případy použití právních norem
(i tehdy, kdy normy dávají jednoznačnou odpověď na to, jaké chování je
stanoveno) a případnou aplikaci právních norem dle tohoto principu
korigovat. V krajním případě, kdy by použití normy na daný případ vedlo
k věcně nespravedlivému řešení, může tato korekce vést až k interpretační
derogaci jinak platné právní normy.
Výkon práva akcionáře v rozporu s požadavkem loajality může založit
odpovědnost akcionáře za škodu tím způsobenou ostatním akcionářům.418
Hlasování na valné hromadě v rozporu s povinností loajality není výkonem
práva (jde pouze o zdánlivé hlasování), k takto odevzdaným hlasům se
nepřihlíží. V případě, že díky těmto hlasům bylo přijato rozhodnutí valné
hromady, může být napadena jeho platnost.419 Problém vyvstane v situaci,
kdy akcionář v rozporu s požadavkem loajality hlasoval na valné hromadě
proti

přijetí

určitého

usnesení.

Ochranu

prostřednictvím

žaloby

na

neplatnost usnesení valné hromady nebude možné použít, když se nelze
dovolávat platnosti usnesení valné hromady, pouze její neplatnosti. V
Německu judikatura připouští v takových případech tzv. pozitivní žalobu na
určení usnesení valné hromady, na základě které soud vysloví jednak

417

Černá, S. K vybraným otázkám návrhu směrnice o přeshraničním výkonu práv akcionářů
(zejména k otázce jednorázového odtržení hlasovacího práva od akcie) in Sborník ze setkání
kateder obchodního práva právnických fakult České republiky a Slovenské republiky, Praha :
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. IFEC, Beroun, 2007, s. 65 - 66.
418

Shodně též Čech, P., Štenglová, I. in Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R. Akciové
společnosti,. 6., přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 367.

419

Obdobně uvedl v odůvodnění rozhodnutí ve věci 8 Cmo 235/2002 Vrchní soud v Olomouci, že
důvodem neplatnosti usnesení valné hromady by mohl být výkon hlasovacího práva v rozporu s
dobrými mravy (§ 3 obč. zák.). K takovému hlasování by nebylo možno dle vyjádření soudu
přihlížet a pro přijetí usnesení by nebyla dosažena potřebná většina hlasů společníků.
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neplatnost usnesení o nepřijetí určitého rozhodnutí, jednak vysloví platnost
usnesení o přijetí takového rozhodnutí (pozitivní usnesení).420

420

Čech, P., Štenglová, I., op. cit. sub 405, s. 368.
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ZÁVĚR
Právní principy hrají významnou roli v procesu aplikace práva, kde
představují korekci mnohdy nejednoznačných, rozporuplných či účelu
zákona odporujících právních norem. Doktrína i judikatura se shodují
v tom, že principy jsou také důležitým pramenem práva. Akciové právo
představuje dynamickou disciplínu, která se snaží reagovat na rychlý vývoj
hospodářského života. V důsledku častého přijímání novelizací vykazuje
právní úprava korporací nutně nedostatky. Jindy se normy akciového práva
překotně mění, když se zákonodárce snaží flexibilně hledat řešení určitého
problému. Role právních principů jako významného korektivu výkladu
právních norem a také subsidiárního pramene práva je v akciovém právu
nepostradatelná a principy by zde měly nacházet široké uplatnění.
V českém právu tomu tak bohužel není.
I přesto, že je význam právních principů doktrínou uznáván, soudy jsou
s jejich aplikací zdrženlivější. Ještě negativnější vztah má k právním
principům s největší pravděpodobností odborná veřejnost. Shora citované
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, ve kterém soud opřel neplatnost smlouvy
o převodu obchodního podílu o povinnost loajality společníka, se mezi
odbornou veřejností setkalo s velmi odmítavými reakcemi. Soudy by však
měly povinnost loajality vedoucího i akcionáře využívat a aplikovat ji
zejména všude tam, kde se jedná o závadné jednání proti zájmům
korporace a korporaci poškozující, na které však žádné výslovné zákonné
ustanovení nedopadá.
Těžko si lze představit, jak by právní obec reagovala na rozhodnutí, kterým
by soud prolomil majetkovou samostatnost korporace a akcionáře v
důsledku toho zatížil povinností ručení. Přitom právě na aplikaci právních
principů a extenzivním výkladu těch nejobecnějších norem je založeno
prolamování majetkové samostatnosti soudy v zahraničí. Ani v českém
právu není třeba čekat na přijetí zákonné normy, která by takovýto krajní
prostředek

ochrany

věřitelů

korporace

umožnila.

