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Úvod 

Bez existence odpovědnosti členů statutárního orgánu (dále též „manažer“) obchodních 

korporací za jejich protiprávní jednání by byli investoři zcela ponecháni na pospas jejich vůli. 

Jeví se proto jako logické a spravedlivé manažery za nevyhovující správu obchodní korporace 

přísně trestat. Ekonomická analýza práva1 si však už delší dobu pohrává s myšlenkou, zda takové 

úvahy nemohou být pro společnost jako celek škodlivé (ekonomové by řekli neefektivní) a 

k podpoře takového tvrzení předkládá řadu relevantních argumentů. 

Zatímco v zemích patřících do právní rodiny common law se o skutečném důsledku 

odpovědnosti manažerů hojně diskutuje, na starém kontinentu jsou debaty týkající se tohoto 

tématu spíše výjimečné.2 

Ekonomická analýza práva patří v tuzemsku k oborům, kterým není poskytován takový 

prostor, jaký by si vzhledem ke své důležitosti zasloužily. Jedním z důvodů neochoty právníků 

hledět na právní úpravu kritérii ekonomické efektivnosti je jejich nevzdělanost v oboru 

ekonomie a z toho plynoucí představa, že bez odborných znalostí tak zkrátka nelze činit.3 Je 

nutné poznamenat, že autor této práce rovněž nemá hlubší ekonomické vzdělání. Sekundárním 

cílem diplomové práce je proto vyvrácení výše zmíněné domněnky právníků a dokázat, že i bez 

vysokoškolského titulu z oboru ekonomie lze ohledně ekonomické efektivnosti dojít 

k relevantním závěrům.  

Hlavním smyslem této práce je, po pochopení základů ekonomické analýzy práva, 

podrobit kogentní nastavení odpovědnosti členů statutárního orgánu za porušení fiduciárních 

povinností ekonomické analýze a popsat její pozitivní a negativní důsledky na bohatství 

obchodní korporace a skupin působících v ní i mimo ni. Zároveň bude vyvinuta snaha o navržení 

nástrojů, kterými by bylo možné ztráty způsobené kogentní odpovědností zmírnit. Cílem práce je 

také kriticky zhodnotit českou právní úpravu odpovědnosti za porušení péče řádného hospodáře 

z pohledu ekonomické analýzy a případně navrhnout změny či doporučení pro zefektivnění 

fungování obchodních korporací. Autorův záměr je vyvolat v tuzemsku chybějící diskurs nad 

možným zefektivněním právní úpravy. 

  

                                                
1 Obecně přijímaný český ekvivalent pro pojem law and economics. 

2 PIHERA, Vlastimil. Tvrdé jádro a měkká slupka. Úvaha o odpovědnosti managementu kapitálových společností. 

Obchodněprávní revue. 2012, č. 5, s. 142, 146. 

3 BROULÍK, Jan; BARTOŠEK, Jan. Ekonomický přístup k právu. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. 197 s. ISBN 978-

80-7400-573-2. s. 128. 
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1. Škola law and economics 

1.1. Úvod do školy law and economics 

1.1.1.  Historie ekonomické analýzy práva 

Z jakého důvodu by měly být právní normy podrobeny ekonomické analýze, formuloval 

již před více než sto lety svým výrokem představitel amerického právního realismu O. W. 

Holmes: „Z pohledu racionálního studia práva člověk zabývající se platnými a obecně přijatými 

právními normami je člověk přítomnosti, ale člověk budoucnosti je ten, kdo rozumí statistice a 

mistrně ovládá ekonomickou teorii. Je známo, že abychom mohli cokoli získat, musíme se 

nejprve něčeho vzdát, a proto musíme být schopni porovnat výhody plynoucí z toho, co získáme, 

s výhodami, které ztratíme, a musíme si toho být při vybírání alternativ vědomi.“4 

Za kolébku ekonomické analýzy práva jsou tradičně považovány Spojené státy americké. 

Před rokem 1960 se v USA ekonomické teorie v právu využívaly jen v omezené míře, a to 

v oblastech, kde jejich použití dává zjevný smysl. Mezi takové patří například daňové právo či 

problematika stanovení výše náhrady újmy. Ekonomická analýza se však začala brzy uplatňovat 

v tradičnějších oblastech práva, jako je právo smluvní, trestní či ústavní. Za úplný počátek 

vzniku školy law and economics se považuje zveřejnění článků R. H. Coase a G. Calabresiho 

zabývajících se transakčními náklady a vznikem externalit.5 

Od té doby začala ekonomie ovlivňovat povahu výuky práva. Na většině právnických 

fakult v západním světe začali působit ekonomové6, začaly vznikat časopisy soustřeďující se na 

ekonomickou analýzu práva7 a Ronald Coase získal roku 1991 Nobelovu cenu za přispění k 

rozvoji ekonomické analýzy práva. Objev této právní metody byl později popisován jako největší 

objev v právní vědě 20. století, jenž v osmdesátých letech způsobil tzv. deregulační vlnu mající 

za následek významné změny v americkém právu.8 

                                                
4 HOLMES, Oliver Wendell. The Path of the Law. Harvard Law Review. 1897, č. 10, s. 457, 469. 

5 COASE, Ronald Harry. The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics. 1960, č. 3, s. 1; 

CALABRESI, Guido, Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts. Yale Law Journal. 1961, č. 7, 

s. 499. 

6 Vznik ekonomické analýzy práva je spjat především s právnickou fakultou chicagské univerzity, kde se v právu 

poprvé začaly aplikovat ekonomické teorie a kde rovněž vyučoval R. Coase. 

7 Např. the Journal of Law and Economics v roce 1958. 

8 Podrobněji např. COOTER, Robert; ULEN Thomas. Law and Economics. 3. vyd. Velká Británie: Addison Wesley 

Longman, Inc., 2000. 488 s. ISBN 0-321-06482-8. s. 1-3. 
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1.1.2. Ekonomická analýza práva v českém právním prostředí 

Neznalost a z toho pramenící neochota aplikovat ekonomickou analýzu v právu má 

možná počátky již v éře socialismu. V té době všudypřítomný marxismus sice je z části 

považován za ekonomickou teorii, avšak jeho ekonomický aspekt v souvislosti s právem nebyl 

využíván. Ekonomické teorie se tedy v právu do konce osmdesátých letech téměř nevyužívaly. 

Důvodem může být i skutečnost, že hlavním cílem práva a celého systému byla jen zřídka kdy 

ekonomická efektivnost. 

Po přechodu ke kapitalismu se prudce zvedla poptávka po západní ekonomické literatuře, 

avšak snahy o její uplatnění v právu byly rovněž ojedinělé. Škola law and economics se navíc 

setkávala s častým odporem českých teoretiků. Ti svou neochotu aplikovat ekonomickou 

analýzu odůvodňovali například „vyhraněným hyperindividualismem“, který je dle jejich mínění 

s libertariánským přístupem neoddělitelně spjatý, přičemž libertarianismus je proud škole law 

and economics momentálně dominující.9 

V současné době se s ekonomickým přístupem v právu v pracích českých akademiků 

setkáváme hojněji, nicméně se stále jedná o disciplínu, které v České republice není poskytován 

takový prostor, který by si vzhledem ke své důležitosti zasloužila. Při práci s právními předpisy 

se stále uplatňují především klasická historická, srovnávací a teleologická hlediska a 

k ekonomické analýze práva se přihlíží jen výjimečně.10 Jedná se proto o obor, který v českém 

právním prostředí ještě nebyl dostatečně rozvinut a který má potenciál zvýšit ekonomickou 

výkonnost nejen obchodních korporací, ale i celé země.11 

1.1.3. Co je ekonomická analýza práva? 

John Austin definoval právo jako: „…povinnost, za jejíž porušení stát stanovuje 

sankci.“12 Ekonomická analýza práva se stala v USA nejužívanějším přístupem k právu13 právě 

proto, že dokáže z vědeckého hlediska předpovědět dopady sankcí na chování subjektů práva. 

Ekonomové chápou sankce za porušení práva jako ceny, jež musí lidé v případě jednání 

v rozporu s právními předpisy zaplatit, a lidé na sankce stejně jako na ceny i reagují. Čím dražší 

                                                
9 BROULÍK, BARTOŠEK 2015 op. cit., s. 126. 

10 KUHN, Petr. Úvod do ekonomické analýzy společenstevního práva. Common Law Review. 2008, č 8, s. 2. 

11 Podrobněji k vývoji ekonomické analýzy práva v České republice BROULÍK, BARTOŠEK 2015 op. cit. s., 116-

130. 

12 COOTER, ULEN 2000 op. cit., s. 3. 

13 LANDES, William M.; POSNER, Richard A. The Influence of Economics on Law: A Quantitative Study. J. Law 

and Economics. 1993, č. 36, s. 385. 
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je určité zboží v obchodě, tím méně lidí si ho kupuje. Stejně tomu je i u sankcí. Čím přísnější 

sankce je za protiprávní jednání stanovena, tím méně lidí se takového jednání bude dopouštět. 

Ekonomická analýza práva vychází z předpokladu, že lidé se chovají racionálně a že se 

vždy rozhodnou pro takové jednání, ze kterého mají největší prospěch. Kdyby každý 

bezpodmínečně dodržoval právní předpisy, sankce za jejich porušení by nemusely existovat. 

Taková situace je z výše uvedeného předpokladu sledování co největšího prospěchu nereálná. Ze 

stejného důvodu lze však chování lidí sankcemi ovlivnit a změnit. Každému je tak dáno na 

výběr, zda bude jednat v souladu s právními předpisy či nikoli. Racionálně uvažující osoba bude 

jednat později uvedeným způsobem, jen pokud pro ni bude takové jednání i přes možnost 

udělení sankce ekonomicky efektivnější.14 

Škola law and economics proto vnímá právní normy jako soubor stimulů snažící se 

ovlivnit chování lidí tím, že je přesvědčí o výhodnosti chování v souladu s právem. Logicky se 

nabízí hned několik problémů, se kterými se teorie musí zabývat. Mezi takové patří skutečnost, 

že lidé se mnohdy nerozhodují racionálně a že jejich chování může být ovlivněno například 

emocemi či lidskými pudy.15 Další z takových skutečností může být, že sankce nejsou udělovány 

každému, kdo jedná protiprávně.16 Zjednodušeně však lze ekonomickou analýzu práva definovat 

jako teorii, která se snaží predikovat, jak lidé reagují na změny v právu.17 

Uplatnění ekonomických teorií je klíčové ve stádiu přijímání právních předpisů. 

Zákonodárci by se měli navrhovanou právní úpravou snažit ovlivňovat chování lidí takovým 

způsobem, aby následně přispívalo ke zvyšování bohatství celé společnosti. Právní předpisy by 

bezpochyby měly sledovat i jiné cíle než pouze efektivnost. Na druhou stranu se však jeví jako 

rozumné brát na ni ohled při přijímání jakékoli právní úpravy, neboť je vždy lepší dosáhnout 

určitého cíle s náklady menšími než s většími. 

Ekonomické teorie jsou obecně považovány za jednu z právních metod, avšak spíše za 

metodu vedlejší. V určitých právních oborech se jejich uplatnění jeví jako logické a žádoucí. 

                                                
14 Pro lepší pochopení si ukážeme výše napsané na příkladu prodejce nabízejícího sadu hrnců podomním prodejem, 

který je v dané obci zakázán nařízením obce. Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích za takové protiprávní 

jednání stanovuje v § 4 odst. 3 možnost udělení sankce do 100 000 Kč. Prodejce si však spočítá, že i přes nikoli 

malou výši sankce se mu podomní prodej z ekonomického hlediska vyplatí, neboť má se sadou hrnců nebývalý 

úspěch a podomní prodej mu vydělá více peněz, než kolik ztratí udělením sankce. 

15 Např. rozrušený řidič, který dostal výpověď v práci, ve vzteku překročí povolenou rychlost, z čehož však nemá 

žádný užitek, a naopak se vystavuje riziku udělení sankce. 

16 Např. rozrušený řidič překročí povolenou rychlost, ale policie ani kamery to nezaznamenají. 

17 Blíže GILLETTE, Clayton. The Forum: The Method Behind the Madness (1): Explaining Law and Economics. In 

Youtube.com [online]. [cit. 18. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=2cFTiSeM4cA. 

https://www.youtube.com/watch?v=2cFTiSeM4cA
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Mezi takové patří i obchodní, resp. společenstevní právo18, neboť jeho existence je spojena 

s hospodářskou činností, a proto se naskýtá široký prostor pro ekonomické argumenty.19 

1.2. Společenstevní právo z pohledu školy law and economics 

Hlavním cílem společenstevního práva ve všech jurisdikcích je nepochybně zajištění 

funkčnosti obchodních korporací. Činnost obchodních korporací tvoří převážnou část ekonomiky 

jak v naší zemi, tak ve světě a zajištění jejich bezproblémového fungování je klíčové pro 

umožnění fungování kapitalistického ekonomického systému. 

I přesto, že společenstevní právo je v každé jurisdikci rozdílné, ve všech případech se řeší 

obdobné problémy. Mezi ty hlavní patří pět základních aspektů obchodních korporací: omezení 

ručení společníků, právní osobnost obchodní korporací, převoditelnost podílů, delegované řízení 

a kontrola obchodní korporace společníky.20 Hlavním účelem společenstevního práva je proto 

zajistit existenci těchto základních aspektů. Investorům21 je tak zajišťováno snadné nakládání s 

volnými peněžními prostředky a zároveň je tím přispíváno ke snižování nákladů vznikajících při 

podnikání.22 

Právě snižování nákladů při podnikání je další neméně důležitou funkcí společenstevního 

práva. Děje se tak usnadněním koordinace účastníků výrobního procesu skrze obchodní 

korporaci, tzn. snižováním transakčních nákladů, a snižováním nákladů vznikajících v důsledku 

oportunního chování některých z těchto osob, tzv. nákladů zastoupení. Společenstevní právo by 

se proto mělo snažit minimalizovat náklady vznikající mezi manažery a společníky, společníky 

navzájem a společníky a jinými účastníky výrobního procesu (věřitelé, zaměstnanci, apod.).23 

Objevují se názory, že společenstevní právo by se nemělo soustředit na zvyšování 

blahobytu celé společnosti, ale mělo by se zaměřit pouze na maximalizaci výnosů společníků 

z jejich investic.24 Tento názor je založen na domněnce, že soustředění se na zvyšování užitku 

                                                
18 Společenstevním právem se v této práci rozumí anglický pojem „corporate law“. 

19 HUBKOVÁ, Pavlína. Ekonomická analýza práva v judikatuře. Praha, 2012. 92 s. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, vedoucí práce: Kühn Zdeněk. s. 7. 

20 Avšak zmíněna kritéria se nemusí uplatnit u všech forem obchodních korporací. 

21 Pojem investor je v této práci používat jako ekvivalent anglického slova „stakeholder“. 

22 KRAAKMAN, Reinier; ARMOUR, John; DAVIES, Paul; ENRIQUES, Luca; HANSMANN Henry; HERTIG, 

Gerard; HOPT, Klaus; KANDA, Hideki; PARGENDLER, Mariana; RINGE, Wolf-Georg; ROCK, Edward. The 

Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. 3. vyd. Oxford: Oxford University Press, 

2004. 248 s. ISBN 978-0199260638. str. 2. 

23 Tamtéž 

24 Tamtéž s. 28. 
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společníků, jako nositelů tzv. residuálních práv,25 ve výsledku prospěje celé společnosti. 

Společníci totiž nesou mezní náklady a mezní zisky z hospodářské činnosti obchodní korporace a 

mají proto největší motivaci k jejímu efektivnímu řízení. Jelikož ostatní investoři budou 

s obchodní korporací spolupracovat pouze za předpokladu, že pro ně bude kooperace výhodná, je 

v zájmu společníků dbát při provádění transakcí s ostatními investory i jejich zájmů. V opačném 

případě by obchodní korporace měla problém získat obchodní partnery (např. věřitele, 

zaměstnance), čímž by přicházela o zisk a společníci o návratnost jejich investic. Takový model 

bývá nazýván jako standartní nebo akcionářský. Ostatní možné modely (př. zaměřený na 

zaměstnance, na manažery, na stát nebo na všechny zájmové skupiny) jsou v současnosti 

považovány za překonané.26 

Ekonomická analýza práva ráda argumentuje čísly, a proto se jeví jako příhodné porovnat 

českou právní úpravu s úpravou některé z vyspělých světových ekonomik a zhodnotit tak její 

efektivnost. Takové porovnávání je však považováno za nemožné, neboť na ekonomickou 

výkonnost dané země působí nesčetně faktorů, a bylo by tak velmi obtížné oddělit vliv právní 

úpravy od vlivu ostatních ekonomických prvků.27 

1.3. Obchodní korporace z pohledu školy law and economics 

Aby bylo možné kvalitně posoudit pozitiva a negativa pramenící z kogentní odpovědnosti 

členů statutárního orgánu za porušení fiduciárních povinností, je nutné si nejdříve vymezit, za 

jakým účelem jsou vlastně obchodní korproace vytvářeny. Již bylo popsáno výše, že jedním 

z hlavních cílů společenstevního práva je maximalizace ekonomické efektivnosti výrobního 

procesu skrze snižování transakčních nákladů a nákladů zastoupení. V této podkapitole bude 

analyzováno, jakým způsobem existence obchodní korporace ke snižování takových nákladů 

napomáhá. 

