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Část 4.
Právnická osoba (korporace) 

coby normativní derivát člověka

Osnova: 4.1. Právnická osoba jako chtěný (majetkový) artefakt – 4.2. Obchodní 
korporace, nástroj proti odpovědnosti – 4.3. Pojem korporace – 4.4. Relativnost 
vymezení atributů korporace a  doktrína průlomu – 4.5. Zdravá a  nemocná 
korporace  – 4.6. Jsou korporace morální? Cadburyho rovnováha – 4.7. Trestní 
korporační odpovědnost 

4.1. Právnická osoba jako chtěný (majetkový) artefakt

Pravdivým poznatkem je ten, který odpovídá světu, dovozuje korespondenč-
ní teorie pravdy. Podnikající člověk velmi rychle, v novodobých dějinách, 
pochopil, že je oproti nepodnikajícím v nevýhodě, když za své podnikání 
nese odpovědnost a dává všanc vše co má nebo může mít. Každý, kdo po-
stupně bohatl, a vystavoval se tak většímu a většímu riziku, chápal, že čím 
více dává „obecnému blahobytu“, tím více chce, aby dávali i ostatní – chudí. 
Aby je k tomu dovedl, dával víc, slabí tak exploatovali bohaté,94 aniž se sami 
vystavovali rizikům úpadku apod. Možných obran nebylo mnoho, ale po-
třeby doby vedly k tomu, že bylo nutné vytvořit něco, co světu neodpovídá, 
tedy něco co ve  světě samotném není. Vytvořila se právnická osoba coby 
promyšlená,95 umělá, morální,96 mystická či fiktivní persona,97 které jsme 
v reálném světě přiřadili určitou funkci. Vznikl tak symbol. Artefakt. 

94 Seabright P., The Company of Strangers, l.c., str. 255.
95 Heyrovský L., Instituce římského práva, l.c., str. 114.
96 § 26 nebo § 286 ABGB.
97 Ostatně tuto osobu někteří nazývali i „hastrošem“ viz Arndts L., Učební kniha Pandekt, l.c., 
str. 46 nebo „věšákem namalovaným na zdi, na nějž bychom chtěli pověsit klobouk“ viz Matějka 
J., zde cituje Brinze, Pojem veřejnoprávní korporace, Praha, 1929, str. 26.
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Jenže. Všecko právo je kvůli lidem: lidé jsou přirozenými subjekty práv.98 
Umělý výtvor je vlastně pouze vědeckou personifikací, nikoliv reálným sub-
jektem. V právu z důvodu potřeby došlo k situaci, kdy na jedné straně stojí 
člověk, tedy někdo, kdo existuje v normativitě i v realitě (asi), a právnická 
osoba, která existuje jen v  normativitě. Místy se píše, že člověk má svou 
protiváhu v normativitě, totiž právní masku, která člověku uděluje způso-
bilost k právům a povinnostem – tedy fyzickou osobu.99 Zdálo by se tedy, 
že z důvodu odlišení normativity a reality není důvodné zatěžovat se fak-
tem, že právnická osoba v reálu neexistuje, protože normativita ji chce, a tak 
existuje.100 Soudím však, že tento závěr základ problému neřeší, avšak může 
nám jistě pomoci, byť přesmyčka přes fyzickou osobu kulhá a je v podstatě 
redukcionalistická. 

Člověk je regulátorem a regulovaným nezávisle na tom, že rozhodují jím 
vytvořené orgány apod. Člověk v reálném světě existuje, fyzická osoba ne. 
Vytvoří-li člověk konstrukt fyzické osoby, pouze zrcadlí sama sebe do nor-
mativity a dává si něco, co jinak jistě mimo právo má, případně se omezuje 
v něčem, co by jinak měl (svéprávnost). Fyzická osoba není, oproti práv-
nické osobě, derivátem člověka, ale je jeho obrazem, normativní projekcí, 
která sice sleduje různé cesty, ale stejné cíle. Oddělíme-li skrz masku fyzické 
nebo právnické osoby člověka od normativity, stává se z ní mrtvá struktura, 
která ztrácí regulátora i regulovaného – žádná z oněch masek sama nejedná, 
nekoná atd. 