Vedle

prolomení

majetkové samostatnosti lze navíc uvažovat také o přímé odpovědnosti
akcionáře

za

škodu

způsobenou

věřiteli
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korporace

jejím

zneužitím

úmyslným jednáním v rozporu s dobrými mravy. Jak poukazuje Kühn,
cestou

je

"sofistikovaná

aplikace"

těch

nejuniverzálnějších

právních

principů jako je ochrana dobré víry, culpa in contrahendo, zákaz zneužití
práva, princip dobrých mravů, apod.421
Lze shrnout, že uplatňování právních principů je zvláště v rychle se
vyvíjejícím akciovém právu nutností.

421

Kühn, Z. Fikce samostatnosti právnických osob a její prolomení, Právní rozhledy 11/2003,
dostupné z www.beck-online.cz
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ABSTRAKT
Právní principy hrají významnou roli v procesu aplikace práva, kde
představují korekci mnohdy nejednoznačných, rozporuplných či účelu
zákona odporujících právních norem. Doktrína i judikatura se shodují v
tom, že principy jsou také důležitým pramenem práva. V akciovém právu
se tyto funkce právních principů uplatňují ve značné míře.
V akciovém právu se uplatňují nejobecnější zásady soukromého práva, jako
je např. princip dobrých mravů, principy s působností v celém obchodním
právu, jako např. zásada poctivého obchodního styku, principy práva
obchodních společností, zásady platné pouze pro akciové právo a také
zcela speciální principy jednotlivých institutů akciového práva.
Jednou z nejčastěji diskutovaných otázek současného akciového práva je
potřeba ochrany věřitelů před zneužitím formy korporace akcionáři.
Ochraně věřitelů se proto práce věnuje detailněji.
Právo se snaží poskytnout věřitelům korporace zvláštní ochranu, když
uznává, že se nacházejí ve vztahu s korporací ve slabším postavení, než
jaké mají ve vztazích s fyzickými osobami či osobními obchodními
společnostmi. Toto slabší postavení je dáno povahou povinného subjektu korporace, zejména její majetkovou samostatností. Právo se snaží předejít
zneužití majetkové samostatnosti ze strany akcionářů a v situaci, kdy k
němu dojde, poskytnout osobě, které ze zneužití vznikla újma, možnost
náhrady. O totéž právo usiluje tam, kde lpění na majetkové samostatnosti
vede k nespravedlivému výsledku. Užívá při tom následující nástroje.
Prevencí proti zneužití majetkové samostatnosti je především princip
publicity, který korporaci přináší řadu povinností. Dalším nástrojem je
diskvalifikace vedoucích, přestavující pravidla o vyloučení vedoucích z
funkce (zpravidla jsou vyloučeni vedoucí, kteří závažně porušovali své
povinnosti a ti, kteří přivedli korporaci do úpadku). Zlepšit postavení
věřitelů mají také pravidla směřující k zachování majetkové podstaty
korporace. Usilují o to, aby korporace disponovala kapitálem adekvátním ke
svému podnikání, aby akcionáři z korporace nevyvedli neoprávněně
majetek a (v některých zemích) upravují povinnou kumulaci kapitálu při
vzniku korporace. Další odpovědí práva na zneužití majetkové
samostatnosti je možnost v určitých případech majetkovou samostatnost
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částečně prolomit a způsobit, že akcionáři, kteří za korporací stojí
(případně vedoucí), budou odpovědni (resp. budou ručit) za závazky
korporace. Děje se tak jednak na základě zákonných ustanovení, která v
určitých situacích od majetkové samostatnosti částečně odhlížejí a dále
(v některých zemích) cestou soudního výkladu. Za zákonná ustanovení
prolamující majetkovou samostatnost můžeme považovat např. britské
wrongful trading. V některých zemích soudy prolamují majetkovou
samostatnost také bez výslovné opory v zákonném textu. Různé státy k
tomuto výsledku dospívají různými cestami a užívají různé argumenty.
V anglosaském právním prostředí soudy vyvinuly doktrínu propíchnutí
firemního závoje ("piercing the corporate veil"). Této teorii (s důrazem na
pohled práva USA) se práce věnuje podrobněji. V českém právu tímto
způsobem soudy majetkovou samostatnost neprolamují. Takový postup
však vyloučen není, nabízí se použití obecné deliktní odpovědnosti, díky níž
by soudy mohly učinit akcionáře odpovědným vůči věřiteli za škodu
způsobenou mu zneužitím korporace úmyslným jednáním akcionáře
v rozporu s dobrými mravy.
Další, v akciovém právu již tradičně velmi diskutovanou otázkou, je
odpovědnost vedoucích. Zde se práce věnuje povinnosti loajality vedoucích
představující důležitý korektiv jejich jednání.