1.3.1. Transakční náklady 

Ekonomové věří, že uspořádání tržních a vlastnických vztahů v ekonomice je efektivně 

koordinováno cenovým mechanismem a že ekonomický systém se o sebe dokáže postarat sám 

bez vnějších zásahů.28 Tím se nabízí otázka, proč je v takovém systému nutná existence 

                                                
25 Podrobněji v kapitole 1.3.2. 

26 KUHN 2008 op. cit. s., 22. 

27 Tamtéž s., 27. 

28 COASE, Ronald. The Nature of the Firm. Economica. 1937, č. 4, s. 386, 387. 
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obchodních korporací29, když cenový mechanismus je schopen efektivně vyřešit směnu mezi 

jednotlivými osobami účastnícími se výrobního procesu. Podívejme se na příklad montovny aut, 

kde má každá osoba na starost určitou součástku, kterou k autu přidělá. Je nezpochybnitelné, že 

je efektivní, aby všechny tyto osoby byli při své činnosti někým koordinovány. To ale 

nevysvětluje, proč každá z osob nemůže být samostatným živnostníkem, přičemž by vztahy mezi 

sebou upravily smlouvami a nemusely by tak být součástí obchodní korporace. Podle smluvní 

teorie obchodní korporace existují z toho důvodu, že u osob stojících vně takové společnosti 

dochází ke směnným transakcím, zatímco osoby stojící uvnitř obchodní korporace jsou takových 

transakcí ušetřeny.30 V prvním případě by tak v rámci výrobního procesu z takových transakcí 

vznikaly zbytečné náklady. 

Coase uvádí, že cenový mechanismus sice dokáže koordinovat tržní a vlastnické vztahy 

v ekonomice, ale jsou s nimi spojeny značné náklady, tzv. transakční náklady.31 Za takové 

považujeme náklady vynaložené na vyhledání smluvního partnera, uzavření smlouvy a 

vyjednávání o jejím obsahu včetně ceny. V rámci obchodní korporace jsou vztahy mezi osobami 

stojícími uvnitř této entity také často upravovány smlouvou (např. smlouvy o výkonu funkce, 

pracovní smlouvy), ale transakční náklady plynoucí z těchto smluv jsou značně redukovány. Je 

to z toho důvodu, že obsahem smluv uzavřených uvnitř obchodní korporace je závazek jedné 

osoby řídit se pokyny druhé, a to za určitou odměnu. V případě neexistence obchodní korporace 

by vykonávané služby musely být mezi všemi stranami výrobního procesu specifikovány 

smlouvou. Vztahy by mohly být upraveny buď krátkodobými32 nebo dlouhodobými33 

smlouvami, přičemž by vznikaly náklady na uzavření takovýchto smluv. V případě 

krátkodobých smluv by se strany mohly zdráhat jednat tímto způsobem, a to hlavně z důvodu 

nejistoty budoucí spolupráce. Vzájemné vztahy by se proto upravovaly spíše smlouvami 

dlouhodobými. U těchto smluv by bylo velmi nákladné stanovit jejich obsah tak, aby myslel na 

všechny skutečnosti, které by v průběhu spolupráce mohly nastat.34 Obchodní korporace tedy 

                                                
29 Mnoho z této práce se dá vztáhnout na všechny obchodní korporace, avšak úplné uplatnění těchto teorií je možné 
pouze u kapitálových společností (v největší míře u akciových společností s veřejně obchodovatelnými akciemi), a 

to především z důvodů rozvětvené organizační struktury. 

30 COASE 1937 op. cit. s., 388. 

31 Tamtéž s. 390-391. 

32 U příkladu montovny aut by se např. uzavřela smlouva pro každou namontovanou součástku. 

33 Opět u příkladu montovny aut by se např. uzavřela smlouva stanovující povinnost jedné osoby montovat po dobu 

jednoho měsíce určitou součástku na auta. 

34 Např. drobné změny ve výrobě, které si můžeme ukázat na uvedeném příkladu montovny aut. Mezi objednatelem 

a poskytovatelem by byla uzavřena smlouva o poskytování služeb, jejíž obsahem by byla povinnost poskytovatele 

sestavovat za určitou odměnu motory určitého typu. Pokud by se ale objednatel rozhodl vyrábět výkonnější motory, 
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plní úlohu dlouhodobých smluv vymezujících rámec vztahů mezi jednotlivými účastníky 

výrobního procesu, přičemž navíc přenáší pravomoc koordinace procesu na centrální autoritu.35 

Existencí obchodní korporace se proto ušetří transakční náklady. 

Cílem každého podnikatele je maximalizace zisku. Obchodní korporace jsou proto 

vytvářeny v případech, kdy být součástí takové entity je pro jednotlivé podnikatele efektivnější, 

než kdyby se každý jako samostatný živnostník věnoval pouze určité části výrobního procesu a 

svoje práva a povinnosti by s ostatními osobami účastnícími se takového procesu upravil 

smlouvou. Coase tvrdí, že čím více se obchodní korporace rozrůstá, tím větší jsou náklady na její 

organizaci.36 Podnikání v rámci obchodní korporace proto bude považováno za efektivní v 

případech, kdy celkové náklady spojené s podnikáním uvnitř takové korporace, tzn. hlavně 

náklady vynaložené na její organizaci, budou nižší, než by byly transakční náklady vniklé 

směnou se subjektem stojícím vně obchodní korporace.37 

Z výše uvedeného lze proto dovodit, že dle Coase by ve fiktivním světě, kde neexistují 

transakční náklady, nebylo potřeba obchodních korporací. V reálném světě je však díky nim 

možné snížit transakční náklady, a tím dosáhnout ekonomicky efektivnějšího výrobního procesu, 

než by bylo dosaženo na trhu regulovaném cenovým mechanismem. Společenstevní právo 

umožňující vznik obchodních korporací proto přímo působí na efektivitu využívání zdrojů. 

Kvalitní společenstevní právo by mělo nastavit vztahy uvnitř obchodních korporací tak, aby 

docházelo k co největšímu možnému snížení transakčních nákladů, a tím i zvyšování blahobytu 

celé společnosti.38 

                                                                                                                                                       
musela by být s poskytovatelem uzavřená nová smlouva ohledně sestavování těchto výkonnějších motorů, čímž by 

vznikaly zbytečné náklady na renegociaci smlouvy. 

35 KUHN 2008 op. cit. s., 18. 

36 Tyto náklady jsou tvořeny hlavně skutečností, že cena každého produktu je nestálá a firma na ni nemůže reagovat 

tak pružně, jako kdyby byla transakce prováděna vně firmy. Zůstaňme u příkladu montovny aut. Tentokrát rozšíří 

svoji činnost na výrobu pneumatik, neboť tím ušetří na transakčních nákladech. Zvětší proto své prostory, nakoupí 

techniku a najme nové zaměstnance. Znenadání však cena pneumatik významně klesne. Zatímco dříve by obchodní 

korporace nakoupila pneumatiky s jejich dřívějším dodavatelem již za tuto nižší cenu, nyní náklady na jejich výrobu 

přesáhnou transakční náklady, které by vznikaly při uzavírání smlouvy s dodavatelem. Pro obchodní korporaci proto 

bylo rozšíření výroby neefektivní. Blíže COASE 1937 op. cit. s., 395. 

37 COASE 1937 op. cit. s., 393-394. 

38 KUHN 2008 op. cit. s., 19. 
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1.3.2.  Teorie residuálních práv 

Výše uvedená teorie hledící na obchodní korporace jako na nexus smluv má však i 

mnoho odpůrců považujících ji za nepřesvědčivou.39 Jedním z namítaných důvodů je například 

skutečnost, že smluvní teorie nebere dostatečně v potaz hlavní důvody pro vznik obchodních, 

resp. kapitálových společnosti, a to omezené ručení a vlastní právní osobnost.40 Navíc může být 

argumentováno, že by se časem vytvořily vzory smluv, které by pokrývaly všechna rizika a 

transakční náklady pro jejich sjednání by pak byly minimální. Armour se k tomu vyjadřuje tak, 

že jejím cílem rozhodně není ontologické vysvětlení existence obchodních korporací. Naopak 

má právníkům posloužit jako nástroj pro pochopení jejich organizace a má pomoci v debatě, jak 

nejefektivněji stanovit právní úpravu společenstevního práva.41 

Akademici zabývající se ekonomickou analýzou vzali tuto kritiku smluvní teorie v úvahu 

a začali obchodní korporace vnímat ne pouze jako soubor smluv, ale jako kombinaci 

dlouhodobých smluv a aktiv čili věcí generujících zisk.42 Dle Hansmanna a Kraakmanna účelem 

obchodní korporace není pouze ušetření transakčních nákladů z neuzavíraných smluv. Zastávají 

názor, že účelem je hlavně rozdělit věcná práva k majetku obchodní korporace.43 

Z tohoto důvodu se v oboru law and economics začala objevovat teorie residuálních práv, 

která se odvíjí od teorie vlastnického práva. Vlastnické právo chápeme jako soubor dílčích práv 

k věci. České pojetí vlastnického práva vychází z práva římského a je tedy tvořeno právem věc 

držet (ius possidendi), právem věc užívat a požívat (ius utendi et fruendi), právem s věcí nakládat 

(ius disponendi) a právem věc zničit (ius abutendi).44 

Vymezení reziduálních práv souvisí i s transakčními náklady, neboť v případě 

neexistence transakčních nákladů by bylo vcelku nepodstatné, komu tato práva náleží. Jako 

příklad nám může posloužit smlouva o pronájmu bytu uzavřená mezi vlastníkem bytu 

(pronajímatelem) a nájemcem. Hlavním obsahem takovéto smlouvy je převod práva byt užívat. 

Pronajímatel a nájemce si ve smlouvě upraví pouze okolnosti, u kterých se jeví jako 

                                                
39 Např. BRATTON, W. William. The “Nexus-of Contracts” Corporation: A Critical Appraisal. Cornell Law 

Review. 1989, č. 74, s. 407. 

40 Např. WORTHINGTON, Sarah. Shares and Shareholders: Property, Power and Entitlement: Part 1. Company 

Lawyer. 2001, č. 22, s. 258. 

41 ARMOUR, John; WHINCOP, J Michael. The Proprietary Foundations of Corporate Law. Oxford Journal of 

Legal Studies. 2007, č. 27, s. 429, 429-430. 

42 Tamtéž s. 438-439. 

43 HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. The Essential Role of Organizational Law. Yale Law Journal. 

2000, č. 110, s. 387. 

44 SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. 1276 s. ISBN 978-80-7400-499. s. 139. 
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pravděpodobné, že mohou nastat. Tzv. neúplnou smlouvu uzavřou právě z důvodu, že upravení 

všech hypotetických okolností, které by v souvislosti s převodem práva užívat mohly nastat, by 

vedlo k vysokým transakčním nákladům. Proto jsou ve většině případů, ne-li ve všech, uzavírány 

tyto neúplné smlouvy. Teorie residuálních práv nám v takovém případě vymezuje, že v situacích, 

které nejsou ve smlouvě předvídané, bude o věci rozhodovat její vlastník, v našem příkladu 

pronajímatel.45 

Pro účel této práce je důležité, kdo bude v rámci obchodní korporace držitelem 

residuálních práv a kdo tedy bude mít právo o ni rozhodovat, pokud by to v daném případě 

nebylo vymezeno smlouvou. 

Residuální práva by v obchodní korporaci měla patřit společníkům, protože jsou to právě 

oni, kdo je oprávněn k mezním přínosům a nákladům. Pokud bude obchodní korporace 

hospodařit se ziskem, budou to oni, kteří si mezi sebou zisk (po uspokojení splatných 

pohledávek vůči obchodní korporaci) rozdělí. Avšak pokud finanční situace obchodní korporace 

nebude taková, že nebude možné splatit všechny její dluhy, na uspokojení zájmů společníků, tzn. 

vyplacení zisku z jejich investice, se nedostane. Z tohoto důvodu mají největší motivaci k tomu, 

aby byla obchodní korporace vedena efektivně.46 

1.4. Náklady zastoupení 

Jak bylo popsáno výše, jedním z hlavních účelů společenstevního práva je z pohledu 

školy law and economics snižování transakčních nákladů a nákladů zastoupení. V této 

podkapitole bude vysvětleno, čím se vlastně náklady zastoupení vyznačují, neboť pochopení 

tohoto problému je klíčové pro nalezení efektivních právních norem společenstevního práva. 

Náklady zastoupení vznikají v případech, kdy zvyšování blaha jedné strany, principála, 

záleží na jednání strany druhé, zástupce. Problém tkví v tom, že přirozeností člověka je za každé 

situace maximalizovat svůj prospěch. V případech jednání zástupce za principála proto může 

docházet k odklonu zájmů, neboť zástupce často sleduje jiné cíle, než jsou sledovány 

principálem. Tím principálovi vznikají dodatečné náklady, o jejichž snižování by se kvalitní 

společenstevní právo mělo snažit. 

Základem existence nákladů zastoupení je skutečnost, že zástupce má ohledně daného 

problému většinou více informací než principál. Pro něj je pak těžší zjistit, zda zástupce opravdu 

jednal tak, jak bylo principálovi slíbeno. Tím se zástupci otevírá prostor pro oportunní jednání, 

                                                
45 ARMOUR, WHINCOP 2007 op. cit., s. 10. 

46 Blíže KUHN 2008 op. cit., s. 20-22. 
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kterým by mohl zvyšovat svůj prospěch na úkor principála. Principálovi tak vznikají dodatečné 

náklady, a to buď kvůli nejednání zástupce v nejlepším zájmu principála nebo kvůli nákladům 

vynaloženým na kontrolu jednání zástupce. Čím větší pravomoci jsou zástupci svěřeny, tím 

většími se náklady zastoupení stávají. U členů statutárního orgánu proto můžou být náklady 

zastoupení značné.47 

Kraakman rozděluje možnosti snižování nákladů zastoupení do dvou kategorií, a to na 

regulační strategie (regulatory strategies) a strategie řízení (governance strategies). První 

z uvedených má za úkol snižovat náklady zastoupení pomocí norem omezujících chování 

zástupce, zatímco druhá se snaží umožnit principálovi efektivní kontrolu nad počínáním 

zástupce.48 

1.4.1.  Regulační strategie 

Tato strategie je nejtypičtěji naplňována za pomoci pravidel a standardů omezujících 

zástupce v oportunním jednání. Zatímco pravidla jasně a určitě vymezují příkazy a zákazy ex 

ante, standardy jsou obecnější a pružnější a de facto ponechávají na soudci, aby ex post rozhodl, 

zda bylo dané jednání v souladu s nastavenými standardy. První z uvedených se uplatní 

například v oblasti ochrany věřitele při snaze o zamezení únikům kapitálu z obchodní korporace 

(např. omezení výplaty dividend, zákaz finanční asistence, atd.). Standarty se naopak použijí při 

regulaci vztahů, které by byly předem těžko vymezitelné. Typickým standardem je právě 

povinnost členů statutárního orgánu jednat v souladu s fiduciárními povinnostmi.49 

1.4.2. Strategie řízení 

Tyto strategie umožňují sbližování zájmů principála a agenta bez zásahů státní moci. 

Jejich nespornou výhodou je pružnost, neboť je ponecháno na smluvních stranách (resp. na 

principálovi), aby si vybraly takovou formu sbližování zájmů, která se pro ně jeví jako 

nejefektivnější.  

Jeden z hlavních nástrojů patřící pod tuto kategorii je možnost vybrat a odvolat svého 

zástupce, resp. manažera. V případě nespokojenosti s jeho jednáním lze očekávat, že bude ve své 

funkci nahrazen, což by jej mělo nutit jednat v nejlepším zájmu společníků. Podobným 

nástrojem je možnost principálů zasahovat do jednání manažerů. Tím můžou společníci dát 

podnět k určitému jednání manažerů nebo jejich jednání schválit. 

                                                
47 Blíže KRAAKMAN a kol. 2004 op. cit., s. 35-36. 

48 Tamtéž s. 38. 

49 Tamtéž s. 39-40. 
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Efektivním nástrojem pro sbližování zájmů může být také vhodně nastavená strategie 

odměňování, která zástupcům přinese užitek za jednání v souladu se zájmy principála. Může tak 

být vhodné přenechat agentovi část zisku, který by jinak náležel principálovi. Pokud by taková 

motivace byla pro zástupce zajímavá, jeho cílem by bylo maximalizovat zisk principála, 

poněvadž z toho budou těžit oba zúčastnění.  

Určitou roli může hrát i reputace a svědomí manažerů. V některých případech se může 

jevit i ponechání sbližování zájmů těmto abstraktním hodnotám jako dostačující. Uveďme si to 

na příkladu člena kontrolního orgánu schvalujícího určitá rozhodnutí členů statutárního orgánu 

(např. transakce, u kterých může dojít ke střetu zájmů). Taková osoba nebude mít ze svého 

jednání v zájmu principála žádný přímý zisk, ale zároveň nebude mít prospěch z jednání 

odchylujícího se od jeho zájmu. Proto se předpokládá, že je možno spolehnout se právě na tyto 

morální popudy.50 

1.4.3.  Vymáhání u soudu 

Zatímco u nástrojů regulační strategie je možnost domoci se určitého opatření u soudu 

nepostradatelným prvkem, u nástrojů strategie řízení záleží jejich efektivnost hlavně v jednání 

principála. I později zmíněná kategorie je podpořena právem51, a proto musí být stanovena 

možnost domáhat se těchto práv u soudu. Pro jejich efektivní fungování však vymahatelnost není 

klíčová.52 Regulační strategie se proto použijí spíše v případech, kdy principál není schopen 

efektivně působit na sbližování zájmů mezi manažery a principály. Z tohoto důvodu lze 

předpokládat, že u akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi, kde možnost 

akcionáře efektivně kontrolovat činnost představenstva je omezená, bude použita spíše regulační 

strategie. Naopak v případech, kdy principál má schopnost a prostředky účinně kontrolovat 

činnost členů statutárního orgánu, strategie řízení může být efektivnější. 

1.5. Pojem efektivnosti53 

 Pro ekonomickou analýzu práva je klíčovým pojmem ekonomická efektivnost a je to 

právě efektivní právní úprava, o jejíž vytvoření se tato škola snaží. Abychom však mohli 

posuzovat efektivnost určité právní úpravy, musíme si nejdříve stanovit, co se pod tímto pojmem 

skrývá. 