 Obecně jinak není mezi právnickou a fyzickou osobou základní rozdíl, 
obě jsou vědeckými či normativními konstrukty. Jeden však sleduje vlastní 
projekci člověka do práva, druhý zejména účelové omezení odpovědnosti 
člověka. Právnická osoba, zejména od 18. století, vlastně není nic jiného, než 
rezignace, útěk od přirozenosti, a to z důvodů majetkových (a etických101). 
Právní řád proto musí složitě formulovat deliktní odpovědnost (vč. trest-
něprávní) a pravidla corporate governance, když původem těchto snah je jen 
„připodobnění“ masky zpět ke člověku, a tak možnost si na ni právně „sáh-
nout“. Tento text není mířen proti významu a funkci právnické osoby v prá-

98 Arndts L., Učební kniha Pandekt, l.c., str. 44 an. 
99 Sobek T., Argumenty teorie práva, l.c,, str. 203–204.
100 J. Jellinek ostatně tvrdí, že člověk je po  své duševní stránce dvojím způsobem předmětem 
vědy: buď jako jednotlivec, nebo jako bytost společenská (Všeobecná státověda, Praha: J. Laich-
ter, 1906, str. 3 an.). Lze doplnit, že člověk má dnes více „normativních projekcí”, když právnická 
osoba je jednou z nich.
101 Lze tak jistě uznat, že právnická osoba nemůže mít mravní rozum (Sedláček, J., Právnická 
osoba in Slovník veřejného práva československého, svazek III., Brno: Plygrafia, 1934, str. 482), 
ale proč se takto ptát? Právnická osoba je v právní rovině obdobná s jiným právním pojmem, tedy 
fyzickou osobou, nikoliv s člověkem; obdobně Jensen M. C. / Meckling W. H., Theory of the 
Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, (1976) cit. dle Jensen M. 
C., A Theory of the Firm, Cambridge: HUP, 2000, str. 89. Ale srov. dále projekty CSR. 
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vu a v životě, naopak, pouze se snaží popsat fakt, který je určující pro další 
názory – je-li právnická osoba funkční entita, berme to jako fakt, a to se vše-
mi předpoklady tohoto faktu. V podstatě se tak může, sice potichu, uznat, 
že něco pravdy měli i Brinz, Duguit, Kelsen a další, když nutnost právnické 
osoby nivelovali a chápali právnickou osobu, dle mého, jako nepotřebnou 
přesmyčku mezi člověkem a jeho majetkovými hodnotami.102 

Právnická osoba existuje, protože tak tomu chce právo. Pro naše (české) 
moderní chápání právnické osoby má jistě význam nejen reminiscence ro-
manistická, ale také ta, která vychází z OZO (ABGB). Tamní § 26, resp. § 
286, existenci morálních103 osob předpokládají a zohledňují – výslovně se 
tomuto tématu však nevěnují, což vychází z  romanistického zázemí jeho 
tvůrců. Je zjevné, že autoři ABGB se, stejně jako autoři současné Osnovy 
občanského zákoníku, přiklonili k  názoru, že není-li zákona, derivativně 
smlouvy, není právnická osoba. Logicky, a jen to dokazuje funkční historii 
obchodní korporace, bylo odkazováno zejména na společnost, byť původně 
ve smyslu society občanského práva.104

Není účelem těchto myšlenek věnovat pozornost historickému nebo 
jinému zdůvodnění existence právnických osob. Pro další úvahy na téma 
obchodní společnosti, resp. korporace, proto pouze zmíním teorii, kterou 
pro mé další teze z pohledu zdůvodnění právnické osoby preferuji,105 resp. 
zohledňuji. Není od  věci si uvědomit, že daleko větší pozornosti pojmu 
právnická osoba věnuje veřejné právo, kdy myšlení práva soukromého 
pravděpodobně vždy více inklinovalo k  chápání smluvního základu této 
osoby, a tedy mu činilo menší problémy, a byly tak menší důvody pro obec-
né závěry. 