Povinnost loajality vůči korporaci je vedle povinnosti náležité péče
považována za jednu ze dvou základních povinností vedoucího vůči
korporaci. Úprava těchto povinností vedoucích je současně jedním z
hlavních témat korporačního práva. V řadě zemí není povinnost loajality
vedoucích kodifikována, je však dovozována z jednotlivých ustanovení
zákonů, z povahy vztahu mezi vedoucím a korporací, případně je
dovozována jako zásada, na které spočívá právní úprava korporace. Tak je
tomu i v naší právní úpravě. Některými autory a jurisdikcemi je považována
za samostatnou povinnost, jinými za součást požadavku náležité péče
(resp. péče řádného hospodáře). Tato povinnost přestavuje základ, ze
kterého vychází všechny ostatní povinnosti vedoucího.
Povinnost loajality můžeme definovat jako povinnost jednat v nejlepším
zájmu a ku prospěchu korporace. Klíčovým je zde pojem zájmu korporace.
Co je zájmem korporace, bylo po léta a stále je předmětem diskuze v
mnoha zemích. Zejména v USA se ve 2. polovině 20. století prosadil
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shareholder value přístup. Nebyl zdaleka jediným přístupem, který se v
USA a ve světě uplatnil. V USA byl po dlouhou dobu dominantním model
orientovaný na vedoucí ("Manager Model"), v asijských zemích, ale také
např. ve Francii se prosadil model orientovaný na stát ("State Model"),
s řadou evropských zemí, zejména s Německem, bývá spojován
stakeholder value model. Lze říci, že v poslední době se celosvětově
prosazuje shareholder value model.
Teorie "shareholder value" staví do středu svého zájmu akcionáře a jeho
majetek. Zájmy akcionářů jako skupiny (či třídy) mají být upřednostněny
před zájmy jakýchkoli jiných skupin, které participují na životě korporace.
Korporace má být provozována v zájmu všech akcionářů, tedy akcionářů
všech typů, akcionářů minoritních, i držících kontrolu nad korporací, v
zájmu akcionářů současných, ale i budoucích. Shareholder value model je
považován za jednodušší pro aplikaci, dává vedoucím poměrně jasnou
odpověď na to, jaké chování je od nich vyžadováno.
Za hlavní alternativu k "shareholder value" přístupu je v současnosti
považován "stakeholder value" model, nazývaný také jako pluralistický.
Odmítá prioritní postavení akcionářů před ostatními zájmovými skupinami.
Považuje za nutné respektovat při řízení korporace zájmy všech skupin,
které jsou s korporací v určitém vztahu a z ekonomického pohledu určitým
způsobem přispívají na kapitál korporace (ať dobrovolně či nedobrovolně).
Stakeholder value model staví na první místo a považuje za zájem
korporace prospěch všech stakeholders. Mezi stakeholders patří zejména
zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci, věřitelé, konkurenční podnikatelé v
místě působení korporace, obchodní svazy, společnost v místě působení
korporace ("community"), místní samosprávy, instituce "veřejného sektoru"
v místě působení korporace (např. školy, dobročinné a neziskové
organizace, občanská sdružení) a také životní prostředí jako předmět
ochrany dle práva. Mezi stakeholders patří také akcionáři. "Stakeholder
value" teorie nejvíce odpovídá konceptu sociální (společenské)
odpovědnosti korporace, bývá mu však vytýkáno, že příliš neodpovídá
požadavku předvídatelnosti práva, kdy má být subjektům práva vždy
zřejmé, jaké povinnosti mají a kde jsou zakotveny.
Jistou, možná vyváženější alternativu k shareholder value modelu
představuje teorie zastávaná v současnosti ve Velké Británii, tzv.
"enlightened shareholder value model". Jedná se o shareholder value
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model korigovaný tak, aby nebyl zaměřen ortodoxně a výlučně pouze na
zájmy akcionářů. Lze jej považovat za přístup, který zohledňuje koncept
sociální odpovědnosti korporace. Vedoucí jsou totiž dle ESV povinni brát při
svém rozhodování v potaz širší spektrum zájmů, nikoli pouze zájmy
akcionářů.
Někteří autoři dovozují existenci povinnosti loajality vůči korporaci (ale také
vůči ostatním akcionářům) také pro akcionáře korporace. O existenci této
povinnosti však mezi odbornou veřejností nepanuje shoda. Na rozdíl od
povinnosti loajality vedoucích, která vyplývá z postavení vedoucího a jeho
role v korporaci, loajalita akcionáře spočívá na jiném základu. Jako
obecnou povinnost ji řada autorů neuznává, její odraz do specifických
situací však připouštějí ochotněji.