                                                
50 KRAAKMAN a kol. 2004 op. cit., s. 42-43. 

51 V české jurisdikci např. pravidla o střetu zájmů v § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

52 KRAAKMAN a kol. 2004 op. cit., s. 45-46. 

53 Podrobněji k efektivnosti práva KUHN 2008 op. cit., s. 4-13. 
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Žijeme ve světě, ve kterém existuje pouze omezené množství zdrojů použitelných na 

uspokojení individuálních potřeb všech lidí. Žádoucí pak je, aby toto omezené množství bylo 

alokováno takovým způsobem, který by umožňoval uspokojit co nejvíce potřeb co největšího 

počtu lidí. 

Neoddělitelnou součástí efektivnosti je existence alternativ. Pokud by nebyla jiná 

možnost alokace zdrojů, nemělo by smysl řešit, jestli je dané nastavení ekonomicky efektivní.54 

Posouzení efektivnosti práva však může být poněkud komplikovanější než například u zboží. 

Zatímco trh nám dá jasně vědět, jestli je efektivní vyrábět určité zboží, neboť nabídka a poptávka 

nám relativně rychle určí skutečnou hodnotu zboží, u práva je tomu jinak, poněvadž jeho 

skutečná hodnota nemusí být ihned patrná. Kogentní právní normy se musí používat, i pokud 

jsou neefektivní a nelze se od nich oprostit. Z tohoto důvodu můžeme setrvávat příliš dlouhou 

dobu v neefektivním právním prostředí.55 

Důležité je si však stanovit, jakou z daných alternativ budeme považovat za tu 

efektivnější. V určitých případech o určení efektivnějšího řešení nebude pochyb. Právní úprava, 

která umožní zbohatnout všem, bude nepochybně efektivnější než ta předešlá. Co ale úprava, 

která umožní zbohatnutí větší části lidí, ale naopak uvrhne hrstku osob do chudoby? Bude tato 

úprava efektivní? Na otázky podobného typu samozřejmě neexistuje universální odpověď. 

Ekonomická teorie nám však nabízí několik vodítek, kterých se při posuzování efektivnosti 

právní úpravy můžeme držet. Převládající proud ekonomické analýzy práva posuzuje 

ekonomickou efektivnost skrze společenský blahobyt. Je-li tedy určitou právní úpravou 

zvyšován společenský blahobyt, můžeme takové právo posoudit jako efektivní.56 V této kapitole 

se proto dále podíváme na to, jakými kritérii může být zvyšování společenského blahobytu 

posuzováno. 

1.5.1.  Paretovo optimum 

Podle italského ekonoma a sociologa W. Pareta můžeme mluvit o efektivní alokaci zdrojů 

za situace, kdy již nelze docílit zlepšení postavení jedné osoby bez současného zhoršení situace 

osoby jiné. Takovýto rovnovážný stav společnosti se nazývá Paretovým optimem.57 Dle Pareta je 

                                                
54 Např. u právní úpravy odpovědnosti člena statutárního orgánu za porušení fiduciárních povinností můžeme 

posuzovat efektivitu jednotlivých právních úprav, neboť existuje několik alternativ, z kterých můžeme vybírat. 

55 KUHN 2008 op. cit., s. 6. 

56 Tamtéž s. 7-8. 

57 Vychází z PARETO, Vilfredo. Manuel d’économie politique, přeloženo jako Manual of Political Economy. 1. 

vydání: Augustus Kelly, 1971. 504 s. ISBN 978-0678008812. 
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trh sám schopný efektivně rozdělit zdroje a dosáhnout tak rovnovážného stavu ve společnosti. Je 

to však možné pouze při absenci tržních selhání (např. informační asymetrie a externalit), což je 

stav, kterého v reálném světe nejspíše nelze dosáhnout. I v případě neexistence tržních selhání by 

byla užitečnost aplikace tohoto kritéria společenského blahobytu na právo omezená, neboť 

prakticky při každé změně právní normy dojde zároveň ke zhoršení postavení některých skupin 

osob. 

Důležité pro následující analýzu právní úpravy odpovědnosti člena statutárního orgánu je 

však pochopení, že Paretova optima je dosahováno prostřednictvím dobrovolných směn. Ve 

světě bez existence tržních selhání bude každý účastníkem určité směny pouze za předpokladu, 

že taková směna zlepší jeho postavení. Postupem času se proto dosáhne rovnovážného stavu ve 

společnosti s ideální alokací zdrojů. Soukromé právo má v mnoha ohledech snahu nastolit 

podmínky pro ponechání trhu volnou ruku při efektivní alokaci zdrojů, a to například zásadou 

dispozitivnosti58, zákazem zneužití svého hospodářského postavení59 a zásadou nikomu 

neškodit.60 Je tak brán ohled na to, aby každá směna byla v nejvyšší možné míře dobrovolná a 

informovaná, ale zároveň je patrná snaha omezit tržní selhání z takových změn vzniklá. 

1.5.2.  Kaldor-Hicksův kompenzační princip 

Tento princip pojmenovaný po svých tvůrcích61 se snaží vyřešit výše zmíněnou 

omezenou možnost aplikace Paretova principu. Zatímco podle Paretových kritérii by případ, kdy 

se bohatství naprosté většiny lidí zvýší na úkor hrstky, nebylo možné posoudit jako efektivní, u 

Kaldor-Hicksova principu by tomu bylo jinak. Dle N. Kaldora se dá považovat za efektivní 

směnu taková, která dovoluje jedincům, jejichž bohatství se změnou zvyšuje, kompenzovat 

ztrátu lidí, jejichž jmění se změnou zmenšuje. J. Hicks princip doplňuje o domněnku, že zvýšení 

společenského blahobytu je dosahováno i v případech, kdy ti, jejichž postavení by bylo změnou 

zhoršeno, jsou schopni kompenzovat jedince, jejichž situace by se neuskutečněnou změnou 

zlepšila. 

V souladu s Kaldor-Hicksovým kompenzačním principem tak může být dosaženo 

Paretova optima i v případech, kdy změnou dojde (nebo by došlo) ke zhoršení situace určité 

skupiny osob, ale skupina, která by na ztrátě vydělala, je ochotna kompenzovat její ztráty. 

                                                
58 § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

59 § 433 odst. 1 OZ. 

60 § 3 odst. 1 OZ. 

61 KALDOR, Nicholas. Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility. Economic 

Journal. 1939, č. 49, s. 549-552; HICKS, John. The Foundations of Welfare Economics. Economic Journal. 1939, č. 

49, s. 696-712. 
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Výsledkem by proto byla skupina osob, jejíž bohatství se zvětšilo a skupina osob, jejíž postavení 

zůstalo přinejhorším stejné. Je však důležité zdůraznit, že se zde jedná pouze o možnost 

kompenzace. Aby šlo o efektivní změnu, nemusí ke kompenzaci skutečně dojít. Jde pouze o 

kompenzaci potenciální. 

Je evidentní, že při adopci právní úpravy nemůže být brán ohled pouze na zvyšování 

společenského blahobytu dle Kaldor-Hicksova kompenzačního principu, neboť jeho nedostatky 

jsou zjevné. Za zmínku stojí naprosté opomenutí sociální spravedlnosti. V souladu s výše 

zmíněným principem by byla za efektivní považována změna, při které by se bohatství bohatých 

zvyšovalo za současného snížení bohatství, i když pouze nevelkého, chudých. I přesto, že by 

taková situace byla ekonomicky efektivní, měla by nepochybně časem nedozírné společenské 

důsledky. Práce se nicméně soustředí na ekonomickou analýzu práva, a proto bude při 

posuzování vhodnosti právní úpravy na ostatní hlediska brán pouze omezený ohled. 

1.5.3.  Coasův teorém 

Pochopení teorému rozvinutého R. Coasem62 je naprosto zásadní pro schopnost určit 

efektivnost právních norem. Má opět velikou spojitost s transakčními náklady, a právě jejich 

existence hraje významnou roli při posuzování jakou z alternativ možné právní úpravy zvolit. 

 Již bylo popsáno výše, že dobrovolnou směnou při absenci tržních poruch dochází 

k efektivní alokaci zdrojů a zvyšování společenského blahobytu. Coase však přišel s poznatkem, 

že efektivnost dobrovolné směny můžou narušit, stejně účinně jako tržní poruchy, i transakční 

náklady vzniklé při uskutečňování takové směny.  

Pokusím se Coasův teorém přiblížit na následujícím teoretickém a velmi zjednodušeném 

příkladu dokazujícím, že právní úprava, která by se mohla zdát efektivní dle Paretova optima a 

Kaldor-Hicksova kompenzačního principu, takovou po vzetí v úvahu transakční náklady být 

nemusí. Řekněme, že existují dvě možnosti, jak v rámci akciové společnosti efektivně sblížit 

zájmy členů volených orgánů se zájmy akcionářů. V prvním případě můžeme právem stanovit 

povinnost členů volených orgánů jednat s péčí řádného hospodáře a odpovědnost za její 

porušení, a to bez možnosti se z takové povinnosti smluvně vyvázat.63 V druhém případě by však 

právem povinnost jednat s péčí řádného hospodáře stanovena nebyla, a navíc by ani nebylo 

možné takovou povinnost sjednat smluvně. Předpokládejme, že v prvním případě by akciové 

společnosti vznikala ztráta 20 000 Kč měsíčně kvůli tomu, že by se představenstvo zdráhalo 

                                                
62 COASE 1960 op. cit., s. 1. 

63 Tzn. dle platné právní úpravy. 
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přijímat riskantní opatření, aby se vyvarovalo případné odpovědnosti za porušení zákonné 

povinnosti. V druhém případě by pak bylo ponecháno na jednotlivých akcionářích, aby 

monitorovali jednání členů volených orgánů a případně rektifikovali případné excesy.64 Takový 

monitoring by vyšel každého akcionáře na 8 000 Kč měsíčně a předpokládejme, že akciová 

společnost emitovala 10 kusů akcií, přičemž každý z akcionářů vlastní 1 kus. Celkově by tedy 

druhé řešení vyšlo na 80 000 Kč měsíčně. Akcionáři ale mají možnost uzavřít mezi sebou 

smlouvu, která by stanovila povinnost jednoho z nich monitoring provádět, čímž by ostatní byli 

této povinnosti zproštěni. Ve světě neexistence transakčních nákladů by takové řešení bylo 

nejefektivnější, neboť by náklady na monitoring, a tím pádem i náklady na zabránění excesům 

vzniklých v důsledku jednání představenstva činily pouze 8 000 Kč měsíčně. V reálném světě by 

však řešení nebylo tak snadné. Aby došlo k uzavření smlouvy, muselo by se všech 10 akcionářů 

sejít, vyjednat a nechat právníky smlouvu sepsat, přičemž by se každý ze zjevných důvodů 

zdráhal být tím jediným monitorujícím akcionářem. Řekněme, že transakční náklady vynaložené 

k uzavření takové smlouvy by byly 10 000 Kč, a proto by i s transakčními náklady byla 

efektivnější právní úprava bez stanovení povinnosti péče řádného hospodáře. 

Nyní se podívejme na totožný příklad, avšak s drobnou úpravou. Akciová společnost by 

emitovala 1000 kusů akcií a opět by každý akcionář vlastnil pouze jediný kus. Kdyby každý 

prováděl monitoring sám, celkové náklady by se vyšplhaly na 8 000 000 Kč. Ke sjednání a 

uzavření smlouvy o monitoringu jediným akcionářem mezi takovým množstvím subjektů by 

bylo třeba vynaložit částku 1 000 000 Kč. Uzavření takové smlouvy by se proto začalo vyplácet 

až po necelých 7 letech její účinnosti a vzhledem k vysoké pravděpodobnosti nutné novace 

během této doby65 (a tím pádem i opětovného vynaložení značné výše transakčních nákladů) by 

se jako efektivnější právní úprava jevila taková, která stanovuje povinnost členů volených 

orgánů jednat s péčí řádného hospodáře.66 

Z výše uvedeného hypotetického příkladu můžeme dovodit, že stanovení zákonné 

povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře by se vyplatilo pro akciovou společnost 

s rozptýlenou vlastnickou strukturou, zatímco pro akciovou společnost se spíše koncentrovanou 

vlastnickou strukturou by bylo efektivnější nechat kontrolu členů volených orgánů na 

akcionářích. 

                                                
64 To vše za předpokladu, že by byli schopni excesy identifikovat a následně jim i zabránit. 

65 Např. z důvodu nespokojenosti s tím, jak je monitoring vybraným akcionářem vykonáván. 

66 Srov. POLINSKY, A Mitchell. An Introduction to Law and Economics. 3. vydání: Aspen Publishers, 2003. 208 s. 

ISBN 978-0735534735. s. 13-16. 
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Při přijímání efektivní právní úpravy by proto měli zákonodárci pracovat i 

s všudypřítomnými transakčními náklady a měli by si být vědomi role, jakou můžou při určování 

efektivnosti určité právní úpravy hrát. 
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2. Efektivní právní úprava odpovědnosti členů statutárního orgánu 

za porušení fiduciárních povinností 

2.1. Úvod 

V předchozí kapitole bylo popsáno, že hlavním cílem společenstevního práva by 

z pohledu školy law and economics mělo být zvyšování společenského blahobytu zejména 

podporou dobrovolné směny při současném omezování důsledků tržních selhání a skrze 

minimalizaci transakčních nákladů a nákladů zastoupení. Za efektivní právní úpravu 

odpovědnosti člena statutárního orgánu za porušení fiduciárních povinností proto můžeme 

považovat takovou, jejíž důsledkem bude zvýšení společenského blahobytu. Smyslem této 

kapitoly je úvaha nad nejefektivnější možnou právní úpravou dosahující tohoto cíle. 

Ještě, než se do analýzy pustíme, bylo by příhodné si připomenout, proč se může jevit 

jako vhodné mít nějakou formu odpovědnosti členů statutárního orgánu. Zájmem společníků 

vlastnících obchodní podíl v obchodní korporaci je zhodnocení jejich investice, a protože sami 

nemají zkušenosti, znalosti, čas či prostředky potřebné k možnosti majetek obchodní korporace 

efektivně spravovat, svěřují jej do rukou svých zástupců. Zájmy těchto osob však nemusí být 

totožné se zájmy společníků, a proto mohou manažeři dávat při rozhodování o majetku obchodní 

korporace přednost svým vlastním zájmům. Takovým jednáním vznikají společníkům dodatečné 

náklady, tzv. náklady zastoupení. Je proto účelné snažit se sjednotit zájmy společníků a 

manažerů a případné oportunní jednání manažerů sankcionovat. Jakou formou by ke sbližování 

zájmů a případným sankcím mělo docházet, aby byly ekonomicky efektivní, je hlavním tématem 

této práce. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že čím přísněji bude odpovědnost manažerů za jednání 

v rozporu se zájmy společníků nastavena, tím menší bude jejich motiv k takovému jednání, což 

by logicky vedlo k nejefektivnějšími řešení. Dle Paz-Arese, který se tomuto tématu věnuje 

v dokumentu vypracovaném pro Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj67, se však 

jedná o častou chybu, které se zákonodárci a obecně právníci dopouštějí. Argumentuje, že ve 

skutečnosti bude existovat hranice míry odpovědnosti, jejíž překročení bude mít negativní 

důsledky pro ekonomickou efektivnost obchodní korporace.68 Přílišná přísnost například může 

                                                
67 PAZ-ARES, Cándido. Directors‘ Duties and Directors‘ Liabilities (A Framework for the Law Reform in Latin 

America) [online]. Španělsko: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 2002. [cit. 15. 3. 2019]. Dostupné 

z: http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/2085788.pdf. 

68 Tamtéž s. 7. 

http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/2085788.pdf
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odradit kvalitní manažery od ujmutí se funkce člena statutárního orgánu či již působící manažery 

může nutit k přílišné zdrženlivosti a nepřijímání riskantních rozhodnutí. 

Na pomyslné škále mezi žádnou a objektivní odpovědností je proto nutné najít její 

takovou míru, jenž bude nejefektivnější. Univerzální řešení je však téměř nemožné nalézt, neboť 

ideální nastavení odpovědnosti bude pro jednotlivé obchodní korporace různé. Zároveň, jak již 

bylo zmíněno, nelze v tomto případě argumentovat prostými čísly, jelikož hospodářská 

výkonnost obchodních korporací závisí na spoustě na sebe navzájem působících faktorů, které od 

sebe není možné oddělit. Musíme se proto, jak je v právu běžné, omezit pouze na dohady. 

2.2. Potřeba právní úpravy 

V první řadě se pozastavíme nad tím, jestli je vůbec vtělení odpovědnosti za porušení 

fiduciárních povinností do právních předpisů potřeba a zda by nebylo efektivnější ponechat 

řešení sbližování zájmů manažerů se zájmy společníků na samotných společnících. 

V souladu s Paretovými a Kaldor-Hicksovými principy dochází k efektivní alokaci zdrojů 

a zvyšování společenského blahobytu při dobrovolné směně nezatížené tržními selháními. Coase 

dále upozornil na problematiku transakčních nákladů při dobrovolných směnách vznikajících. 

Lze tedy shrnout, že při neexistenci tržních selhání a transakčních nákladů by bylo vhodné tuto 

otázku právními předpisy neřešit. Společníci by si s manažery smluvně a podrobně stanovili 

rozsah jejich povinností tak, aby zvyšoval užitek obou smluvních stran a zároveň by tím nebyly 

způsobovány ztráty třetím stranám. Takové řešení by se považovalo za efektivní. 