Z pohledu této práce, resp. zdejšího odlišení normativity a reality, jsou 
v zásadě bezvýznamné diskuze mezi fikční teorií a teorií reálnou, které měly 

102 Jsem si vědom omezenosti tohoto tvrzení a výhod právnické osoby zejména ve vazbě na ak-
cionářskou imunitu ve věci odpovědnosti. Omezená odpovědnost je jistě, spolu s dalšími znaky 
korporace, motivačním schématem, ale to samo o sobě neříká, že je to tak správně. V detailech 
srov. pozitivní náhled Easterbrook F. H. / Fischel D. R., The Economic Structure of Corpora-
te Law, l.c., str.41 an., k možným negativům, zejména v oblasti deliktní odpovědnosti, srov. Cox 
J. D. / Hazen T. L., Corporations, New York: Aspen, 2003, str. 102 an.
103 Tento pojem používá jak německý originál, tak první (Kniha všeobecných zákonů městských, 
1812) a druhý český překlad (Obecný zákoník občanský, 1862). Následný překlad již však pou-
žívá pojmu právnická osoba.
104 Dokazuje to i první a  v podstatě autentický komentář konečného redaktora ABGB F. von 
Zeillera, Wien und Triest, Geissingers Verlagshandlung, 1811, str. 129.
105 Srov. v češtině zejména postupně se rozvíjející teze Hurdíkovy: Právnické osoby. Obecná práv-
ní charakteristika, Brno: MU, 2000, Právnické osoby a jejich typologie, Praha: C.H. Beck, 2003, 
Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě, Brno: MU, 2004 nebo Frinta O., 
Právnické osoby, Praha: UK/IFEC, 2008, případně z pohledu spíše veřejnoprávního Matějka 
J., Pojem veřejnoprávní korporace, l.c., Sedláček J., heslo Právnická osoba in Slovník veřejného 
práva čsl., l.c., str. 474 an. nebo Beran K., Právnické osoby veřejného práva, Praha: Linde, 2006.
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mnohé odnože a  jejichž rozbor podali jiní. Ačkoli uznávám, že existence 
právnické osoby coby normativní danosti, je existencí originální, její příči-
nou jsou člověk a jeho zájmy. Právnická osoba v realitě existuje jen poté, co 
ji člověk justifikuje. V realitě tak per se neexistuje, v normativitě ano. Těžko 
je proto jednoznačně rozhodnout, zda je právnická osobo to nebo ono, když 
je postupně obojí. Na druhé straně, nebo spíše současně. je zjevné, že celé 
kouzlo právnické osoby je v  jejím účelu a  ten je pouze projektem zájmu. 
Každý normativní konstrukt sleduje chtěný cíl, což nás přibližuje k zájmové 
teorii R. Jheringa.

 Lze předpokládat, resp. není rozumné se domnívat opak, že právnická 
osoba vznikla coby výsledek variace možných zájmů, tedy jako negociovaný 
a negociovatelný konstrukt, který má minimalizovat možná rizika, náklady 
a  má přinést optimální řešení otázek, pro které právnická osoba vznikla. 
Jinými slovy, právnická osoba je řešení, které by pravděpodobně strany sjed-
naly nezávisle na právu, pokud by mohly. Lidé a později i právnické osoby 
jsou schováni či schováváni za  závojem nevědomosti,106 když je přirozená 
informační asymetrie nutí k obecnostem a důvěře v systém a v obdobný stav 
duše a mysli u  jiných. Lidé vytvořili či mohli vytvořit právnickou osobu 
coby nástroj, který rizika nevědomosti snižuje, protože dává pevný a určitý 
právní základ, o kterém nejsou pochybnosti, resp. nejsou to pochybnosti 
existenční. Takovýto nástroj, k životu přiváděný vyjednáváním, sleduje mo-
difikaci volného nakládání s majetkem, jedno že tento nástroj dnes dostává 
právní subjektivitu. Pro zdůvodnění právnické osoby je tak třeba spojit její 
právní základy, coby majetkového segmentu, a ekonomické konotace, coby 
chtěné, cílené a žádoucí jednání. 

