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1. Aktuálnost (novost) tématu
Byť od rekodifikace obchodního práva uplynulo již šest let, řada otázek spojených s problematikou
koncernů zůstává nevyřešena. Autor se přitom rozhodl problematiku negativních důsledků jednotného
řízení pojednat jednak z pohledu fungující řízené osoby, jednak z pohledu řízené osoby nacházející se
v hospodářských potížích (zóně soumraku či insolvenci). Zejména část zaměřenou na důsledky
jednotného řízení pro případ úpadku řízené osoby považuji za mimořádně cennou a vysoce aktuální.
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody
Zvolené téma náleží bezesporu mezi náročnější. To je dáno potřebou dobře ovládnout jak materii
korporačního práva, tak materii insolvenčního práva, konkrétně pak otázky regulace koncernů (což
samo o sobě patří mezi obtížnější látku). Problematika je přitom v literatuře zpracována pouze z části,
judikatura často zcela absentuje. To nutí autora zohledňovat i zahraniční přístupy. Situaci autorovi
navíc „komplikovala“ skutečnost, že relevantní ustanovení zákona o obchodních korporacích
procházejí změnami.
3. Formální a systematické členění práce
Úvod práce zasazuje zpracovávanou problematiku do širších souvislostí, vymezuje cíl práce a použité
metody.
V první části autor vymezuje obecné instituty (obchodní korporaci a koncern) a představuje různé
přístupy k regulaci koncernů (entity v. enterprise approach). Autor nicméně neopakuje jen obecně
známé skutečnosti, ale upozorňuje na souvislosti, pracuje s ekonomickým pohledem. Tuto část a zejm.
zvolený přístup považuji za vhodný základ pro další rozpracování tématu.
Druhá a třetí část jsou věnovány důsledkům způsobením újmy řízené korporaci, a to v různých
obdobích její existence – zatímco druhá část analyzuje důsledky pro solventní korporaci, třetí část cílí
na upadnuvší korporaci.
Druhá část nejdříve vymezuje důsledky pro případ mimo „koncernovou výjimku“ (§ 72 ZOK) a potom
věnuje zvláštní pozornost „koncernové výjimce“. Vhodné je upozornění na procesní souvislosti, byť by
bylo žádoucí zpracovat tuto problematiku ve větším rozsahu, a to i s ohledem na skutečnost, že právě
procesním potížím přičítá autor omezené uplatňování ochrany menšinovými společníky a zejm. věřiteli.
Ku prospěchu věci je zakončení dané části „Dílčím závěrem“ (2.4), který je zároveň použit jako úvod do
další části.
Třetí část se zabývá vlivem úpadku řízené obchodní korporace na náhradu újmy. Zvláštní pozornost je
věnována výkladu v mnoha ohledech nejasného § 76 ZOK. Autor především dospívá k závěru, že
uvedené ustanovení dopadá i na řídící a řízenou osobu; argumenty považuji za přesvědčivé. Pojednáno
je rovněž o § 68 ZOK (často – nepřesně – označovaného za obdobu britského wrongful trading). Za

mimořádně zajímavé považuji pojednání o koncernových nástrojích insolvenčního zákona. I tato část
je zakončena „Dílčím závěrem“.
Čtvrtá část stručně pojednává o alternativním nástroji k regulaci koncernové insolvence, tzv.
hmotněprávní (substantivní) konsolidaci. Oceňuji nejen shrnutí daného pravidla a přehled právních
řádů, které ho využívají, ale i zhodnocení vhodnosti začlenění pravidel do české právní úpravy (autor
odmítá).
Předložená práce je zakončena stručným závěrem. Omezený rozsah závěru není na škodu s ohledem
na skutečnost, že předcházející části obsahují dílčí shrnutí.
4. Vyjádření k práci
Autor podává přehlednou a srozumitelnou formou přehled důsledků újmy, kterou způsobí řídící osoba
osobě řízené. Byť upozorňuje na většinu nedostatků a problematických míst úpravy, v některých
pasážích by pojednání zasloužilo jít více do hloubky (např. sankční ručení § 71 odst. 3 ZOK, s. 27 - 28).
Na druhou stranu autor otevírá řadu otázek v české doktríně dosud neřešených. Za velmi cennou
považuji třetí část pojednávající o důsledcích způsobení újmy pro případ, že se řízená osoba ocitne
v insolvenci. Vyzvednout je třeba pojednání o povinnosti řídící osoby podat insolvenční návrh (s. 71 –
73). Celkově proto práci hodnotím jako kvalitní a pro čtenáře obohacující.
Zmínit je třeba také skutečnost, že autor vhodně pracuje s novelou zákona o obchodních korporacích,
přirozeně začleňuje do textu navrhované změny. Obohacující je pohled z pohledu law and economics.
Práci zbytečně kazí chybně použitá terminologie (zejm. opakované používání pojmu závazek namísto
dluh).
5. Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Samostatnost při
zpracování tématu
včetně zhodnocení
práce z hlediska
plagiátorství
Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů)
včetně citací
Hloubka provedené
analýzy (ve vztahu k
tématu)

Cílem práce je „podat ucelený výklad o rozličných aspektech újmy, která
nevyhnutelně vzniká v koncernových vztazích při výkonu koncernového
řízení a zejména analyzovat její právní následky v českém právním řádu.“
(s. 1). Cíle bylo dosaženo.
Není důvod pochybovat o tom, že autor pracoval samostatně a práce je
jeho originálním výtvorem.

Práce je logicky a přehledně vystavěna, viz bod 3.
Dílo pracuje s relevantní domácí literaturou. Zpracována je dostupná
judikatura, a to i prvostupňová (s. 21/22). Práce se zahraničními zdroji je
spíše omezená (zejm. v druhé části, třetí a čtvrtá část pracuje se zahraniční
literaturou ve větším rozsahu), ale pro účel práce dostatečná.
Až na výjimky je dostatečná, viz bod 4.

Úprava práce (text,
grafy, tabulky)

Úprava práce je standardní.

Jazyková a stylistická
úroveň

Práce je psaná srozumitelně a přehledně, text je vyspělý. Gramatické
chyby se vyskytují výjimečně (např. překlepy, absence či přebytek

interpunkce). Práci zbytečně škodí nesourodé používání zkratky
občanského zákoníku (zčásti NOZ, zčásti OZ).

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě







Nejsem si jistá tvrzením, že české právo nazírá na korporaci jako na nexus závazků (s. 4). Co
autora vede k takovému závěru?
Prosím o příklady sociální povahy koncernového zájmu (s. 11).
Jak je to s náhradou nemajetkové újmy podle zákona o obchodních korporacích? Platí
jednoznačně, že se hradí pouze škoda (s. 23)?
Autor krátce zmiňuje sankční ručení řídící osoby (§ 71 odst. 3 ZOK). Kdy toto zákonné ručení
zaniká?
Autor opakovaně zmiňuje ovládací (koncernové) smlouvy (např. s. 39). Je uzavírání takových
smluv v české praxi obvyklé?
Autor uvádí, že nepodání insolvenčního návrhu lze zahrnout pod skutkovou podstatu přispění
k úpadku porušením povinností (§ 66 ZOK v novelizovaném znění), s. 73. Jaké důvody ho vedou
k tomuto závěru?

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě
S ohledem na výše uvedené doporučuji práci k obhajobě.

V Praze dne 7. ledna 2020

JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M., oponent