Realita je ovšem jiná a k uzavření úplné smlouvy, která by byla schopna eliminovat vznik 

nákladů zastoupení, by musely být vynaloženy značné transakční náklady.69 Navíc by taková 

smlouva mohla být snadno zatížena tržními selháními, která by měla za následek zhoršování 

postavení ostatních investorů, jako jsou především menšinoví společníci nemající vliv na určení 

obsahu smlouvy o výkonu funkce. Efektivní právní úprava by vedle snižování nákladů 

zastoupení měla eliminovat či alespoň minimalizovat i tyto problémy. 

2.3. Kogentnost a dispozitivnost 

Zvyšování společenského blahobytu je dle ekonomické analýzy práva založeno na 

dobrovolné směně. Zákonodárci by při tvorbě společenstevního práva měli mít tento fakt vždy 

na paměti. Míra dobrovolnosti je v právních předpisech vyjádřena mírou kogentnosti a 

dispozitivnosti norem, které v sobě obsahují. Dispozitivních norem mohou strany při uzavírání 

                                                
69 Nehledě na to, že by uzavření takové smlouvy pravděpodobně ani nebylo možné, protože nelze dopředu 

předpokládat všechny události, které bude v rámci smluvního vztahu potřeba řešit. 
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smluv využít tak, že určitou problematiku nebudou smluvně řešit a ponechají její úpravu na 

dispozitivních normách, čímž ušetří transakční náklady. Naopak v případě, že pro ně normy 

vyhovující nejsou, můžou se od nich odchýlit, a tím i tak docílit efektivního urovnání poměrů 

mezi sebou. Společenstevní právo by proto mělo upravit hlavně skutečnosti, jejichž sjednávání 

by pro smluvní strany bylo v poměru k hrozícímu riziku příliš nákladné. 

I přesto, že se lze od dispozitivních norem odchýlit, je třeba, aby byly vytvořeny kvalitně 

a použitelně pro co nejvíce účastníků smluvních vztahů. Kdyby byly dispozitivní normy vhodné 

jen pro jejich menší část, zbytek by se od nich musel smluvně odchýlit, čímž by teoreticky 

mohly vzniknout vyšší transakční náklady než v případě absence právní úpravy. Efektivní právní 

úprava by proto byla taková, která by kopírovala smlouvu nejčastěji mezi společníky a členy 

statutárního orgánu uzavíranou v případě neexistence transakčních nákladů. Kogentní normy 

prvek dobrovolnosti postrádají a pro účastníky směny mohou být maximálně tak efektivní, jako 

normy dispozitivní. Pokud by totiž byla kogentní úprava ta nejefektivnější možná, strany by si 

vztahy stejným způsobem ujednaly i smluvně. Naopak pokud by pro účastníky směny existovalo 

řešení přinášející jim větší užitek, nemohou se od kogentní normy odchýlit a musí se smířit 

s méně efektivní směnou.70 

Použití kogentních norem tak může přispívat ke společenskému blahobytu zejména 

v případech tržních selhání nebo při očekávání neracionálního jednání. V žádném případě by 

nemělo dojít k inflaci kogentních norem, poněvadž jejich rigidita neumožňuje držet krok se 

společenským vývojem. 

Z této analýzy vyplývá, že kogentní právní úprava odpovědnosti za porušení fiduciárních 

povinností může být ekonomicky efektivní pouze za předpokladu, že v opačném případě by 

dobrovolnou směnou, tzn. možným odchýlením se od této povinnosti, docházelo k tržním 

selháním, která by u jiných lidí vedla ke ztrátě převyšující užitek získaný odchýlením se od této 

povinnosti. 

Smluvní zbavení odpovědnosti členů statutárního orgánu nemůže být z pohledu 

ekonomické analýzy práva neefektivní pro ty, jenž takovou smlouvu dobrovolně uzavřeli, tzn. 

pro společníky, resp. většinové společníky. Nedobrovolné náklady tím však mohou vzniknout 

ostatním investorům podílejícím se na chodu obchodní korporace.71 

                                                
70 Srov. KUHN 2008 op. cit., s. 30-31. 

71 Mezi ně budou patřit též minoritní společníci nemající možnost ovlivnit podobu smlouvy o výkonu funkce. 
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Řekněme, že neinformovaným rozhodnutím člena statutárního orgánu vznikne obchodní 

korporaci značná škoda, kvůli čemuž nebude možné uspokojit pohledávky jejích věřitelů. 

V takovém případě by se jevilo jako spravedlivé, aby věřitelé měli možnost vymáhat po členech 

statutárního orgánu své nedobytné nároky. Výše již bylo popsáno, že je často přijímán tzv. 

akcionářský model společenstevního práva založený na tom, že efektivnosti společenstevního 

práva je nejlépe dosahováno maximalizací výnosů společníků z jejich investic.72 Pokud tak 

budeme následovat tuto tezi, jeví se jako efektivní nechat společníkům co největší prostor pro 

vymezení odpovědnosti manažerů spravujících jejich obchodní korporaci. To však nemění nic na 

tom, že minimálně nejzávažnější externality by měly být upraveny kogentními normami. Mezi 

takové externality může patřit i újma způsobená menšinovým společníkům rozhodováním 

společníků většinových. Jak přísná by v souvislosti s odpovědností měla efektivní právní úprava 

být, bude řešeno dále v této kapitole. 

2.4. Fiduciární povinnosti 

Význam tohoto pojmu není v jednotlivých právních řádech totožný (a některé, včetně 

českého právního řádu, s ním ani přímo nepracují)73, a zároveň má v každé jurisdikci jiný obsah, 

neboť hranice těchto povinností jsou do značné míry vytyčovány soudními rozhodnutími, které 

se v každé zemi ubíraly jiným směrem.74 Vznik fiduciárních povinností je spjat 

s angloamerickým právem a v souvislosti se společenstevním právem se tradičně skládá ze dvou 

složek, a to z povinnosti péče (duty of care) a z povinnosti jednat loajálně (duty of loyalty).75 

Zatímco později zmíněná složka byla nejprve rozvíjena ekvitou, a je tedy založena na zásadách 

spravedlnosti a poctivosti, povinnost péče vznikla v systému common law na principech 

nedbalostního práva.76 

Pochopení rozdílu mezi těmito složkami je důležité pro diskusi, zda je vhodné mít 

kogentní odpovědnost členů statutárního orgánu za porušení takovýchto povinností. Jak již bylo 

řečeno, obsah těchto dvou složek je v jednotlivých jurisdikcích vykládán různě a často není lehké 

                                                
72 Viz např. HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. The End of History for Corporate Law. Yale Law 

School Working Paper no. 235. 2000. Dostupné z 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=204528&download=yes. 

73 V českém právním řádu je na podobném principu postavena povinnosti členů statutárního orgánu jednat s péčí 

řádného hospodáře. 

74 K významu pojmu v jednotlivých právních řádech blíže BORKOVEC, Aleš; JOSKOVÁ, Lucie; TOMÁŠEK, 

Petr. Fiduciární vztah a fiduciární povinnost pohledem (nejen) zahraničních jurisdikcí. Právní rozhledy. 2018, č. 23-

24, s. 815. 

75 PIHERA 2012 op. cit., s. 144. 

76 BORKOVEC, JOSKOVÁ, TOMÁŠEK 2018 op. cit., s. 820. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=204528&download=yes
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je od sebe odlišit.77 Obecně však povinnost péče zahrnuje závazek člena statutárního orgánu 

jednat s takovou pečlivostí a péčí, jakou by vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla by na 

jeho místě. Povinnost loajality zavazuje manažery jednat jako věrný a poctivý správce obchodní 

korporace a upřednostnit zájmy společníků před zájmy svými. Pro účel této práce spočívá 

nejdůležitější rozdíl mezi těmito složkami ve skutečnosti, že povinnost loajality bude porušována 

převážně úmyslně, zatímco povinnost péče je spjata především s nedbalostním jednáním 

manažerů.  

Ačkoli při porušení obou z těchto povinností vznikají společníkům obchodní korporace 

dodatečné náklady, a dochází tedy ke ztrátě potenciálu korporace generovat zisk, je často 

přijímán názor, že má smysl mít zákonem stanovenou odpovědnost jen za porušení povinnosti 

loajality.78 Pro podporu tohoto tvrzení je argumentováno tím, že z porušení povinností péče čili z 

nedbalostního porušení fiduciárních povinností, nemá manažer žádný znatelný prospěch. Jedinou 

výhodu, kterou takovým jednáním pro sebe získá, je ušetření času a energie. Členové 

statutárního orgánu proto nemají velikou motivaci jednat v rozporu s povinností péče, a proto se 

mohou jako dostačující jevit mimoprávní sankce, kterými jsou například možnost být z funkce 

odvolán nebo špatná pověst na trhu práce.79 Na druhou stranu se však objevují i argumenty, že 

náklady vznikající obchodním korporacím nedostatečnou pracovní morálkou tvoří největší část 

nákladů zastoupení.80 

Jestli je potřeba mít uzákoněnou odpovědnost za porušení povinnosti péče, bude tedy 

záležet především na schopnosti obchodní korporace nalézt jiný způsob schopný účinně snížit 

náklady zastoupení vznikající spravováním obchodní korporace manažerem. Obchodními 

korporacemi schopnými účinně snížit náklady zastoupení budou především akciové společnosti s 

veřejně obchodovatelnými akciemi, neboť tyto budou pod drobnohledem investorů a jednotlivé 

                                                
77 Srov. FISCHEL, Daniel R.; BRADLEY, Michael. The Role of Liability Rules and the Derivative Suit in 

Corporate Law: A Theoretical and Empirical Analysis. Cornell Law Review. 1986, č. 71, s. 261, 291 a SCOTT, 

Kenneth E. Corporation Law and the American Law Institute Corporate Governance Project. Stanford Law 

Review. 1983, roč. 35, č. 5, s. 927, 932. 

78 Např. EASTERBROOK, Frank H; FISCHEL, Daniel R. The Economic Structure of Corporate Law. 1. vyd.: 

Harvard University Press. 1996. 370 s. ISBN 0-674-23538-X. s. 103; SCOTT, Kenneth E. Corporation Law and the 

American Law Institute Corporate Governance Project. Stanford Law Review. 1983, č. 35, s. 927, 937. 

79 K tomuto tématu blíže v podkapitole 2.5. 

80 FISCHEL, Daniel R.; BRADLEY, Michael. The Role of Liability Rules and the Derivative Suit in Corporate 

Law: A Theoretical and Empirical Analysis. Cornell Law Review. 1986, č. 71, s. 261, 291. 
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kroky manažerů tak budou kontrolovány větším počtem osob.81 Je zde proto šance, že trh 

s akciemi pro manažery sám vyvodí důsledky za jednání bez potřebné péče. 

Pochybení členů statutárního orgánu u ostatních obchodních korporací nemusí vyjít tak 

snadno napovrch. Je sice pravdou, že u nich často bude vlastnická struktura s orgány společnosti 

personálně propojena a bude tak zmenšen rozkol mezi zájmy těchto dvou skupin, ale kvůli 

absenci kontroly ze strany veřejnosti může snáze dojít k poškození zájmů ostatních investorů.82 

Naopak v případě porušení povinnost loajality se zákonná odpovědnost jeví jako nutnost 

pro všechny typy obchodních korporací, neboť toto jsou případy, při kterých může docházet 

k rozsáhlým podvodům a úmyslnému poškozování zájmů obchodní korporace. Paz-Ares 

v porovnání s povinností péče vidí kromě větší motivace k podvodnému jednání z důvodu 

možnosti přímého zisku rozdíl v několika skutečnostech.83 Za prvé je nutné mít zákonnou 

odpovědnost proto, že už samotná povaha neloajálního jednání naznačuje, že manažeři budou 

vyvíjet snahu o jeho utajení, a tedy bude takové jednání pro ostatní investory méně viditelné než 

chyba způsobená nedbalostním jednáním. Za druhé je větší pravděpodobnost, že k neloajálnímu 

jednání bude docházet ke konci funkčního období členů statutárního orgánu, což znemožňuje 

uplatnění některých mimoprávních sankcí.84 Poslední odlišnost vidí Paz-Ares v tom, že pokud 

manažer vlastní významný podíl obchodní korporace, nedochází tím ke snižování nákladů 

zastoupení vznikajících z porušování povinnosti loajality. Naopak se může cítit být chráněn díky 

ztížené možnosti jej za neloajální jednání odvolat z funkce. Podle zkušeností jsou to právě 

případy s koncentrovanou vlastnickou strukturou, při kterých nejčastěji dochází k jednání 

v rozporu se zásadou povinnosti loajality.85 

                                                
81 Tento argument je založen na domněnce, že nemalá část osob investujících na kapitálových trzích jsou 

profesionálové denně se zabývající sledováním akciových společností za účelem odhadnutí dalšího pohybu cen 

akcií. 

82 Např. rodina vlastnící a řídící korporaci nebude pokračovat v podnikání a přivede korporaci v důsledku svých 

laxních a neinformovaných rozhodnutí do úpadku a pohledávky věřitelů proto nebudou moci být uspokojeny. Pokud 

by neexistovala odpovědnost za jednání bez řádné péče, členům rodiny by nehrozila žádná újma a věřitelé by 

nemohli své pohledávky vymáhat po jednotlivých členech rodiny. Takové řešení by nebylo ekonomicky efektivní. 

Zároveň je však nutné připomenout, že ekonomická analýza práva vychází z premisy maximalizace užitku. 

Racionální chování rodiny by v tomto případě nejspíše bylo maximalizovat hodnotu korporace a následně ji prodat, 

čímž by k takové situaci nedošlo. 

83 PAZ-ARES 2002 op. cit., s. 9-10. 

84 Např. možnost odvolání z funkce člena statutárního orgánu. 

85 PAZ-ARES 2002 op. cit., s. 10. 
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2.5. Sbližování zájmu členů statutárního orgánu se zájmy společníků bez užití 

právních norem 

V této podkapitole bude zanalyzováno, zda by bylo možné účinně snižovat náklady 

zastoupení i bez odpovědnosti za porušení fiduciárních povinností. Obecně lze však říci, že 

z výše uvedených důvodu budou ztráty vznikající v důsledku porušení povinnosti loajality jen 

těžko minimalizovány. Hlavní otázkou tedy je, zda by mimoprávním sbližováním zájmů mohly 

být redukovány náklady zastoupení z jednání v rozporu s náležitou péčí. 

Ve zdravém tržním prostředí s vysokou nabídkou manažerů se může o znatelnou sankci 

pro členy statutárního orgánu postarat sám trh práce. Často či závažně chybující manažer může 

mít problém uplatnit se dále na pracovním trhu, čímž přijde o možnost efektivně investovat svůj 

lidský kapitál a tím pádem maximalizovat užitek, který může ze své vykonané práce mít. Tento 

fakt by mohl být pro členy statutárního orgánu dostatečnou motivací k tomu, aby jednali 

v nejlepším zájmu zastupované obchodní korporace. 

Nabízí se však několik důvodů, proč by pouze taková sankce nemusela dostatečně 

fungovat. Za prvé je jen těžko představitelné, že by se informace o pochybení člena statutárního 

orgánu rozšířila po celém pracovním trhu. Samozřejmě by záleželo na míře pochybení a na tom, 

u jak mediálně propírané obchodní korporace by k nevhodnému jednání došlo. V praxi se navíc 

můžeme setkávat se situacemi, kdy se společníci chtějí neschopného manažera v tichosti zbavit a 

zároveň chtějí zabránit případným odvetným opatřením z jeho strany.86 Současně pro společníky 

bude efektivnější nepožadovat po chybujícím manažerovi náhradu újmy, neboť se soudním 

řízením jsou spojeny i značné finanční náklady a možná pozornost veřejnosti. Takový postup 

zabraňuje rozšíření pochybné pověsti manažera a dělá tak tento druh sankce neúčinným. Za 

druhé by mohlo dojít k situaci, kdy oportunní jednání člena statutárního orgánu pro něj bude mít 

benefity převyšující dopady plynoucí ze ztížené možnosti uplatnění na trhu práce. V takovém 

případě by člen statutárního orgánu neměl motivaci jednat ve prospěch obchodní korporace a 

raději by na její úkor zvýšil svůj užitek.87 Je nutné připomenout, že osobní prospěch získaný 

manažerem je spjat především s úmyslným jednáním, a proto se tento případ bude týkat hlavně 

povinnosti jednat loajálně. 

Podobnou motivací pro člena statutárního orgánu jednat v zájmu obchodní korporace 

může být i odměna, kterou získává za svoji činnost. Je možno očekávat, že pokud se bude 

                                                
86 PELIKÁN, Robert. Soukromá konzultace. 2019 

87 Blíže EASTERBROOK, FISCHEL 1996 op. cit., s. 92-93. 
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obchodní korporaci dařit, člen statutárního orgánu za to bude náležitě odměněn. Naopak 

v případě špatných rozhodnutí může očekávat snížení odměny či odvolání z funkce. Pro 

manažera uchopitelnějším a nejspíše i více motivujícím řešením by mohlo být přenechání mu 

části zisku obchodní korporace, čímž dojde k přirozenému sblížení zájmů mezi ním a ostatními 

společníky, což bude mít za následek značné snížení nákladů zastoupení. Manažerovo ledabylé 

vedení obchodní korporace by se tak přímo dotýkalo jeho finanční odměny, a naopak snaživý 

manažer bude mít záruku kompenzace jeho úsilí vynaloženého na efektivní řízení korporace. 