Jheringova zájmová teorie proto získává jiné kontury v situaci, kdy zájmy 
zůstávají shodné, ale účel je nejen ekonomický, ale také charitativní apod. 
Ať už máme právnickou osobu v  tomto smyslu za  reálnou nebo fiktivní 
kategorii, existuje jako chtěný konstrukt a soudím, že její podstata je, v prá-
vu soukromém, smluvní, resp. volní. Tím se také zdůvodňuje, proč řada 
moderních přístupů, které ačkoliv chápou právnickou osobu jako „právní 
entitu“, současně dodávají, že existuje v reálném světě, protože kontrahuje, 
má zaměstnance, vstupuje na trh apod.107 Dovozuji tedy, že diskuze o reálné 
nebo fiktivní povaze právnické osoby ztrácí v současné době význam, proto-
že podstatný je obsah této entity, tedy obligace, které vznikají – rozdělování, 
ev. uhrazování zisku či ztráty, a řešení odpovědnostních režimů je pak pouze 
nástroj k naplnění chtěných zájmů.

106 Rawls J., Teorie spravedlnosti, Praha: Victoria Publishing, 1994, str. 92 an.
107 Nejnověji srov. Sjåfjell B., Towards a Sustainable European Company Law, New York: Wol-
ters Kluwer, 2009, str. 30 an.
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4.2. Obchodní korporace, nástroj proti odpovědnosti

Korporace je důmyslné zařízení, jímž lze bez individuální zodpovědnosti 
získat individuální zisk, praví Ambrose Bierce.108 Člověk postupem rozvoje 
svého „mentálního softwaru“ našel nástroj pro stratifikaci vlastních potřeb. 
Obchodní společnost (korporace) není ničím jiným než výsledkem lidské 
potřeby rozvrstvovat úkoly a rizika coby předpoklady společenského růstu 
(společně s následnou specializací a kumulací znalostí).109 Obchodní společ-
nost (korporace) je nástrojem organizačním. 

V dosavadním textu používám promiscue pojmů korporace a obchodní 
společnost. Nečiním tak z neznalosti, je zřejmé, že korporace je v našich pod-
mínkách pojmem nadřazeným, avšak stejně jako považuji za vhodné používat 
pro právo obchodní společnosti označení „korporační právo“, mám za přilé-
havé i využití pojmu korporace pro kapitálové společnosti. Tato práce, jak 
plyne z její logiky, nesleduje obecný rozbor obchodních společností, ale pou-
ze těch, které označujeme jako kapitálové. Pro tyto entity se používá ameri-
kanismus „corporation“, tedy zde korporace. I tato práce tak pojem korporace 
používá v přeneseném významu, totiž jako souhrnné označení pro kapitálové 
společnosti, tedy společnost s ručením omezeným a akciovou společnost;110 
píše-li se však někde „společnost“, myslí se tím i  osobní společnosti. Do-
dávám, že současně nepřebírám jiný amerikanismus, totiž subjektivizovaný 
koncept firmy coby ekonomické označení. Nečiním tak ani tak z purismu, 
jako spíše z toho důvodu, že si vystačím s pojmem korporace.

 Historicky lze základ korporace hledat ve smlouvě, totiž v instrumentu soci-
ety iuris civilis, a také ve společenství dědického (consortium),111 tedy společné-
ho hospodaření synů po smrti otcově na rodném statku.112 Tento nástroj dával 
svým tvůrcům možnost vytvořit majetkové společenství, v zásadě jedno k jaké-
mu účelu, když předpokládal cíl provozu hospodářské činnosti na společné ri-
ziko.113 Societa se tak od původně „přátelského“, resp. dědického nástroje, stala 
nástrojem ekonomickým,114 který se podstatně podílel na postupném rozvrstve-
ní odpovědnosti, a tak logicky přispěl k následné subjektivizaci právnické osoby. 
Societu, resp. žalobu ze společenské smlouvy (actio pro socio), později upravil 
i Justinián, který pro vznik této smlouvy nevyžadoval specifické formy.115