SUMMARY
Legal principles play a significant role in the process of application of law
where they serve as corrections of the often ambiguous, inconsistent legal
norms, or legal norms contradicting the purpose of law. The doctrine and
the practice of courts agree that legal principles are also an important
source of law. In law of joint stock companies, the functions of legal
principles manifest themselves to a great extent.
The general principles of private law, such as the principle of good morals,
principles valid in whole business law, such as the principle of fair trade,
principles of company law, principles valid only within the scope of law of
joint stock companies, and also the very special principles of particular
institutions in law of joint stock companies, manifest themselves in law of
joint stock companies.
The need to protect creditors against an abuse of legal form of a
corporation by its shareholders is currently one of the most discussed
issues of law of joint stock companies. A substantive part of this thesis is
therefore dedicated to the protection of creditors.
The law strives to provide creditors of a corporation with a special
protection by admitting that their position in the relation with a stock
corporation is weaker than the position they occupy in relations with
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natural persons or personal company. The weaker position results from the
character of the obligor – a corporation, especially from its limited liability.
The law strives to forestall abuse of the limited liability by shareholders. If
the limited liability is abused after all, the law strives to provide the injured
person with a chance of compensation. The law endeavours to do the
same in situations where an adherence to the limited liability would lead to
an unfair outcome. It uses the following tools.
The principle of publicity that imposes a number of duties on a corporation,
is used to prevent abuse of the limited liability.
The disqualification of directors is another tool introducing rules for the
suspension of directors (generally, the directors who gravely derogated
from their duties and those who bankrupted the corporation).
The rules aiming at a preservation of corporate assets are also supposed to
improve the position of creditors. They strive to assure that a corporation
has sufficient funds for the particular business, that shareholders don´t
unlawfully drain the corporation of funds, and (in some countries) lay down
an obligatory cumulation of funds when establishing a corporation.
Another tool the law uses to fight abuse of the limited liability, is the
option to partially remove the limited liability in certain situations and make
the shareholders (or directors) standing behind the corporation liable for
(or guarantee) the obligations of the corporation. This can be achieved
either by provisions of law that partially pierce the limited liability under
certain conditions or (in some countries) by decision of court. One of the
provisions of law breaking the limited liability is for example the British
“Wrongful Trading”. In some countries, courts break the limited liability
even though the law does not offer this option explicitly. Different
countries take different ways and use different arguments to come to that
result. In Anglo-Saxon countries, courts developed the doctrine of “lifting
the veil of incorporation”. This doctrine is explored in more detail in this
thesis (mainly from the point of view of the U.S. law). Courts in the Czech
Republic do not break the limited liability in that way. However, such
practice is not unthinkable, the application of general tort liability seems
natural. Courts could apply these rules to make shareholders liable to