Jednou z možností snižování nákladů zastoupení by mohl být i nepřetržitý monitoring 

členů statutárního orgánu. I u takového řešení však narážíme na velké množství problémů. Za 

prvé pro osoby pověřené monitoringem platí to stejné jako pro členy statutárního orgánu. Budou 

mít zkrátka jiné zájmy než společníci. Navíc oni samotní monitorováni nebudou, takže by bylo 

nutné sehnat osoby monitorující tyto monitorující osoby. Na konci tohoto monitorovacího 

řetězce by však vždy byla osoba, která monitorována nebude. Monitoring je navíc spojen se 

značnými náklady, neboť na rozdíl od odpovědnosti za jednání v rozporu s fiduciárními 

povinnostmi je monitoring založen na principu předcházení případného pochybení. Tyto náklady 

tak budou vynaloženy i v případě, že k žádnému porušení povinností nedojde. Soud by naopak 

jednání manažera posuzoval až ex post. Pokud tedy bude manažer čestný a poctivý, povede 

přenechání posouzení jeho jednání soudu k efektivnějšímu výsledku. Jako vhodný příklad si 

můžeme uvést vjezd dopravních prostředků na dálnici. Jednou z možností, jak ověřovat jejich 

oprávnění k vjezdu na dálnici, je náhodná kontrola při podezření z nevlastnění dálniční známky. 

Druhou možností je kontrolovat všechny dopravní prostředky již při vjezdu na dálnici. V prvním 

případě bude docházet k excesům a nějaké dopravní prostředky nebudou mít vylepenou dálniční 

známku, čímž stát přichází o peníze. V druhém případě nebude možné vjet na dálnici bez 

dálniční známky. Stát však ponese značné náklady za úředníky kontrolující každý dopravní 

prostředek vjíždějící na dálnici. Navíc se tím ušetří čas řidičů, kteří jej mohou využít efektivně a 

na daních tak přivést další peníze do státní pokladny. 

2.6. Nepředvídatelnost následků jednání člena statutárního orgánu 

Značným problémem a argumentem proti odpovědnosti za porušení fiduciárních 

povinností je možná nepředvídatelnost následků jednání manažerů. Manažer, často bez právního 

vzdělání (tento problém se ale může týkat i manažerů v právu zběhlých), si nemusí být jist 

hranicemi mezi jednáním, které je ještě v souladu se zákonem a kterým by už byly porušeny 

fiduciární povinnosti. Dalším zdrojem nejistoty se může jevit nepředvídatelnost soudních 

rozhodnutí způsobená jednak neostrými hranicemi fiduciárních povinností a jednak možnou 
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chybovostí soudců. Důsledkem výše uvedeného může být přehnaná snaha manažerů opatřovat si 

důkazy dosvědčující, že jejich jednání bylo v souladu se všemi pravidly. Proto i v případech, kdy 

se bude jednat bezpochyby o jednání v rámci všech povinností, manažer se ze strachu 

případného soudního sporu může snažit opatřovat si důkazy potvrzující dodržování všech jeho 

povinností, což připravuje manažery o energii a čas, jež by mohly být věnovány expanzi 

obchodní korporace či vytváření obchodní strategie.88 Dále tím mohou být manažeři nuceni lpět 

na vypracovávání podrobných posudků ke každému plánovanému rozhodnutí, čímž obchodní 

korporaci vznikají i přímé finanční náklady. 

Zároveň je obecně přijímána skutečnost, že častá kontrola manažerských rozhodnutí 

soudem, by měla za následek celkové snížení bohatství investorů.89 Manažeři jsou většinou 

v odvětví podnikání odborně lépe vybaveni než soudci, a proto mají schopnost kvalitněji 

posoudit výnosnost určitého rozhodnutí. Manažeři musí mnohdy jednat rychle bez možnosti 

pořádně se seznámit s dokumenty důležitými pro rozhodování, lépe řečeno by takovou možnost 

měli, ale oddálení rozhodnutí z důvodu studia materiálů by mohlo mít závažnější následky než 

rychlé intuitivní jednání. Jestli bylo zvolené řešení jednat rychle bez prostudování materiálů 

efektivní či ne, se zjistí až ex post.90 I toto tvrzení tak podporuje argument pro omezení soudního 

přezkumu, a tedy omezení rozsahu odpovědnosti za porušení fiduciárních povinností. 

Kdybychom se blíže podívali na zmíněnou neefektivitu spojenou s právní nejistotou, 

zjistíme, že opět bude značný rozdíl mezi odpovědností plynoucí z porušení povinnosti péče a 

povinnosti loajality, a s tím související odpovědností za nedbalost a za úmysl. Při porušení 

povinnosti loajality si budou manažeři v naprosté většině případů vědomi protiprávního jednání a 

stěží se proto může stát, že by svým jednáním porušili své povinnosti nevědomky a 

v přesvědčení legálnosti. Zároveň je méně pravděpodobné, že by se soudy pomýlily při 

posuzování loajálního jednání, neboť při porovnání s posuzováním porušení povinnosti péče, kde 

je potřeba komplexně a složitě posoudit všechny skutečnosti související s případem, porušení 

povinnosti loajality závisí především na morálním posouzení, na což soudy nepotřebují speciální 

znalosti, a jsou proto pro takové rozhodování dobře vybaveni.91 Naopak možnost soudního 

pochybení při posuzování porušení povinnosti péče se zdá být poměrně vysoká. Chapman 

                                                
88 Srov. CALFEE, John E.; CRASWELL, Richard. Some Effects of Uncertainty on Compliance with Legal 

Standards. Virginia Law Review. 1984, č. 70, s. 965. 

89 EASTERBROOK, FISCHEL 1996 op. cit., s. 93. 

90 Tamtéž s. 94. 

91 PAZ-ARES 2002 op. cit., s. 11-12. 
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například argumentuje přílišným rizikem, že soudy budou porovnávat špatné finanční výsledky 

s porušením péče.92 

Obecně se problémy spojené s nejistotou budou týkat ve značné míře pouze povinnosti 

jednat s náležitou péčí. V případě porušení loajality si budou chybující manažeři vědomi 

protizákonnosti a jimi shromážděné důkazy je od případné odpovědnosti nemohou zachránit. 

Proto i přísně nastavená odpovědnost porušení povinnosti loajality nebude navyšovat náklady 

vzniklé z tzv. overcompliance. 

To stejné však nelze říci u odpovědnosti za povinnost jednat s péčí. Přísně nastavená 

odpovědnost může v tomto případě vést k přehnaně konzervativnímu jednání. Obchodní strategie 

společnosti může být navržena bez větších rizik, přičemž právě riziková rozhodnutí jsou ta, která 

mají potenciál přinést společníkům nejvyšší zisk. Manažeři tím navíc mohou být nuceni 

k jednání podle zažitých pravidel místo toho, aby vymýšleli inovativní a kreativní řešení.93 

Společníci chtějí co největší návratnost z jejich investice, přičemž největší návratnosti je 

většinou dosahováno právě riskantními rozhodnutími. Kapitál rozumného investora je proto 

diverzifikován a případná nesprávná volba při jeho rozdělení pro něj nebude mít devastující 

následky. Manažer naopak svůj lidský kapitál může jen těžko rozdělit, neboť investuje 

převážnou část své energie a času do řízení obchodní korporace. Bude se proto snažit 

podstupovat co nejmenší riziko, neboť v případě krachu své investice v podobě lidského kapitálu 

bude nést těžké následky. Z tohoto důvodu přílišné vystavení manažerů riziku nést odpovědnost 

za nesprávná rozhodnutí může redukovat motivaci manažerů k přijímání riskantních rozhodnutí a 

tím zabránit jednání maximalizující efektivnost obchodních korporací. 

Dále může vznikat problém anglicky nazývaný pojmem „paper walls“.94 Manažeři 

mohou být nuceni si na každé rozhodnutí vyžádat podrobný posudek od odborníka. To nemusí 

vést ke konzervatismu pouze manažery, ale i odborníky posudky zpracovávající, kteří zároveň 

budou ve svých radách zdrženliví, aby se vyhnuli případné odpovědnosti.95 

Ze všeho výše uvedeného můžeme shrnout, že v případech vyššího rizika chybných 

rozhodnutí soudu a vzniku vysokých nákladů způsobených přehnanou snahou o jednání v rámci 

                                                
92 CHAPMAN, Bruce. Corporate Tort Liability and the Problem of Overcompliance. Southern California Law 

Review. 1996, č. 69, s. 1679 a násl. 

93 PAZ-ARES 2002 op. cit., s. 13. 

94 Tamtéž. 

95 BJERRE, C. Samuel. Evaluating the New Director Exculpation Statutes. Cornell Law Review. 1988, č. 73, s. 786, 

802. 
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všech povinností by se strategie mírnějšího nastavení odpovědnosti mohla jevit jako efektivnější. 

Zároveň je patrné, že k těmto případům bude docházet především v souvislosti s povinností 

jednat s náležitou péčí. Naopak v případech, kdy soudci mají vysokou kvalifikaci pro 

rozhodování sporů a kdy by tedy nedocházelo k přílišné snaze manažerů jednat v souladu se 

všemi pravidly, se zdá být efektivnější striktnější nastavení odpovědnosti za porušení 

fiduciárních povinností. Zároveň je však nutné podotknout, že o shovívavějším přístupu by se 

mělo uvažovat pouze ve vztahu k povinnosti jednat s náležitou péčí. Manažeři si jsou 

neloajálního jednání většinou vědomi a výše zmíněné o nejistotě se na ně neuplatní.96 

2.7. Do jaké míry je efektivní mít v právní úpravě zakotvenou odpovědnost za 

porušení fiduciárních povinností? 

2.7.1. Úvahy nad efektivností vyloučení odpovědnosti za porušení fiduciárních povinností 

Analýzou v této kapitole bylo rozebráno, že stanovením odpovědnosti za porušení 

fiduciárních povinností mohou vzniknout i značné náklady, a zároveň byly shrnuty jiné způsoby 

potenciálního snižování nákladů zastoupení. Troufám si říci, že kogentní odpovědnost za 

porušení povinnosti loajality se jeví pro efektivní právní úpravu jako nutná. Riziko externalit, 

které by mohly v opačném případě vznikat, se zdá být příliš vysoké. Manažeři by totiž mohli bez 

občanskoprávních sankcí zneužívat svěřený majetek k vlastnímu obohacování nebo 

zvýhodňování většinových společníků na úkor ostatních investorů. Z analýzy zároveň vyplynulo, 

že si lze jen těžko představit jiný účinný způsob snižující riziko neloajálního jednání, neboť 

osobní užitek získaný takovým počínáním může dalece přesahovat ztráty jím způsobené. Jelikož 

se v případě porušení povinnosti loajality bude jednat o úmyslné jednání, soudy by neměly mít 

značný problém při rozhodování, zda k protiprávnímu jednání skutečně došlo. 

Učinit rázný závěr o efektivnosti odpovědnosti za porušení povinnosti jednat s náležitou 

péčí však není tak snadné. Na rozdíl od povinnosti jednat loajálně nemají manažeři velkou 

motivaci jednat odchylně od zájmů společníků. Navíc se jeví jako možné efektivně snížit 

náklady zastoupení jinými prostředky. Argumentem proti kogentní odpovědnosti může být i 

těžká úloha soudů při posuzování, zda k nedbalostnímu jednání došlo. Zároveň se jeví jako téměř 

nemožné přesně vyčíslit škody takovým jednáním způsobené, jelikož je velmi složité odhadnout 

finanční situaci obchodní korporace v případě přijetí jiného obchodního rozhodnutí. Stanovením 

odpovědnosti naopak mohou vzniknout značné náklady způsobené strachem manažerů 

z případného soudního sporu. 
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Nejspíše bude efektivní mít zákonem stanovenou odpovědnost za porušení povinnosti 

jednat s náležitou péčí alespoň dispozitivně. Takovou úpravou mohou být ušetřeny transakční 

náklady, které by jinak byly vynaložené společníky a členy statutárního orgánu při uzavírání 

smluv o výkonu funkce, rozhodli by se tuto povinnost manažerů zanechat. Jestli však mít 

odpovědnost stanovenou dispozitivně nebo kogentně bude náležet na tom, zda – v souladu 

s Kaldor-Hicksovým principem – benefity, které možnost vyloučení odpovědnosti přinese 

společníkům a členům statutárního orgánu, převýší ztrátu způsobenou ostatním investorům. 

Dle Scotta by zrušení odpovědnosti za porušení potřebné péče vedlo hned k několika 

důsledkům schopným ovlivnit ekonomickou efektivnost obchodní korporace. Mezi takové patří 

úspory z neproběhlých soudních řízení, úspory vzniklé nenucením manažerů důkladně si 

vyžadovat a následně uchovávat materiály pro případnou obhajobu u soudu a zároveň by to 

přineslo i vyšší zisk obchodní korporaci kvůli menší averzi manažerů provádět riskantní 

rozhodnutí.97 

Nabízí se tak otázka, zda by nebylo pro společenský blahobyt výhodnější nechat na 

samotných společnících, jestli nad členy statutárního orgánu nechají viset Damoklův meč ve 

formě odpovědnosti za porušení povinnosti jednat s řádnou péčí. Pro strany smlouvy o výkonu 

funkce by taková možnost nepochybně byla efektivní, neboť se dá očekávat, že by neuzavřely 

smlouvu nezvyšující jejich užitek. Je však nutné se podrobně podívat na to, zda by možností 

uzavřít takovou smlouvu nemohly ostatním investorům vzniknout ztráty převyšující užitek 

získaný smluvními stranami. 

Mezi těmito ostatními investory je nutno rozlišovat mezi takovými, kterým má být 

poskytnuto pouze plnění, které jim bylo obchodní korporací slíbeno,98 a mezi menšinovými 

společníky. Ti se od dříve zmíněné kategorie odlišují tím, že mají právo na podíl ze zisku 

obchodní korporace. Míra návratnosti jejich investice proto není předem daná a bude se odvíjet 

od ekonomické výkonnosti korporace. 

U prvně zmíněné skupiny investorů (tzn. věřitelé, zaměstnanci atd.) nebude docházet ke 

snížení jejich užitku, pokud obchodní korporaci bude způsobena újma v souvislosti s jednáním 

člena statutárního orgánu v rozporu s povinností jednat s náležitou péčí. Této skupině nezáleží na 

finanční situaci obchodní korporace právě proto, že jim má být plněno pouze to, co jim bylo 

slíbeno. Proto, i kdyby manažer jednal nedbale a nenesl by za takové jednání odpovědnost, 
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98 Typicky věřitelé, zaměstnanci, spotřebitelé apod. 
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nebude mít takové jednání dopad na bohatství této skupiny investorů. Avšak výše uvedené se 

uplatní pouze za předpokladu, že obchodní korporace bude schopna splácet své dluhy. 

V případě, kdy obchodní korporace nebude schopna plnit své závazky, tzn. bude v úpadku, může 

nedbalostní jednání manažera značně snížit bohatství této skupiny. Smluvním vyloučením 

odpovědnosti by tak mohla vzniknout závažná externalita. 

Jelikož návratnost investice menšinových společníků se přímo odvíjí od ekonomických 

úspěchů obchodní korporace, míry jejich bohatství by se dotklo nedbalé jednání manažera 

způsobující obchodní korporaci újmu, i pokud by následně byla finančně zdravá. Uzavření 

smlouvy o výkonu funkce s vyloučením této odpovědnosti by proto mohlo snižovat užitek 

menšinových společníků nejen v případě úpadku obchodní korporace. Na druhou stranu je nutné 

poznamenat, že zájem většinových a menšinových společníků je v tomto případě totožný. 

Většinoví společníci nebudou mít užitek z nedbalostního jednání členů statutárního orgánu. 

Jedinou výjimku může tvořit situace, kdy člen statutárního orgánu a většinový společník budou 

tatáž osoba. Pak by z případného ušetření energie a času manažera měl určitý užitek i většinový 

společník, zatímco menšinoví společníci by zůstali pouze se ztrátou.  

Zájem menšinových akcionářů se proto jeví jako klíčový pro určení efektivnosti 

vyloučení odpovědnosti za povinnost jednat s náležitou péčí. Scott poznamenal, že právě tohoto 

problému se týká největší rozkol mezi právníky a ekonomy. Zatímco právníci vidí v rámci 

společenstevního práva jako největší problém možné vykořisťování menšinových společníků, 

pro ekonomy je ve všech případech klíčovou otázkou snížení nákladů zastoupení, a to v nejvyšší 

možné míře.99 Kolektiv profesorů předních severoamerických univerzit provedl dle Paz-Arese100 

do té doby nejrozsáhlejší empirický výzkum dokazující souvislost mezi mírou rozvinutí 

kapitálového trhu – z hlediska jeho velikosti, síly a likvidity - a kvalitou ochrany menšinových 

společníků.101 Esej zároveň dochází k závěru, že rozvinutý kapitálový trh podporuje ekonomický 

růst dané země, a tedy zvyšuje blahobyt celé společnosti. Současně si jsou však autoři vědomi 

toho, že nedostatečná ochrana menšinových společníků nebude znamenat nepřekonatelný 

problém, neboť z porovnávaných 49 zemí jsou země s nejmenší ochranou minoritních 

společníků Francie a Belgie čili státy patřící mezi nejrozvinutější ekonomiky světa.102 I přesto, že 
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102 Taméž s. 1152. 



 

36 

 

 

esej nebere přímo v úvahu tvrdost nastavení odpovědnosti za porušení fiduciárních povinností, se 

i tak jedná o zajímavé závěry, které by měly být brány školou law and economics v potaz. 