108 Ďáblův slovník, Praha: Thyrsus, 1996, str. 70.
109 Seabright P., The Company of Strangers, l.c., str. 36 an.
110 O „ryzích korporacích“ v tomto smyslu píše ostatně i Wenig A., Příručka obchodního práva 
platného v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Kniha druhá a třetí, Brno, 1928, str. 2.
111 Heyrovský L., Instituce římského práva, l.c., str. 286.
112 Vančura J. Úvod do studia soukromého práva římského, díl II., l.c., str. 333.
113 Vážný J., Římské právo obligační, část I., Bratislava: UK, 1924, str. 99.
114 Zimmermann R., The Law of Obligations, Oxford: OUP, 1990 (1996), str. 451 an.
115 Dig. 17. 2. Corpus iuris civilis, Digesta, Tomus I., překlad Blahův, Bratislava: Eurokodex, 
2008, str. 331. 
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Základy society samozřejmě není možno hledat pouze v právu římském. 
Tento koncept, i když raritně, nacházíme také v právu starobabylonském, 
aby se později stal s  příchodem Chammurappiho zákoníku standardem 
(tappûtum).116 

Ani historické české právo na societu nerezignovalo. Tak K. Koldín po-
jednává „de societate“, tedy o společnosti a tovaryšstvu,117 když sleduje roma-
nistický vzor. Obdobně právo pandektní.118 

Societa měla smluvní základ, zakládala obligaci, i proto se označovala 
za společenskou smlouvu. Subjektivitu neměla a nadála se jí teprve dalším 
vývojem, zejména tezemi Gierkovými. Česká juristika po přijetí ABGB, 
resp. Všeobecného zákoníku obchodního, vedla spor, zda osobní společ-
nosti, jako bližší projekce society, mají, či nemají právní subjektivitu.119 
Dnes tento spor význam nemá, snad kromě faktu, že ve středu tehdejších 
úvah byla skutečnost smluvního základu korporace – ostatně od nonsub-
jektivní povahy osobních společností např. právo německé ustoupilo te-
prve nedávno. 

Samotná obchodní společnost našla dnešní význam až mnohem později 
byť, jak je ukázáno výše, i  tento koncept má hluboké historické základy. 
Obchodní společnost byla a je chápána, tedy nikoliv definována, jako sdru-
žení (spolčení) dvou a více osob, které provozuje obchodní činnost a činí 
tak na vlastní odpovědnost a účet – zdůrazňoval se fakt majetkového odliše-
ní samotné společnosti od jednotlivých členů.120 Společnost však také byla 
odlišována od spolku, jiného typu korporace v původním slova smyslu, ze-
jména proto, že spolek své účastníky pojí v samostatný organismus, kdežto 
společnost nikoliv.121 Základem spolku byla dobrovolnost, a tak, paradox-
ně, mezi spolky byla řazena i akciová společnost,122 tedy jindy ryzí korpo-
race. Aniž se chci vracet ke sporu o právní povahu obchodní společnosti, 
jeho vedlejším efektem, a velkým přínosem O. von Gierka, jsou zřetelné 
intonace „organizační povahy obchodní společnosti“. 