196

creditors for damages caused to creditors by abuse of the corporation
resulting from shareholder´s wilful acting in conflict with good morals.
Another, traditionally a much discussed issue in law of joint stock
companies, is the liability of directors. Here, the thesis deals with the duty
of loyalty of directors that represents an important means of correction of
their conduct.
Duty of loyalty to the corporation is, together with the duty of due care,
regarded as one of the two fundamental duties a director has in relation to
the corporation. The assessment of those duties is at the same time one of
the main issues of corporate law.
In many countries, the duty of loyalty of directors is not codified.
Nevertheless, it is inferred from particular legal provisions, from the
character of the relationship between the director and the corporation,
eventually it is inferred as a principle forming grounds for legal regulation
of the corporation. The former also applies to our legislation. Some authors
and jurisdictions consider the duty of loyalty to be an autonomous duty,
other consider it to form a part of the requirement of due care (or care of
careful manager). This duty constitutes a basis from which all other duties
are derived.
Duty of loyalty can be defined as an obligation to act in the corporate´s
best interest and to its benefit. The interest of the corporation is a key
notion here.
What is the (best) interest of the corporation has for years been and still
is a subject of discussions in many countries. Particularly in the U.S.,
shareholder value approach caught on in the second part of the 20th
century. It was by far not the only approach used in the U.S. and around
the world. A model focusing on managers („manager model“) was
dominant for a long period in the U.S., a model focusing on state („state
model“) caught on in the Asian countries and for example in France,
stakeholder value model is associated with a number of European
countries. It could be said that shareholder value model has recently
pushed through worldwide.
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The notion of „shareholder value“ focuses on shareholders

and their

assets. The interests of shareholders as a group (or class) should be put
ahead of the interests of any other group participating in the corporation´s
life cycle. A corporation should be operated in the best interest of all its
shareholders, that is the shareholders of all types, both the minority
shareholders as well as the shareholders controlling the corporation; in the
best interest of not only the present but also prospective shareholders. The
shareholder value model is considered to be easier for application; it gives
the directors a fairly clear answer to what kind of conduct is expected from
them.
“Stakeholder value”, also called “pluralistic”, model is currently considered
to be the closest alternative of the “shareholder value” approach. It rejects
the privileged position of the shareholders above the other interest groups.
It deems necessary to respect when operating a corporation the interests
of all groups that are somehow related to the corporation, and from the
economic perspective contribute (no matter if voluntarily or involuntarily)
to the corporate equity.
According to the stakeholder value model, the welfare of all stakeholders is
the main concern of the corporation and should be given priority. The
group of stakeholders includes especially employees, subcontractors,
customers, creditors, rival entrepreneurs operating in the same area,
business associations, local community, local governments, public-sector
institutions operating in the same area (e.g. schools, charity and non-profit
organizations, associations of citizens) and also the environment as an
object

of

protection

by

law.

Shareholders

also

rank

among

the

stakeholders. „Stakeholder value“ theory fulfils the concept of social
responsibility of a corporation at the most. Nevertheless, the theory is
criticized for not fulfilling the requirements of foreseeability of law, which
enables the subjects of law to know what duties they have, and where
these duties are laid down.
So called „enlightened shareholder value model“, a theory currently
promoted in Great Britain, represents yet another, maybe more balanced,
alternative to the shareholder value model. It is a revised shareholder
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value model focusing not just purely and blindly on the interests of
shareholders. It can be considered as an approach that takes into
consideration the concept of corporate social responsibility. Directors are,
in compliance with the ESV, obliged to take into account a broader
spectrum of interests when making decisions, not only the interests of
shareholders.
Some authors assume the existence of duty of loyalty to a corporation (but
also to the other shareholders) also for the shareholders of a corporation.
Though, the experts are not united in their opinions about the existence of
this duty. Contrary to the duty of loyalty of directors that results from the
director´s role of a fiduciary administering the assets of a corporation,
shareholder´s loyalty is based on different principles. A number of authors
do not accept it as a general duty, but they more willingly admit its
reverberation in specific situations.
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