Ekonomická analýza práva též vychází z předpokladu, že každý člověk se snaží za každých 

okolností maximalizovat svůj užitek, a tudíž ze strany manažerů dochází k neustálému jednání 

odchylujícímu se od zájmů společníků, přičemž rozkol zájmů by se s případnou neodpovědností 

ještě zvětšil. Dle Fischela a Bradleyho se však jedná o mylnou domněnku a podle do té doby 

dostupných důkazů k systematickému jednání v rozporu se zájmy společníků nedochází.103 

Cestou deregulace se již některé jurisdikce částečně vydali. Momentálně většina státu 

v USA do určité míry dovoluje smluvní vyloučení odpovědnosti členů statutárního orgánu za 

porušení fiduciárních povinností.104 Například právní úprava státu Delaware, která je známá 

svými nesvazujícími normami společenstevního práva, takovou možnost poskytuje. Nejde však 

vyloučit odpovědnost vzniklou z (i) porušení povinnosti loajality, (ii) jednání, které není v dobré 

víře, (iii) protiprávní výplaty dividend, protiprávního nákupu akcií či jejich zpětného odkupu a 

(iv) jednání směřujícího k osobnímu obohacení.105 Ve výsledku se tak možnost dřívějšího 

omezení odpovědnosti vztahuje pouze na porušení povinnosti jednat s náležitou péčí a takové 

jednání musí být zároveň učiněno v dobré víře. S možností vyloučení odpovědnosti jako první 

přišel roku 1986 právě stát Delaware. Stalo se tak po kontroverzním rozhodnutí Nejvyššího 

soudu tohoto státu, kdy ve věci Smith v. Van Gorkom106 bylo judikováno, že business judgement 

rule107 není aplikovatelné na případy, ve kterých si manažer nesežene dostatečné informace o 

plánovaném rozhodnutí. Následně podobnou právní úpravu přijala i většina ostatních státu 

federace. Oblíbenost této právní úpravy mezi obchodními korporacemi dokazuje skutečnost, že 

99 ze 100 největších korporací založených v USA k roku 2009 možnosti smluvního vyloučení 

odpovědnosti za jednání v rozporu s povinností náležité péče využilo.108 Například anglické 

                                                
103 FISCHEL, BRADLEY 1986 op. cit., s. 262. 

104 GIOVE, Stephen; TREUHOLD, Robert. Corporate Governance and Directors‘ duties in the United States: 

Overview. In Practical law [online]. [cit. 15. 3. 2019]. Dostupné z https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-502-

3346?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1&OWSessionId=204

0f634dd4a42cfb8b5756d3a43e17d&skipAnonymous=true%23co_anchor_a291666. 

105 DELAWARE. Delaware Code 1953, title 8, § 102 (b) (7). 

106 Rozsudek Nejvyššího soudu státu Delaware ze dne 29. 1. 1985 Smith v. Van Gorkom 488 A.2d 858. 

107 V českém právu srovnatelné s pravidlem podnikatelského úsudku. 

108 BROWN, Robert J.; GOPALAN, Sandeep. Opting Only in: Contractarians, Waiver of Liability Provisions, and 

the Race to the Bottom. Indiana Law Review. 2009, č. 42, s. 285. 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-502-3346?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1&OWSessionId=2040f634dd4a42cfb8b5756d3a43e17d&skipAnonymous=true%23co_anchor_a291666
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-502-3346?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1&OWSessionId=2040f634dd4a42cfb8b5756d3a43e17d&skipAnonymous=true%23co_anchor_a291666
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-502-3346?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1&OWSessionId=2040f634dd4a42cfb8b5756d3a43e17d&skipAnonymous=true%23co_anchor_a291666
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právo, které dalo vzniknout fiduciárním povinnostem, však takovéto vyloučení odpovědnosti 

odmítá.109 

2.7.2. Jiná řešení při současném zachování kogentní odpovědnosti 

Je důležité podotknout, že řešením nemusí být pouze výběr ze dvou alternativ čili z 

možnosti kogentní, nebo dispozitivní právní úpravy. Efektivním výsledkem může být i 

ponechání kogentní právní úpravy a zároveň se snažit minimalizovat ztráty, které odpovědnost 

za porušení povinnosti jednat s náležitou péčí přináší. Může se tak dít například cestou omezení 

sankcí nebo zpřísněním podmínek pro vznik odpovědnosti. Zajímavým řešením se jeví i možnost 

pojištění členů statutárního orgánu proti nedbalostnímu jednání. 

Pojištění manažerů proti odpovědnosti za jednání v rozporu s povinností náležité péče 

spočívá v tom, že obchodní korporace sjedná pojištění ve prospěch manažera a pojišťovna tak 

případnou škodu investorům uhradí. Tímto řešením je možné minimalizovat určité ztráty 

způsobené kogentní odpovědností. Manažeři, vědomi si faktické neodpovědnosti, nebudou mít 

problém činit riskantní rozhodnutí a zároveň nebudou nuceni vypracovávat si pro každý 

plánovaný krok podrobné posudky expertů. Toto řešení zároveň značně minimalizuje vznik výše 

zmíněných externalit způsobených ostatním investorům, neboť budou mít možnost se za každé 

situace domoci vzniklé ztráty. Pro pojišťovny by takové řešení bylo též efektivní, neboť lze 

očekávat, že si podmínky pojištění vždy sjednají tak, aby pro ně bylo pojištění ekonomicky 

výhodné.110 Na druhou stranu však toto řešení bude spojeno s dodatečnými náklady spojenými 

s cenou pojištění, což opět bude snižovat bohatství menšinových společníků. Zároveň se tím 

neeliminují náklady vzniklé z případných soudních sporů. 

V USA je pojištění odpovědnosti manažerů běžnou záležitostí a většina obchodních 

korporací s akciemi obchodovatelnými na kapitálových trzích této možnosti využívá.111 

Delawarská a britská právní úprava s takovou možností přímo počítá.112 Co bude spadat pod 

pojištění pak záleží na domluvě mezi obchodní korporací a pojišťovnou, přičemž lze očekávat 

omezení pojištění pouze na nedbalostní jednaní a na jednání v dobré víře.113 Odpovědnost za 

porušení povinnosti loajality by proto nejčastěji nemohla být tímto prostředkem kryta. 

                                                
109 VELKÁ BRITÁNIE. Companies Act 2006, section 232 (1). 

110 K problematice pojištění blíže PIHERA 2012, op. cit., s. 146 a násl. 

111 GIOVE, TREUHOLD op. cit. 

112 DELAWARE. Delaware Code 1953, title 8, § 145 (g); UNITED KINGDOM. Companies Act 2006, section 233. 

113 PIHERA 2012 op. cit., s. 147. 
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Zatímco tedy anglosaské země pojištění v podstatě neomezují a staví se k němu více čí 

méně liberálně (některé omezují jednání ve zlé víře apod.)114, většina států na kontinentu 

s takovým produktem nemá větší zkušenosti. V právní kultuře ius commune se téměř 

nesetkáváme s právní úpravou, které by na pojištění manažerů myslela, (výjimkou je 

Německo)115 a zároveň se nemůžeme pyšnit jednoznačnými závěry odborné veřejnosti či 

judikatury.116 Nicméně řešení minimalizace nákladů zastoupení skrze kogentní odpovědnost za 

porušení fiduciárních povinností v kombinaci s pojištěním za porušení povinnosti jednat 

s náležitou péčí může mít z pohledu ekonomické efektivnosti veliký potenciál. Avšak jeho 

skutečná efektivnost bude záležet především na dostupnosti a s tím související cenou a kvalitou 

takového produktu. Uzavření pojištění se zároveň může odrazit na odměně pro manažery, což 

může odradit ty nejschopnější z nich, aby funkci člena statutárního orgánu přijali. 

Prostředkem obdobného rázu známým spíše v angloamerickém právu117 je možnost 

obchodních korporací si s manažerem ex ante smluvně ujednat, že případnou újmu vzniklou 

porušením jeho fiduciárních povinností korporace uhradí. Je to určité řešení umožňující omezit 

náklady vzniklé kogentní odpovědností, avšak nezdá se být příliš efektivní. Ujednání odškodnění 

ve smlouvě o výkonu funkce může částečně zmírnit negativní důsledky hrozící odpovědnosti, ale 

zdaleka ne tak efektivně jako například pojištění. Je to hlavně kvůli skutečnosti, že obchodní 

korporace bude schopna manažera odškodnit pouze za předpokladu, že bude mít dostatečné 

peněžní prostředky. V případě úpadku obchodní korporace tento druh krytí nebude manažerovi 

pranic platný.118 Manažer si proto raději bude dále shánět elaboráty profesionálů a ani tím 

nebude vyřešen problém odporu k přijímání riskantních rozhodnutí. Zároveň tím není řešen ani 

problém externalit vznikajících menšinovým společníkům, neboť škodu vymoženou na 

manažerovi zaplatí obchodní korporace sama. Žalovat manažera za porušení jednat s náležitou 

péčí tak nebude mít pro menšinového společníka žádný význam. 

                                                
114 Tamtéž. 

115 NĚMECKO. § 93/2 zákona o akciových společnostech (1965). 

116 PIHERA 2012 op. cit., s. 148. 

117 Např. VELKÁ BRITÁNIE. Companies Act 2006, section 234.; DELAWARE. Delaware Code 1953, title 8, 

§ 145 (a). 

118 Manažer by pravděpodobně mohl přihlásit svou pohledávku za obchodní korporací v insolvenčním řízení, ale 

z praxe je známo, že nezajištěným věřitelům se významného uspokojení většinou nedostává. 
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I přes výše zmíněné je tento prostředek odškodnění manažerů v zemích common law 

systému často používaný.119 Kontinentálním typem právní kultury není tento nástroj příliš 

rozvíjen a zároveň se setkáváme i s nedostatkem relevantní judikatury.120 

Paz-Ares přišel s dalšími zajímavými návrhy, jako je vznik odpovědnosti za porušení 

povinnosti jednat s potřebnou péčí, pouze pokud ke škodě došlo hrubou nedbalostí manažera.121 

Opět by tím bylo možné zabránit určitým ztrátám, ale manažeři by stále měli nejistotu ohledně 

toho, co budou soudy považovat za hrubou nedbalost. Dalším z jeho návrhů je omezení 

odpovědnosti za nedbalostní jednání do určité finanční výše.122 Mohla by tím být do značné míry 

redukována averze vůči riskování, neboť manažer si bude vědom skutečnosti, že ho jeho 

nedbalostní jednání nemůže připravit o všechen majetek. S takovým řešením by souvisely i další 

úspory. Za prvé by se tím snížila cena pojištění takové odpovědnosti a za druhé by se ulehčila 

práce soudcům. Paz-Ares předpokládá, že pro soudce bude snazší uložit manažerovi povinnost 

uhradit újmu do určité výše jeho mzdy než újmu, o které vědí, že pro něj bude likvidační.123 

2.8. Závěr 

V této kapitole bylo rozebráno, z jakých důvodů by bylo vhodné uvažovat o vyloučení 

části kogentní odpovědnosti za porušení fiduciárních povinností. Zatímco v angloamerických 

státech je tato problematika předmětem bohaté diskuze, v zemích kontinentálního práva tato 

otázka zdaleka není středem pozornosti odborné veřejnosti.124  

Kladení důrazu na zanechání kogentní odpovědnosti za porušení povinnosti jednat 

loajálně vychází z toho, že nástroje trhu pro zamezení nákladů zastoupení z takového jednání 

vznikajících nejsou dostačující. Motivace manažerů k neloajálnímu jednání je naopak veliká. Na 

druhou stranu možnost smluvního vyloučení odpovědnosti za jednání v rozporu s náležitou péčí 

by určitě mělo být předmětem diskuze, neboť existují silné argumenty odůvodňující větší 

ekonomickou efektivnost takového řešení. Zároveň je však třeba mít na mysli, že hlavním 

kritériem ekonomické analýzy práva je efektivnosti a nikoli spravedlnost. Proto i efektivnější 

řešení může mít neblahé účinky na ostatní společenské otázky. 

                                                
119 PIHERA 2012 op. cit., s. 148; EASTERBROOK, FISCHEL 1996 op. cit., s. 105. 

120 PIHERA 2012 op. cit., s. 149. 

121 PAZ-ARES 2002 op. cit., s. 35. 

122 Tamtéž s. 46. 

123 Tamtéž. 

124 PIHERA 2012 op. cit., s. 146. 
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Taktéž je nutné poznamenat, že pravděpodobně nebude existovat univerzální řešení. Pro 

každou situaci, obchodní korporaci, tržní prostředí a zemi bude ekonomicky efektivnější jiné 

řešení. Značné náklady spojené s kogentní odpovědností za porušení náležité péče souvisí 

s nedůvěrou ve správnost soudních rozhodnutí a odbornou způsobilost soudců. Stát Delaware je 

oblíbenou destinací pro obchodní korporace rovněž z toho důvodu, že soudy řešící obchodní 

agendu jsou špičkově odborně vybaveny.125 Například v takovém právní prostředí by proto ztráty 

způsobené kogentní odpovědností za jednání s nedostatečnou péčí byly značně redukovány. 

V závěru kapitoly byly nabídnuty prostředky schopny minimalizovat ztráty vzniklé 

kogentním nastavením odpovědnosti, přičemž bych v souvislosti s ekonomickou efektivností 

viděl značný potenciál v rozvinutí trhu nabízejícího možnost pojištění manažerů proti 

odpovědnosti za nedbalostní jednání. 

V následující kapitole budou stručně popsány povinnosti zavazující členy statutárního 

orgánu obchodních korporací v českém právu a sankce, které manažerům za jejich porušení 

hrozí. Následně bude zanalyzována efektivnost české právní úpravy a případně budou navrženy 

prostředky k jejímu zefektivnění. 

  

                                                
125 MEVORACH, Irit. Seminář předmětu International Aspects of Corporate Law and Insolvency, University of 

Nottingham 2018. 
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3. Česká právní úprava odpovědnosti člena statutárního orgánu za 

porušení péče řádného hospodáře a úvaha nad její efektivností 

3.1. Povaha péče řádného hospodáře 

3.1.1. Úvod 

Cílem této kapitoly je stručně popsat rozsah fiduciárních povinností v rámci české 

jurisdikce a vybrané části podrobit ekonomické analýze. Jelikož je ekonomická analýza práva 

stále doménou především Spojených státu amerických, je to právě americké právo, které je 

školou law and economics nejvíce ovlivněno. Z toho důvodu budu v některých případech české 

právo srovnávat s právem delawarským, neboť obsah vymezení odpovědnosti za porušení 

fiduciárních povinností v tomto státě do značné míry akceptuje návrhy školy law and economics 

na zefektivnění. 

V českém právu vymezuje základní povinnosti každé osoby, která přijme funkci člena 

voleného orgánu právnické osoby občanský zákoník (dále též „OZ“) ve svém § 159 odst. 1. Dle 

daného ustanovení musí být funkce vykonávána s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a 

pečlivostí. Z věty druhé tohoto ustanovení pak můžeme dovodit, že tyto povinnosti jsou v 

souhrnu označovány jako péče řádného hospodáře. I přes nepoužití výrazu fiduciární povinnosti 

lze dovodit, že se i v českém právu péče řádného hospodáře skládá z dichotomie povinnosti 

loajality a náležité péče.126 

Zajímavou odlišností mezi anglosaskou doktrínou fiduciárních povinností a naší péčí 

řádného hospodáře je povaha daných povinností. V právním systému common law v podstatě 

není pochyb o tom, že zákonodárce pouze doplňuje mezery ve smlouvě uzavřené mezi manažery 

a společníky. Povaha těchto povinností proto bude smluvní. V českém právu se nad tímto 

problémem však vede bohatá diskuze. Není jasné, zda se případná odpovědnost za porušení 

povinnosti péče řádného hospodáře bude posuzovat podle § 2910 OZ čili zda půjde o 

odpovědnost za porušení zákona, nebo zda se bude posuzovat dle § 2913 OZ, tzn., zda půjde o 

porušení smluvní povinnosti. Rozlišovat mezi těmito ustanoveními je důležité kvůli stanovení 

potřebné míry zavinění. Zatímco u porušení povinnosti zákonné je ke vzniku odpovědnosti za 

škodu zavinění nutné, u objektivní odpovědnosti, která se užije při porušení povinnost smluvní, 

zavinění nutné není. Názory na tuto problematiku se různí, avšak tím převažujícím je, že se zde 

                                                
126 PIHERA 2012 op. cit., s. 144. 
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pohybujeme, po vzoru americké doktríny, v mezích smluvní odpovědnosti.127 Objevují se i 

názory, že jednáním porušujícím péči řádného hospodáře jsou naplněny skutkové podstaty obou 

výše zmíněných ustanovení a že je tedy na žalobci, který z titulů k náhradě újmy uplatní.128 Je 

ovšem nutné podotknout, že rozlišování mezi subjektivní a objektivní odpovědností nemusí mít 

v praxi žádný význam, jelikož si lze těžko představit případ porušení péče řádného hospodáře 

s absencí jakéhokoli zavinění. Alespoň nedbalost člena statutárního orgánu by měla být při 

porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře přítomna vždy. 

3.1.2. Povinnost loajality 

Povinnost loajality v českém právu přikazuje členům statutárního orgánu jednat 

v nejlepším zájmu obchodní korporace. Zájem dané korporace tedy musí při rozhodování 

manažera převážit nad jeho osobním zájmem, zájmem jeho blízkých, ale i nad zájmem 

jednotlivých společníků.129 Zákon stanoví, že prokazovaná loajalita musí být nezbytná a nikoli 

„plná“. Argumentem pro takovéto omezení povinnosti „plné“ loajality bývá většinou skutečnost, 

že není možné po členech statutárního orgánu požadovat, aby se z nich stali workoholici, kteří 

zasvětí svůj život dané obchodní korporaci. Setkáváme se však i s názory, že takto zakotvená 

zásada loajality umožňuje tzv. whistleblowing. Povinnost nezbytné loajality by proto neměla být 

porušena při upozornění na nezákonné a neetické praktiky prováděné obchodní korporací.130  

Česká právní praxe vychází z teorie, že zájmy obchodní korporace (vyjádřené 

v zakladatelských dokumentech) nejsou totožné se zájmy společníků.131 Proto i rozhodnutí, které 

není ekonomicky efektivní a snižuje bohatství společníků, může být v souladu s povinností 

jednat loajálně. V americkém právu převládá názor, že loajalita manažerů náleží společně 

obchodní korporaci a jejím společníkům, neboť tyto zájmy jsou vnímány jako totožné (tzv. 

akcionářský model společenstevního práva).132 V českém právním prostředí je tedy obecně 

uznávaný model zaměřený na zájmové skupiny (tzv. stakeholder model). To znamená, že 

správce obchodní korporace má sloužit všem zainteresovaným stranám (tzn. ne pouze 

                                                
127 ČECH, Petr; ŠUK, Petr. Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). 1. vyd. Praha: Bova 

Polygon, 2016. 373 s. ISBN 978-80-7273-177-0. s. 174. 