116 Klíma J., Chammurapi a jeho předchůdci, Praha: Academia, 1979, str. 235 an.
117 Práva městská, Praha: Všehrd, 1876, (1579), str. 261 an.
118 Arndts L., Učební kniha pandekt, l.c., str. 236 an.
119 Srov. např. Wenig, A., O právní povaze obchodních společností, Sborník věd právních a správ-
ních, XXIII, Brno, 1923, str. 262 an., týž, Příručka obchodního práva, l.c., str. 2 až 3, nebo Tilsch, 
E., Občanské právo. Část všeobecná, Praha: Všehrd, 1910 (1925), str. 138 an., kteří argumentují 
pro povahu právnické osoby a stojí proti názoru Randy A., Soukromé obchodní právo rakouské. 
Sešit III., Praha: J. Otto, 1892, str. 12 an., či týž Das Österreichische Handelsrecht. Zweiter Band, 
Wien: Manzssche k. u. k. Hof-Verlags – und Universitäts-Buchhandlung, 1911, str. 29 an. Srov. také 
v detailech Eliáš, K., Obchodní společnosti, Praha: C.H. Beck / SEVT, 1994, str. 20 an.
120 Randa, A., Soukromé obchodní právo rakouské, l.c., obdobně Wenig A. nebo Tilsch E. 
a Rouček, F., Česko-slovenské právo obchodní. Díl II., Praha: V. Linhart, 1939, str. 493 an.
121 Pražák, J., Rakouské právo ústavní. Část třetí, Praha: Jednota právnická, 1902, str. 78–79.
122 Např. Dusil V. / Kliment J., Spolky, shromáždění a politické strany, Praha: V. Linhart, 1936, 
str. 17.
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 Lidská společnost má potřebu se organizovat, lidé mají potřebu se orga-
nizovat. Za tím účelem zřizují instituce a vytvářejí instituty, které mají po-
máhat a současně chránit. Zatímco instituce stojí na bázi veřejného práva, 
v korporačním právu jsou instituty věcí práva soukromého a zejména vůle. 
Smlouva v zásadě sleduje přesun statků daný komparativní výhodou dru-
hého – jedna strana má něco, co druhá nemá (nebo toho nemá dostatek), 
a chce (víc) a vice versa. Moderní koncepce korporace spojují právní znaky 
s těmi ekonomickými („firma“) a komponují souhrn obligací, který orga-
nizuje vztahy mezi společníky, vlastníky, manažery a věřiteli, kteří všichni 
na korporaci participují.123 Cílem této organizace není jen ochrana všech 
zúčastněných, ale také korporace samé, zejména při dodržení separace vlast-
níka a vlastněného. Do korporace se vstupuje dobrovolně, společníci tedy 
dobrovolně organizují svou budoucí činnost přes odlišnou entitu, když se 
tím snaží snižovat náklady, které by jinak pravděpodobně měli, kdyby pod-
nikali individuálně.124 Volba korporace tak většinou není volbou vkusem, ale 
projevem utilitarismu, velmi často stojícímu především na  limitaci rizika 
budoucí odpovědnosti. Tento fakt nic nemění na skutečnosti, že tvůrci kor-
porace implicitně přebírají veškerá další pravidla, která korporace přináší, 
tedy včetně ochranných mechanismů pro další participující. Výhodu orga-
nizační funkce korporace tedy nacházíme nejen v určitosti pravidel, ale také 
v míře následných motivačních a ochranných mechanismů, které zohled-
ňují smluvní a otevřenou povahu korporace, a tak se vyrovnávají s faktem 
„právnické osoby“, tedy odlišného subjektu s množstvím zúčastněných. 

Možno také s nadsázkou říci, že zatímco „právnická osoba–korporace“ 
je pojmem normativním, tedy existujícím mimo realitu, „firma“ coby eko-
nomický projekt žije, existuje, a tak se nám problém fiktivnost a reálnosti 
právnické osoby smazává.125 Právnická osoba–korporace je sice umělý kon-
strukt, ale má reálnou projekci, totiž „firmu“. Obecně by bylo možné také 
říci, že právnická osoba–korporace je z  pohledu normativního souborem 
pravidel, který určuje organizaci takovéto entity, zatímco „firma“ je soubo-
rem ekonomických a jiných vztahů, který tak onu fikci projektuje do reality. 
Nebo, jinými slovy a souhrnně, korporace je pružný amalgám dovednosti 
a přírody126 – mix nesoucí jak prvky normativity, tak reality. 

