Nová rizika (nejen) pro členy statutárního orgánu obchodní
korporace
Velká novela ZOK přinese s účinností od 1.1.2021 mnohem přísnější pravidla
odpovědnosti členů statutárního orgánu. Stávající podmínky jejich odpovědnosti
za dluhy obchodní korporace vůči věřitelům se změní z režimu ručení na režim
přímé odpovědnosti. Nově se bude přímá odpovědnost vztahovat také na další
osoby vrcholného managementu. Nová právní úprava přímé odpovědnosti by
tedy mohla pro osoby s řídícími pravomocemi znamenat významné riziko.

Členové statutárního orgánu jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře.
V případě porušení této povinnosti mohou tyto osoby podle stávající právní
úpravy ZOK[1] ručit za dluhy obchodní korporace vůči věřitelům. Stávající
podmínky odpovědnosti členů statutárního orgánu za dluhy obchodní korporace
vůči věřitelům se v důsledku novely ZOK od 1. 1. 2021 změní z režimu ručení na
režim přímé odpovědnosti členů statutárního orgánu obchodní korporace, a to
následovně:
a) postačí, že člen statutárního orgánu přispěje k úpadku - tj. pro vznik
odpovědnosti postačí, že pochybení člena statutárního orgánu bude byť jen
jednou z příčin úpadku obchodní korporace;
b) postačí, že člen statutárního orgánu poruší jakoukoli ze svých povinností tj. nově se nebude vznik odpovědnosti vázat pouze na porušení povinnosti
jednat s péčí řádného hospodáře;
c) v období od 1. 1. 2021 bude zahájeno insolvenční řízení s obchodní
korporací a následně bude prohlášen konkurs na její majetek - tj. přímá
odpovědnost členů statutárního orgánu nebude založena v případě, že bude
povoleno oddlužení nebo povolena reorganizace obchodní korporace; a
d) musí dojít k vydání rozhodnutí soudu v rámci incidenčního sporu - tj.
přímá odpovědnost členů statutárního orgánu nebude založena ze zákona (ex
lege), nýbrž soudním rozhodnutím v rámci řízení o tzv. žalobě na doplnění
pasiv, kterou bude oprávněn podat pouze insolvenční správce.
Přímá odpovědnost členů statutárního orgánu bude limitována (i) rozdílem mezi
výší dluhů obchodní korporace a velikostí majetkové podstaty a (ii) rozhodnutím
soudu, v rámci kterého by měl soud zohlednit míru pochybení daného člena
statutárního orgánu a další okolnosti každého případu.
Nově se pravidla přímé odpovědnosti budou vztahovat nejen na členy
statutárního orgánu, ale také na „každou další osobu, která se fakticky v takovém
postavení nachází, přestože není členem orgánu, a bez zřetele k tomu, jaký vztah
k obchodní korporaci má“. Je proto možné, že by se nová pravidla přímé
odpovědnosti podle ZOK mohla vztahovat také na představitele vrcholného
managementu (jako jsou například generální ředitel či finanční ředitel), i když
nejsou členy statutárního orgánu. Nová právní úprava přímé odpovědnosti by
tedy mohla pro osoby s řídícími pravomocemi znamenat významné riziko.
Případné dopady přímé odpovědnosti na osobní majetek odpovědných osob
doporučujeme minimalizovat přijetím vhodných opatření, a to například
sjednáním odpovídajícího pojištění či aktualizací stávajících pojistných

podmínek. Pojistné podmínky bude třeba dle vyjádření Ing. Michala Pileckého,
produktového specialisty RENOMIA, a. s., aktualizovat tak, aby se pojistné krytí
vztahovalo na přímou odpovědnost dle nového § 66 ZOK a nikoli na ručení
odpovědných osob dle dosavadního § 68 ZOK.
Více informací o nové právní úpravě přímé odpovědnosti členů statutárního
orgánu naleznete v odborném článku naší advokátní kanceláře, který je dostupný
zde.
S právní oblastí corporate governance (správou a řízením
společností) máme rozsáhlé zkušenosti. Proto jsme schopni Vám
poskytnout právní poradenství týkající se pravidel péče řádného
hospodáře, a to zejména s ohledem na minimalizaci případné přímé
odpovědnosti členů statutárního orgánu a dalších osob vrcholného
managementu a ochranu jejich osobního majetku.
Rádi bychom Vás také ujistili, že máme rozsáhlé praktické zkušenosti
s insolvenčním řízením a incidenčními spory, a to jak z hlediska
věřitelů, tak dlužníků. Jsme tak připraveni poskytnout Vám
komplexní právní poradenství, rádi Vám navrhneme nejlepší řešení
dalšího postupu a poskytneme právní zastoupení v případných
incidenčních sporech (nejen) o žalobách na doplnění pasiv.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně výše uvedeného nás proto prosím neváhejte
kontaktovat.
Mgr. Ing. Jan Havel, partner
jan.havel (at) randalegal.com
JUDr. Jan Ožana, advokát
jan.ozana (at) randalegal.com

[1] Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).
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