128 HOUDEK, Zdeněk. Nad charakterem porušení fiduciárních povinností člena voleného orgánu. Časopis pro 

právní vědu a praxi. 2016, č. 4, s. 541. 

129 ČECH, ŠUK 2016 op. cit., s. 158. 

130 BORSÍK, Daniel. Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku bez legend. Obchodněprávní 

revue. 2015, č. 7-8, s. 193, 205. 

131 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3864/2008: „Součástí náležité péče bylo mimo 

jiné i to, že člen představenstva dává při rozhodování při výkonu funkce přednost zájmům společnosti před zájmy 

akcionáře, který jej do funkce vahou svých hlasů prosadil…“ 

132 BORSÍK 2015 op. cit., s. 196. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbpteok7mnsg6xztha3di
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společníkům, ale i věřitelům, zaměstnancům, dodavatelům atd.), přičemž loajalita se považuje za 

pohyblivou složku a její míra ke každé ze zainteresovaných stran se může v průběhu času měnit. 

Je-li chod obchodní korporace založen na značném využívání cizích zdrojů, loajalita se přesouvá 

spíše k věřitelům. To stejné bude platit i při hrozícím úpadku.133 Havel je však toho názoru, že 

takové pojetí není správné. Svůj názor zakládá právě na argumentu využívaném ekonomy, a to 

že účelu společenstevního práva je dosahováno maximalizací zisku společníků jako nositelů 

reziduálních práv.134 

I přes teoretické odlišnosti je diskutabilní, zda má rozdílný názor na skutečnost, komu 

jsou manažeři zavázáni svou loajalitou, skutečný efekt v praxi. V USA je sice zastáván názor, že 

manažeři jsou zavázáni loajalitou pouze vůči obchodní korporaci a jejím společníkům,135 avšak 

příkladem úplného nedodržování akcionářského modelu se zdá být přední judikát odvolacího 

soudu státu Illinois Shlensky v. Wrigley.136 V tomto případě ředitel baseballového klubu odmítl 

nainstalovat noční osvětlení na stadion, a to z toho důvodu, že dle jeho názoru se má baseball 

hrát ve dne a že v nočních hodinách by osvětlení mělo nepříznivý efekt pro okolí. Jeden 

z akcionářů podal na ředitele žalobu, jelikož takové rozhodnutí klubu způsobovalo finanční 

ztráty z nemožnosti hrát baseball i po setmění. Soud se však odmítl žalobou zabývat s tím, že 

rozhodnutím nedošlo k podvodu, ke konfliktu zájmů ani k protiprávnímu jednání, a proto bylo 

rozhodnutí kryto pravidlem podnikatelského úsudku. 

Nicméně zůstává faktem, že z uspokojivých výsledků obchodní korporace mají hlavní 

prospěch především společníci, neboť ostatním skupinám investorů bude plněno pouze to, co jim 

bylo slíbeno. Ti z takových úspěchů budou těžit pouze v omezené míře.137 Společníci, jako 

nositelé residuálních práv, proto tvoří jedinou zájmovou skupinu, která má opravdovou motivaci 

podporovat efektivní řízení obchodní korporace, z čehož budou následně profitovat všechny 

zájmové skupiny. Z pohledu ekonomické analýzy práva se tak stakeholder model oproti 

akcionářskému modelu společenstevního práva nezdá být příliš efektivní, neboť dává přednost 

uspokojení všech skupin investorů138 před soustředěním se na expanzi korporace (a tedy 

                                                
133 HAVEL, Bohumil. Úpadková situace dlužníka a standardy péče jeho orgánů. Bulletin advokacie. 2017, č. 6, 

s. 25, 26. 

134 Tamtéž. 

135 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu státu Delaware ze dne 15. 5. 2007 North American Catholic Educational 

Programming Foundation, Inc v. Gheewalla 930 A. 2d 92, 103. 

136 Rozsudek odvolacího soudu státu Illinois ze dne 25. 4. 1968 Shlensky v. Wrigley 95 Ill.App. 268, 237 N.E. 2d 

776. 

137 Např. věřitelům bude plněno včas, zaměstnanci dostanou větší odměnu za vykonanou práci. 

138 Např. manažeři budou dbát na řádné splácení všech dluhů před využitím výhodné investiční pobídky.  
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zvyšování užitku společníků). Český model společenstevního práva může být spravedlivější, ale 

rozhodně ne efektivnější. 

Existence loajality vůči ostatním investorům se ani nezdá být příliš logická, neboť tato 

skupina osob nemá žádný vliv na případné odvolání manažerů z funkce a ani na podání žaloby 

na náhradu škody za porušení péče řádného hospodáře. V některých případech rovněž bude 

docházet ke kolizi zájmů různých skupin investorů. Například zájmem zaměstnanců je 

vykonávat co nejméně práce za co největší mzdu, zatímco zájmem společníků je pravý opak. 

Manažer tak těžko může sloužit ve stejné míře obou skupinám zároveň. Delawarský Nejvyšší 

soud v kauze North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. v. 

Gheewalla příhodně poznamenal, že věřitelé jsou dostatečně chráněni uzavřenou smlouvou mezi 

nimi a obchodní korporací, insolvenčním právem, ustanoveními trestních zákonů o podvodu atd., 

a z toho důvodu není nutné, aby jim manažeři navíc byli zavázáni fiduciárními povinnostmi.139 

Jak již však bylo řečeno, situace se může měnit v případě, kdy se korporace dostává do 

úpadku. Pak je otázkou, zda se středisko vlivu přesouvá od společníků k věřitelům a zda 

manažeři musejí dbát hlavně jejich zájmů. Setkáváme se zde s protichůdnými názory, avšak 

delawarský Nejvyšší soud má v tomto ohledu opět jasno. Judikoval, že ani na hraně úpadku se na 

fiduciárních povinnostech nic nemění a manažeři musejí být stále loajální korporaci a jejím 

společníkům.140141 Při úpadku však již dluží povinnost loajality věřitelům, neboť ti se stávají 

nositeli residuálních práv.142 

Nejschůdnější variantou pro české právní prostředí se jeví být varianta v současné době 

převládající ve Velké Británii, a to tzv. osvícený akcionářský model (enlightened shareholder 

model), který, zdá se, byl již i částí české komercialistiky přijat.143 Model se vyznačuje 

                                                
139 „It is well established that the directors owe their fiduciary obligations to the corporation and its shareholders. 

While shareholders rely on directors acting as fiduciaries to protect their interests, creditors are afforded protection 

through contractual agreements, fraud and fraudulent conveyance law, implied covenants of good faith and fair 

dealing, bankruptcy law, general commercial law and other sources of creditor rights. Delaware courts have 

traditionally been reluctant to expand existing fiduciary duties. Accordingly, “the general rule is that directors do 

not owe creditors duties beyond the relevant contractual terms.“ 

140 North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc v. Gheewalla: „The need for providing 

directors with definitive guidance compels us to hold that no direct claim for breach of fiduciary duties may be 

asserted by the creditors of a solvent corporation that is operating in the zone of insolvency. When a solvent 

corporation is navigating in the zone of insolvency, the focus for Delaware directors does not change: directors 

must continue to discharge their fiduciary duties to the corporation and its shareholders by exercising their business 

judgment in the best interests of the corporation for the benefit of its shareholder owners.“ 

141 Opačného názoru je např. HAVEL 2017 op. cit., s. 27. 

142 North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc v. Gheewalla: “its creditors take the place 

of the shareholders as the residual beneficiaries of any increase in its value.“ 

143 Např. HAVEL 2017 op. cit., s. 27; BORSÍK 2015 op. cit., s. 213. 
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zachováním loajality manažerů vůči společníkům, avšak dříve zmínění by zároveň měli dbát 

zájmů ostatních zájmových skupin a životního prostředí. Takové řešení se zdá být jako 

obstojným kompromisem mezi efektivností a spravedlností. 

3.1.3. Povinnost náležité péče 

S náležitou péčí podle § 159 odst. 1 OZ jedná ten, kdo postupuje pečlivě a s potřebnými 

znalostmi. Neznamená to, že by dotyčný manažer musel mít znalosti o všem, o čem se v pozici 

člena statutárního orgánu rozhoduje, ale je tím stanovena povinnost manažera zajistit si v případě 

potřeby odborných znalostí názor kompetentní osoby.144 

Zákon o obchodních korporacích (dále též „ZOK“) povinnost náležité péče pro poměry 

obchodních korporací po vzoru americké doktríny změkčuje pravidlem podnikatelského úsudku, 

aby nedocházelo k neochotě přijímat riziková opatření.145 Dle § 51 odst. 1 ZOK jedná pečlivě a 

s potřebnými znalostmi ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně 

předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. Pravidlem 

podnikatelského úsudku je proto kryt manažer, který jedná (i) informovaně, (ii) v dobré víře a 

(iii) v obhajitelném zájmu korporace. 

Je však nutné si uvědomit, že toto pravidlo se uplatní pouze při podnikatelském 

rozhodování a nikoli při každodenním jednání.146 Pravidlo podnikatelského úsudku slouží 

k tomu, aby manažeři nemohli být popotahování u soudu kvůli nevyhovujícím hospodářským 

výsledkům.147 Soudy tak nemůžou posuzovat výsledek rozhodnutí, nýbrž pouze dodržení výše 

zmíněných kritérií.148 Výsledek bude soudem posuzován až v případě, kdy jedna z výše 

uvedených podmínek splněna nebude.149 

Pravidlo podnikatelského úsudku je efektivní hned z několika důvodů. Bez něho by 

strach z přijímání riskantních rozhodnutí mohl dosáhnout neúnosné míry. Zároveň by de facto 

byla přesunuta rozhodovací pravomoc o správnosti přijatého rozhodnutí na soudy, což je 

považováno za jev nežádoucí a neefektivní.150 Zajímavou otázkou pak může být, zda pravidlo 

                                                
144 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 29 Cdo 2531/2008. 

145 ŠTENGLOVÁ, Ivana; HAVEL, Bohumil; CILEČEK, Filip; KUHN Petr, ŠUK Petr. Zákon o obchodních 

korporacích, 2. vyd. Praha: C. H. Beck. 2017. 1128 s. ISBN 978-80-7400-540-4. s. 153. 

146 Blíže BORSÍK 2015 op. cit., s. 209-210. 

147 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3915/2012. 

148 Blíže KOŽIAK, Jaromír. Pravidlo podnikatelského úsudku v návrhu zákona o obchodních korporacích (a 

zahraničních právních úpravách). Obchodněprávní revue. 2012, č. 4, s 108. 

149 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 29 Cdo 5036/2015. 

150 BORSÍK 2015 op. cit., s. 197. 
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podnikatelského úsudku znamená, že ve všech ostatních případech porušení péče řádného 

hospodáře dochází k odpovědnosti za výsledek. Český Nejvyšší soud však judikoval, že z 

pohledu péče řádného hospodáře není významné, zda bylo jednání pro obchodní korporaci 

výhodné či nikoli.151 

Povinnost jednat informovaně nepožaduje po členech statutárního orgánu opatřit si 

k danému problému všechny existující informace. Mělo by být dostačující opatřit si informace, 

které jsou rozumně dostupné a na základě těchto informací je člen statutárního orgánu povinen 

pečlivě zvážit možné výhody a nevýhody existujících variant rozhodnutí. Zde se naskýtá největší 

problém z pohledu ekonomické efektivnosti.  

Hranici, co je ještě informované rozhodnutí a co již nikoli, budou určovat nevyzpytatelné 

a chybující soudy a mohou tak vznikat již dříve podrobně popsané ztráty vzniklé kogentní 

odpovědností za neinformované jednání. Jako příklad neinformovaného rozhodnutí může 

posloužit již zmiňovaný judikát ze státu Delaware Smith v. Van Gorkom, ve kterém bylo 

rozhodnutí o fúzi společností přijato předsedou statutárního orgánu na základě krátké ústní 

prezentace ředitelem fúzované obchodní společnosti. Zároveň je však nutné připomenout, že toto 

rozhodnutí vedlo v USA k podstatným legislativním změnám ve prospěch manažerů. Dá se říci, 

že přístup amerických soudů je v současné době k manažerům v souvislosti s porušením náležité 

péče vstřícný a není-li škoda způsobena hrubou nedbalostí, manažeři budou zpravidla kryti 

pravidlem podnikatelského úsudku.152 České soudy ještě neměly větší šanci hranice 

odpovědnosti určit.153 Instruktivním se může jevit rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 3770/2016, ve 

kterém Nejvyšší soud obhajuje možnou chybovost členů statutárního orgánu: „…každý manažer, 

členy statutárního orgánu nevyjímaje, je při svém rozhodování vystaven nebezpečí chybných 

úsudků a odhadů, byť by jednal sebeodpovědněji. Jinak řečeno, ani člen statutárního orgánu 

není a nemůže být neomylný, což je nutné vzít v úvahu při posuzování, zda jednal s péčí řádného 

hospodáře.“ Lze tak ve prospěch ekonomické efektivnosti doufat, že se soudy budou 

shovívavého přístupu držet i v budoucnu. 

Dobrá víra se jeví pro aplikaci pravidla podnikatelského úsudku jako samozřejmostí, 

neboť nelze jednat nedbale a zároveň ve špatné víře. Jednáním manažera ve špatné víře proto 

bude rovnou porušena povinnost loajality. O tom, co tvoří zájem obchodní korporace již bylo 

řečeno mnohé výše. Za zmínku však stojí, že česká právní úprava zvolila pojem obhajitelný 

                                                
151 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 7. 2018, sp. zn. 29 Cdo 3770/2016. 

152 Např.  Rozsudek Nejvyššího soudu státu Delaware ze dne 1. 3. 1984, Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, 812. 

153 BORSÍK 2015 op. cit., s. 193. 
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zájem, zatímco v americké právní oblasti je stanovena povinnost jednat v nejlepším zájmu 

obchodní korporace.154 Výraz naznačuje, že člen statutárního orgánu nemusí provést nutně to 

nejlepší rozhodnutí, ale musí být schopen obhájit, že učiněné rozhodnutí je v zájmu korporace. 

3.2. Odpovědnost za porušení péče řádného hospodáře 

3.2.1. Omezení odpovědnosti 

Porušení péče řádného hospodáře členem voleného orgánu, ať už její složky loajality 

nebo potřebné péče, je i v českém právu spjato se vznikem odpovědnosti. Důležitou otázkou pro 

posouzení efektivnosti je, zda lze odpovědnost za porušení péče řádného hospodáře omezit. Dle 

§ 53 odst. 2 ZOK se k právním jednáním obchodní korporace omezujícím odpovědnost člena 

jejích orgánů nepřihlíží. Pojem „nepřihlíží“ by naznačoval, že takové právní jednání má být 

nicotné. Část teorie se ale přiklání k závěru, že takové jednání by nemělo být nicotné, nýbrž 

absolutně neplatné.155 Tak či onak, omezení odpovědnosti ex ante smlouvou je u nás vyloučeno a 

v tomto směru se držíme kontinentální tradice. 

Na druhou stranu zákon o obchodních korporacích umožňuje odpovědnost za škodu 

způsobenou porušením péče řádného hospodáře omezit ex post.156 O tom, jaký význam a rozsah 

má ustanovení § 53 odst. 2 ZOK nepanuje mezi teoretiky shoda.157 Jeden tábor autorů zastává 

názor, že § 2898 OZ, z kterého zmíněné ustanovení v zákonu o obchodních korporacích vychází, 

nedovoluje dohody o vzdání se práva na náhradu újmy, a to ani ex post, přičemž § 53 odst. 2 

ZOK pouze stanovuje možnost vypořádání mezi členem orgánu a obchodní korporace. Dle této 

skupiny teoretiků vypořádání musí vykazovat ekvivalentnost.158 Někteří autoři naopak 

argumentují, že § 2898 OZ (a tedy i 53 odst. 2 ZOK) pouze vylučuje omezení odpovědnosti ex 

ante, a proto je možné se smlouvou o vypořádání kompletně vzdát práva na náhradu újmy.159 

Jedním z argumentů obhajujícím druhou tezi je, že nutnost schválení takové smlouvy 

dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků implikuje možný zásadní zásah do ekonomické 

situace obchodní korporace, čímž vzdání se práva na náhradu újmy nepochybně může být.160 

                                                
154 BORSÍK 2015 op. cit., s. 213; GIOVE, TREUHOLD op. cit. 

155 ČECH, ŠUK 2016 op. cit., s. 176. 

156 § 53 odst. 3 ZOK. 

157 Srov. ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., s. 150-152. 

158 Např. HAVEL, Bohumil. O kogentnosti, vypořádání újmy a ručení vlivné osoby ve světle nového soukromého 

práva. Obchodněprávní revue. 2013, č. 1, s. 13 a násl. 

159 Např. PIHERA 2012 op. cit., s. 142 a násl. 

160 HÁMORSKÁ, Andrea. Povinnost členů orgánů obchodních korporací jednat s péčí řádného hospodáře po 

rekodifikaci. Obchodněprávní revue. 2012, č. 9, s. 250, 257. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpw64s7gfpxgxzrgm
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Jedná se o zajímavé ustanovení s nejasnými následky. Avšak i pokud se soudy přikloní na 

stranu možnosti vzdání se práva na náhradu újmy, pravděpodobně to bude mít pramalý efekt na 

ztráty vzniklé kogentní odpovědností. Jak již bylo řečeno, takové ztráty vznikají obchodní 

korporaci hlavně neochotou manažerů přijímat riskantní opatření, zbytečným opatřováním si 

důkazů pro případný soudní spor a nákladností soudních řízení. Tímto řešením tak můžou být 

eliminovány pouze náklady na soudní řízení, neboť manažeři nemohou spoléhat na to, že jim 

bude v případě nedbalostního porušení svých povinností odpuštěno zaplatit korporace újmu tím 

vzniklou. 