123 Hansmann H. / Kraakman R., The Essential Role of Organizational Law, http://papers.ssrn.
com.
124 Coase R.H., The Nature of the Firm in The Firm, The Market and the Law, Chicago: CHUP, 
1990, str. 33 an., Easterbrook F. H. / Fischel D. R., The Economic Structure of Corporate 
Law, l.c., str. 8 an.
125 Aniž bych chtěl jakkoliv tento letitý spor řešit či popisovat, můžeme také říci, že zatímco práv-
nická osoba je projevem nominalismu, „firma“ realismu, tedy i zde dochází k průmětu těchto 
jinak antagonistických přístupů.
126 Donaldson T., Corporations and Morality, Prentice-Hall: London, 1982, čerpáno z http://
people.uleth.ca/~mckenna/donaldson/index.html, kap. 1. Dodávám, že jím použitý pojem „arti-
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Opakuji jen, že ekonomizující pojem firma není firmou ve smyslu českého 
obchodního práva, a zde se tedy jinak věcně překrývá s pojmem korporace.

4.3. Pojem korporace

Optikou doby je důvodné, že větší pozornost byla věnována korporacím 
a osobní společnosti se v mnohém blížily (a blíží) societě. Korporace sloužila 
jako nástroj investování, tedy jako umělý prostředek pro umisťování vlast-
ních zdrojů, aniž by se investor vystavoval nečekaným a nepředvídatelným 
rizikům. Korporace je proto tou entitou, která určuje vývoj práva dalších 
společností a která je také nejvíce traktována. 

V  novodobé české literatuře se k  pojmovým znakům kapitálové spo-
lečnosti (korporace) vyjádřil Karel Eliáš, když za ně souhrnně a v souladu 
s  tehdejší  literaturou a  dobovou doktrínou považoval: illační povinnost, 
povinnou tvorbu a udržování základního kapitálu, povinnou vnitřní orga-
nizaci, zohledňování společnické demokracie, převoditelnost podílu, exis-
tenční nezávislost společníka na společnosti a omezenost ručení za dluhy 
společnosti.127

Tento tradicionalistický náhled v zásadě stále platí i dnes, ovšem s tím 
rozdílem, že svého času chápal korporaci staticky a přeceňoval prvky, kte-
ré fakticky nic negarantují a navíc se mohou objevit i v hybridních typech 
společností. Předpoklad základního kapitálu, jinak zatím jednoho ze stá-
vajících základních ochranných schémat evropského korporačního práva, 
je v novějších trendech nahrazován jinými prvky, které jsou chápány jako 
reakce na  proměnnost, tedy jednu z  implicitních  vlastností korporace. 
Optikou dnešních přístupů lze pak říci, že korporací je taková entita, kte-
rá:128(a) má právní subjektivitu (tedy také rozdělitelný vlastní majetek), (b) 
omezené ručení (vč. toho, že věřitelé nemají právo na majetek korporace, 
pokud společník plní své dluhy),129 (c) převoditelné podíly (konvertibilita 
na peníze), (d) centralizovanou a strukturovanou správua (e) stratifikova-
né investorské vlastnictví.130

fice“, který překládám jako dovednost, tedy s pozitivním nádechem, lze přeložit také jako „lest“.
127 Obchodní společnosti, l.c., str. 38 an.
128 Dodávám, že zde nečiním odlišení mezi uzavřenou (closely held) a otevřenou (open) kor-
porací, když zde uvedené znaky nacházíme u obou, byť v různé intenzitě. Současně však činím 
rozdílu mezi korporací soukromou a korporací veřejnou, když pozornost věnuji zejména té sou-
kromé.
129 Jedná se o tzv. affirmative assets partitioning viz Hansmann H. / Kraakman R. R., The Essential 
Role of Organisational Law, dostupné viz výše.
130 Kraakman R., et al., The Anatomy of Corporate Law, Oxford: OUP, 2004 (2006), str. 5 an. 
Davies, P., Introduction to Company Law, Oxford: OUP, 2002, str. 9 aj., Klein, W., A., Coffee, 
J., C., Jr., Business Organization and Finance. Legal and Economic Principles, New York: Foun-
dation Press, 2004, str. 108 an.