V předchozí kapitole jsme došli k závěru, že pokud je obchodní korporace solventní, 

případné externality pramenící z vyloučení odpovědnosti by se týkaly pouze menšinových 

společníků. Česká právní úprava tak dává přednost ochraně této zájmové skupiny před možností 

zefektivnění fungování obchodní korporace. 

3.2.2. Obrácené důkazní břemeno 

České právo navíc navázalo na kontinentální tradici161 a v soudních sporech je na 

manažerech, aby prokázali, že jejich funkce byla vykonávána loajálně, pečlivě a s potřebnými 

znalostmi. Dle § 52 odst. 2 ZOK totiž nese v soudních řízeních týkajících se porušení péče 

řádného hospodáře důkazní břemeno člen statutárního orgánu. Ustanovení je doplněno 

korektivem opravňujícím soud manažera této povinnosti zbavit, nelze-li to po něm spravedlivě 

požadovat. Takovýmto důvodem může být například skutečnost, že se jedná o soudní řízení 

s bývalým členem statutárního orgánu a tento již nemá přístup k dokumentům obchodní 

korporace. Řešení je zajímavé a ve světe originální162, avšak z pohledu efektivnosti toto zmírnění 

nejspíše nepřinese žádný efekt. Lze očekávat, že manažeři nebudou ochotni svěřit svůj osud do 

rukou soudů, a proto bude stále docházet k výše zmíněným ztrátám. 

Pro zajímavost lze podotknout, že americké právo i v tomto případě vychází vstříc 

manažerům, a i přes drobné variace v jednotlivých rozsudcích důkazní břemeno vždy leží 

v drtivé míře na žalobci.163  

                                                
161 KOŽIAK 2012 op. cit., s. 108. 

162 BORSÍK 2015 op. cit., s. 206. 

163 Blíže BORSÍK 2015 op. cit., s. 197-200; Aronson v. Lewis; Rozsudek Nejvyššího soudu státu Delaware ze dne 

8. 6. 2006 In re The Walt Disney Company Derivative Litigation 906 A.2d 27. 
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3.2.3. Ručení při úpadku obchodní korporace 

Česká právní úprava se i v případě úpadku obchodní korporace snaží o zamezení vzniku 

externalit a pro řešení této problematiky převzala koncept britského wrongful trading.164 Co se 

však týče případných sankcí pro manažery, čeští zákonodárci znatelně přitvrdili. 

 V § 68 ZOK je věřitelům a insolvenčnímu správci dána možnost požadovat po soudu, 

aby rozhodl o založení ručení člena statutárního orgánu za dluhy obchodní korporace. 

Ustanovení lze využít, jestliže (i) bylo rozhodnuto o úpadku, (ii) člen statutárního orgánu o 

hrozícím úpadku věděl nebo měl a mohl vědět a (iii) manažer neučinil vše potřebné a rozumně 

předpokladatelné k jeho odvrácení. V porovnání s britskou úpravou byla aktivní legitimace pro 

podání návrhu rozšířena i na věřitele. Pro ekonomickou efektivnost daleko závažnějším rozdílem 

je však sankce, která může být členům statutárního orgánu za neodvrácení úpadku udělena. 

Britský insolvenční zákon opravňuje soud pouze k tomu, aby určil výši příspěvku, kterou musí 

manažer přispět do majetkové podstaty obchodní korporace,165 přičemž toto plnění má mít 

kompenzační povahu. Příspěvek bude většinou tvořit částku rovnající se újmě způsobené 

korporaci pozdním podáním insolvenčního návrhu.166 Namísto takového řešení dává česká 

právní úprava oprávnění soudu určit, že člen statutárního orgánu bude ručit za splnění povinností 

korporace, což může dalece přesáhnout újmu, která byla jeho jednáním korporaci způsobena. 

Zdá se, že toto ustanovení má mít jakousi sankční povahu, jejíž účelem je donucení manažerů, 

aby jen při náznaku nepříznivé situace pro korporaci dbali především zájmů věřitelů. 

Manažeři jsou tímto ustanovením silně motivováni k jednání ve prospěch věřitelů i při 

menším náznaku finančních problémů korporace. Zákon tak donucuje přesměrování jejich 

loajality od společníků k věřitelům už při pochybnostech o schopnosti korporace platit své 

splatné závazky, neboť určení ručení dle § 68 ZOK by mohlo být pro většinu manažerů 

likvidační. Jak již bylo mnohokrát řečeno, spravovat obchodní korporaci v zájmu jiných 

zájmových skupin než společníků se z pohledu ekonomické analýzy práva nejeví jako efektivní. 

Zároveň jsou tímto ustanovením ještě vystupňovány náklady zastoupení. S takovým 

rizikem lze (možná i zcela legitimně) očekávat, že si manažeři opatří značné až zbytečné 

množství informací, než učiní nějaké rozhodnutí, a zároveň nebudou zkoušet přijímat riskantní 

rozhodnutí schopné obchodní korporaci efektivně oprostit od dluhů. V českém právním prostředí 

                                                
164 Důvodová zpráva k ZOK k § 44 až 75. 

165 VELKÁ BRITÁNIE. Insolvency Act 1986, section 214. 

166 GOODE, Roy M. Principles of Corporate Insolvency Law. 4. vyd. London: Sweet & Maxwell/Thomson Reuters, 

2011, 1081 s. ISBN 978-0414047877. s. 640. 
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je riziko pro manažery ještě umocněno nedostatkem směrodatné judikatury. Nemohou si proto 

být jisti, jaké jednání bude posuzováno jako potřebné a rozumně předpokládatelné a jaké již 

nikoli. Tím vším se bude zbytečně snižovat bohatství obchodní korporace, v důsledku čehož ve 

výsledku budou tratit všechny zájmové skupiny. 

3.3. Potřeba změny? 

Zdá se, že česká právní úprava se i po rekodifikaci soukromého práva snaží pevně držet 

modelu společenstevního práva zaměřeného na všechny zájmové skupiny. I přesto, že zákon o 

obchodních korporacích nic takového přímo nezmiňuje, ustanovení § 68 ZOK nutí manažery mít 

zájmy věřitelů vždy na paměti. České právo se v otázce odpovědnosti za porušení péče řádného 

hospodáře snaží být především spravedlivé a zohledňovat zájmy všech investorů, což je samo o 

sobě jedině dobře. Klíčovou otázkou však je, jestli taková snaha není pro společenský blahobyt 

kontraproduktivní a zda nemůže brzdit obchodní korporace v expanzi a snižovat jejich 

konkurenceschopnost na evropském trhu. 

Již několikrát v této práci byly zmíněny výhody a nevýhody plné kogentní odpovědnosti 

za porušení fiduciárních povinností. Česká právní úprava se navíc zdá být v trestání členů 

statutárních orgánu za porušení jejich povinností nebývale přísná, a proto lze očekávat, že 

náklady zastoupení vznikající českým korporacím budou ještě o něco vyšší než v jiných zemích. 

Z analýzy v druhé kapitole byl učiněn závěr, že ponechání možnosti smluvně vyloučit 

odpovědnost za porušení náležité péče je pravděpodobně efektivnější, ačkoli ne nutně 

spravedlivější. Ekonomická analýza práva nepochybně poskytuje užitečný pohled na právo, 

avšak pracuje s mnoha domněnkami, jejichž skutečná aplikovatelnost může být někdy 

diskutabilní. Lze proto jen těžko odhadnout, v jaké výši by byly náklady zastoupení možným 

smluvním vyloučením části odpovědnosti obchodním korporacím skutečně ušetřeny. Pro 

odhadnutí skutečného dopadu, který by implementace této možnosti do právní úpravy 

v tuzemském tržním prostředí měla, by bylo potřeba vypracovat rozsáhlou empirickou studii. 

Zároveň mám však pochybnosti, jestli je zhotovení takového projektu reálné. Je možné, že ničím 

jiným než dohady a domněnkami se při posuzování ekonomické efektivnosti odpovědnosti členů 

statutárního orgánu za porušení péče řádného hospodáře nebudeme moci řídit. 

V druhé kapitole však zároveň byly navrženy i prostředky schopné zmírnit negativní 

dopady kogentní odpovědnosti. Dle mého názoru mohou být takové ztráty účinně 

minimalizovány skrze pojištění a rozumné rozhodování soudů. Sjednání pojištění bude mít pro 

minimalizaci těchto nákladů velmi podobný efekt, jako kdyby došlo k vyloučení odpovědnosti za 
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porušení náležité péče (předpokládám, že pojišťovny nebudou nabízet produkt, který by kryl 

úmyslné jednání) a věřitelé zároveň vždy budou mít možnost se domoci náhrady újmy, která jim 

byla porušením náležité péče způsobena. Především akciovým společnostem bych proto pro 

zefektivnění jejich fungování doporučoval sjednat členům statutárního orgánu pojištění. České 

soudy by zároveň měly manažerům ukázat, že při posuzování sporů týkajících se porušování 

fiduciárních povinností budou rozhodovat shovívavě. Doporučoval bych proto soudům, aby dle 

delawarského vzoru při porušení náležité péče rozhodovaly v neprospěch členů statutárního 

orgánu, pouze pokud by k porušení povinností došlo přinejmenším hrubou nedbalostí. Daly by 

tím manažerům najevo, že nebudou trestáni za každé drobné pochybení. 
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Závěr 

 Ekonomická analýza práva je schopna odborné veřejnosti poskytnout nevšední pohled na 

právní úpravu a její dopady na společenský blahobyt z hlediska ekonomických kritérií. I přesto, 

že se její nejdominantnější přístup, tzv. libertariánský, soustředí především na ekonomickou 

efektivnost a je jí tak vyčítáno zanedbávání ostatních důležitých hledisek při posuzování 

prospěšnosti určité právní úpravy, je schopna nám přinést nesmírně cenné poznatky. 

 Hlavním tématem ekonomické analýzy ve společenstevním právu je snaha o 

minimalizaci nákladů zastoupení, které vznikají rozdílností zájmů mezi principálem a jeho 

zástupcem. Takové náklady se proto budou objevovat i v důsledku správy obchodních korporací 

členy statutárního orgánu. 

 Logickým řešením pro minimalizaci nákladů zastoupení se v tomto případě jeví přijetí 

právní úpravy, která by jednání manažerů odchylující se od zájmů společníků tvrdě trestala. 

Ekonomická analýza práva však přichází s poznatky, že tato domněnka může být mylná. Takové 

závěry vycházejí především z předpokladu, že manažeři vědomi si možné odpovědnosti se budou 

zdráhat přijímat riskantní rozhodnutí a zároveň budou mít snahu opatřovat si co nejvíce důkazů 

dosvědčujících správnost jejich rozhodnutí, čímž obchodním korporacím vznikají 

nezanedbatelné náklady. Škola law and economics si tak pohrává s myšlenkou, jestli by nebylo 

pro obchodní korporaci ekonomicky efektivnější, kdyby právní úprava nechala na samotných 

společnících, aby si formu a rozsah odpovědnosti stanovili sami. 

 V druhé části této práce bylo zmíněno mnoho argumentů podporující výše uvedenou 

domněnku, ale zároveň i několik neopomenutelných důvodů, které ji vyvrací. Z analýzy vychází 

najevo, že možnost vyloučení odpovědnosti za porušení povinnosti loajality by měla spíše 

negativní následky. U odpovědnosti za porušení náležité péče pak není snadné učinit 

jednoznačný závěr. Je nutné mít vždy na paměti, že pro každou korporaci a pro každé právní 

prostředí bude efektivnější jiné řešení. Uvolněnou právní úpravou mohou vznikat ztráty 

investorům, kteří neměli vliv na určení rozsahu odpovědnosti manažerů. Tento argument však 

ekonomická analýza práva odmítá s tím, že soustředěním se na výnosy společníků (jakožto 

nositelů residuálních práv) bude nutně zvyšováno bohatství všech zájmových skupin, a proto 

k takovým ztrátám docházet nebude. 

 Česká právní úprava odpovědnosti za porušení péče řádného hospodáře je k členům 

statutárního orgánu neobvykle přísná, což může ještě vystupňovat náklady zastoupení vznikající 

obchodním korporacím. Zároveň si však netroufám s jistotou říci, zda by přijetím dispositivní 
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právní úpravy v souvislosti s odpovědností za porušení náležité péče došlo k zefektivnění 

fungování obchodních korporací. Neznámých je v tomto příkladu příliš mnoho a jejich hodnota 

je ekonomickou analýzou určena na základě domněnek a předpokladů. Nepochybně by však bylo 

zajímavé pokračovat ve výzkumu této problematiky a pokusit se o rozsáhlou analýzu důsledků, 

které by taková změna v právním řádu přinesla. 

Snahou této práce bylo rovněž navrhnout způsob, jakým by bylo možné minimalizovat 

ztráty vznikající kogentní odpovědností členů statutárního orgánu. Mezi ty nejúčinnější patří 

pojištění manažera proti odpovědnosti za porušení péče řádného hospodáře. Důležitou roli ve 

snaze o redukování nákladů zastoupení budou hrát i soudy. Bude totiž záležet právě na nich, jak 

přísně bude porušení péče řádného hospodáře posuzováno. Z analýzy provedené v této práci 

vyplývá, že nejefektivnějšího řešení bude dosaženo shovívavým a předvídatelným 

rozhodováním. 
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Česká úprava kapitálových společností z pohledu law and economics školy 

Abstrakt 

 Ekonomická analýza práva poskytuje nevšední a v tuzemsku často opomíjený pohled na 

právní úpravu. Cílem diplomové práce je využít ekonomických teorií a posoudit dopad 

odpovědnosti manažerů za porušení fiduciárních povinností na fungování obchodních korporací. 

Následuje i úvaha, zda by nebylo pro bohatství všech zájmových skupin účastnících se chodu 

obchodních korporací efektivnější ponechat na samotných společnících, aby si rozsah 

odpovědnosti manažerů vymezili sami. Zároveň se práce snaží o navrhnutí nástrojů, které by 

byly schopné negativní důsledky odpovědnosti manažerů minimalizovat či redukovat. V závěru 

diplomové práce je ekonomické analýze podrobena česká právní úprava odpovědnosti členů 

statutárního orgánu za porušení péče řádného hospodáře, přičemž analýza je následována návrhy 

na zefektivnění fungování obchodních korporací v českém právním prostředí. 

 Odpovědnost manažerů a z toho plynoucí averze vůči přijímání riskantních rozhodnutí 

může obchodním korporacím způsobit značné náklady, tzv. náklady zastoupení. V některých 

případech se proto jeví jako ekonomicky efektivní ponechat společníkům možnost odpovědnost 

za porušení fiduciárních povinností vyloučit. V diplomové práci docházím k závěrů, že možnost 

vyloučení odpovědnosti za porušení povinnosti loajality by měla spíše negativní následky. U 

odpovědnosti za porušení náležité péče již není tak snadné učinit rozhodný závěr. Zdá se, že 

mimoprávní prostředky snižování nákladů zastoupení by v tomto případě mohly být účinné, 

avšak i tak hrozí riziko negativních důsledků pro ostatní zájmové skupiny. 

 I v případě ponechání kogentní odpovědnosti za porušení fiduciárních povinností se 

nabízejí prostředky schopné ztráty tím způsobené minimalizovat. Mezi takové patří pojištění 

manažerů proti porušení fiduciárních povinností, resp. povinnosti jednat s náležitou péči. 

Zároveň by bylo ekonomicky efektivní, kdyby soudy rozhodovaly spory týkající se porušení 

fiduciárních povinností pro manažery shovívavě. 

 

Klíčová slova: Ekonomická analýza práva, fiduciární povinnosti, náklady zastoupení, 

odpovědnost manažerů  
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Czech regulation of limited companies from the point of view of the ‘law 
and economics’ school 

Abstract 

Law and economics has a potential to provide us with an uncommon and to the Czech 

jurisdiction often neglected point of view on laws. The aim of this paper is to apply economic 

theories on directors’ liability for breach of fiduciary duties and to consider its consequences on 

the economic efficiency of companies. The critical question is whether not having such liability 

could provoke an increase of wealth of all stakeholders. The paper also aims to come up with 

instruments capable of minimizing the lost caused to companies by mandatory rules regarding 

director’s liability. At the end of the thesis, the Czech laws regarding the director’s liability for 

breach of fiduciary duties are analyzed in the point of view of economic analysis. The analysis is 

followed by proposition of instruments that could make companies operating in Czech legal 

environment more effective. 

Directors’ liability, which can result in an aversion to make risky decisions, can cause 

significant losses to companies (so called agency costs). For that reason, the possibility to 

determine the scope of director’s liability given to shareholders can have, in some cases, positive 

effect on the company’s efficiency. The paper concludes that the possibility to exclude director’s 

liability for breach of duty of loyalty can hardly be effective for the society. However, it is not an 

easy task to give a clear conclusion about the possibility to exclude the duty of care. It appears 

that non-legal instruments capable to reduce agency costs could be effective in this case. 

Nevertheless, the risk of negative outcomes for other stakeholders is also present. 

 Even in case of keeping the mandatory liability rules there are instruments that could 

considerably reduce the costs incurred by them. One of them is the possibility to insure directors 

against the liability for breach of fiduciary duties, or better said the duty of care. Moreover, 

significant power in this matter is given to judges who can by lenient decisions also substantially 

decrease the losses caused by mandatory liability rules. 

  

Key words: law and economics, fiduciary duties, agency costs, directors‘ liability 


