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Úvod
Tématem této práce je Péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení. Povinnost
jednat s péčí řádného hospodáře lze považovat za jeden ze základních institutů corporate
governance (správy a řízení obchodních korporací). Problematika povinnosti jednat s péčí
řádného hospodáře je dle mého názoru aktuální téma a to nejen čistě pro právní teorii, ale i pro
širokou veřejnost. V dnešní době velkého množství obchodních korporací a tedy velkého počtu
osob, které v nich zastávají funkci člena orgánu, je bezesporu důležité vědět, jaké povinnosti se
na ně vztahují a jak mohou být případně sankcionováni, pokud tyto povinnosti poruší. Péče
řádného hospodáře je zajímavá i pro právní vědu, neboť se jedná o institut, který budí v určitých
ohledech výkladové problémy a je propojen se spoustou institutů v rámci celého právního řádu a
to od problematiky náhrady újmy až po insolvenční řízení. V současné době je samozřejmě
zajímavé sledovat, jak se tohoto institutu dotkla rekodifikace soukromého práva.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) s sebou přinesl
definici povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Učinil tak za pomocí poměrně neurčitých
pojmů jako je nezbytná loajalita, potřebné znalosti a pečlivost. Před rekodifikací soukromého
práva, povinnost jednat s péčí řádného hospodáře explicitně ukládal zákon č. 513/1991 Sb., ze
dne 5. 11. 1991, obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“). Ten se ovšem omezil pouze
na „suché“ konstatování povinnosti, v souladu s tímto standardem jednání, jednat, aniž by jej
nějak obsahově vymezil. Výkladu se proto chopila judikatura. Lze říci, že předrekodifikační
judikatura vztahující se k povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a institutů souvisejících, je
v mnohém použitelná i v poměrech současně účinného občanského zákoníku a zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních
korporacích”). Rekodifikace s sebou přinesla například zákonné vymezení pravidla
podnikatelského úsudku, což lze hodnotit jako pozitivně. Naopak rozpaky budí zákonné
zakotvení nároku společníka domáhat se náhrady tzv. reflexní škody vzniklé na hodnotě jeho
účasti ve společnosti. V souvislosti s některými důsledky, pojící se k porušení povinnosti jednat
s péčí řádného hospodáře, vyvstaly některé problematické otázky, které sice teorie nastolila k
diskuzi, avšak prozatím na ně nebyla nalezena uspokojivá odpověď.
Tato práce si klade za cíl popsat péči řádného hospodáře, problematiku vyžádaných
pokynů do obchodního vedení, pravidlo podnikatelského úsudku a vybrané důsledky, které
může mít porušení péče řádného hospodáře za následek. Použita bude metoda deskriptivní a
analytická. Pokusím se shrnout teoretické názory na vybrané problematiky a zaujmout k nim
vlastní kritický postoj. Zohledněna bude i relevantní judikatura. Práce nemá být vnímána jako
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komparativní, avšak jistá pozornost bude věnována i zahraničním právním úpravám, zejména
německé, americké a britské.
Z hlediska systematiky je práce členěna do šesti kapitol. V první kapitole stručně
rozeberu problematiku správce a pána a s tím související náklady zastoupení. Krátká pozornost
bude věnována fiduciární povinnosti a obecně důvodům jejího zakotvení.
V druhé kapitole se budu věnovat vývoji povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a
to od dob Všeobecného zákoníku občanského (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), (dále jen
„Všeobecný zákoník občanský“), přes právní úpravu v obchodním zákoníku až po vymezení v
současně účinném občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích.
V třetí kapitole se za pomoci judikatury a odborné literatury, zaměřím na jednotlivé
prvky péče řádného hospodáře (povinnost loajality, potřebné znalosti a pečlivost) a to s určitým
přesahem do zahraničních právních řádů. V rámci povinnosti loajality nastíním chápání zájmu
společnosti z pohledu corporate governance.
Ve čtvrté kapitole se budu zabývat problematikou vyžádaných pokynů do obchodního
vedení.
V páté kapitole se budu zabývat pravidlem podnikatelského úsudku, konkrétně jeho
podstatou a jednotlivými prvky a to nejen na úrovni českého práva, ale s přesahem do
zahraničních úprav. Pozornost bude věnována obrácenému důkaznímu břemenu v soudním
řízení.
V šesté kapitole se budu věnovat vybraným soukromoprávním důsledkům, spjatých s
porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Práce si neklade za cíl rozebrat všechny
důsledky, které porušení péče řádného hospodáře může mít za následek. Pro rozbor jsem si
vybrala povinnost k náhradě újmy, neboť se jedná o důsledek v praxi nejvíce frekventovaný a je
s ním spojeno nejvíce problémových otázek. V souvislosti s náhradou újmy se budu věnovat
mimo jiné i otázce odpovědnosti při vnější a vnitřní delegace. Nastíním i problematiku
odpovědnosti při kolektivním rozhodování. Jako další důsledek jsem zvolila zákonné ručení
členů volených orgánů zakotvenému v ustanovení §159 odst. 3 občanského zákoníku, neboť se
jedná dle mého názoru o důsledek, se kterým je také možné se v praxi poměrně často setkat.
Nakonec se budu věnovat žalobě na doplnění pasiv, která bude v české právní úpravě účinná od
1.1.2021.
Na závěr je nezbytné zmínit, že péče řádného hospodáře bude řešena z pohledu
kapitálových společností, konkrétně členů jejich výkonných orgánů.
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1. Fiduciární povinnost
Řízení a správu kapitálových obchodních korporací zajišťují povětšinou manažeři, kteří
s majetkem obchodní korporace, jenž je pro ně majetkem cizím, nemusí nakládat vždy stejně
obezřetně, jako kdyby byl jejich vlastním. Na tuto problematiku v teorii nazývanou problém
správce a pána (principal-agent problem) poukázal již Adam Smith ve svém díle Pojednání o
podstatě a původu bohatství národů z roku 1776: ,,Poněvadž však členové představenstev
takových společností spravují peníze spíše cizí než vlastní nelze očekávat, že je budou střežit
s takovou bdělostí s jakou střeží své peníze společnosti soukromé.“
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V důsledku toho může

docházet k rozporům v zájmech společníků obchodní korporace a osob pověřených jejím
řízením, je proto nezbytné tyto zájmy koordinovat. Jejich koordinace se nicméně neobejde
bez určitých nákladů, v teorii nazývaných jako náklady zastoupení (agency costs).2 Jensen a
Meckling definovali náklady zastoupení jako souhrn nákladů vynaložených na (i) sledování
činnosti zastoupeného zástupcem, (ii) sledování toho, zda zástupce jedná v zájmu zastoupeného
a nečiní nic, co by zastoupeného mohlo poškodit, a (iii) reziduální ztrátu vzniklou z
toho důvodu, že i přes výše uvedené náklady vznikne určitá odchylka mezi skutečnými
rozhodnutími přijatými zástupcem a takovými optimálními rozhodnutími, která by
maximalizovala užitek zastoupeného.3 Vzniklé náklady je nezbytné co nejvíce minimalizovat.
Jedním z nástrojů k dosažení toho, aby náklady zastoupení byly co možná nejnižší, může být
stanovení určitých standardů jednání, které jsou reprezentanti fakticky spravující majetek
společnosti, povinni dodržovat. Aby ovšem samy o sobě nepředstavovaly pouze bezzubé
nástroje, mající pouze toliko proklamační povahu, je žádoucí, aby ve spojení s nimi byly
přítomny i další mechanismy, které budou plnit donucující funkci. Jejich dodržování může být
vynucováno kupříkladu založením přímého postihu majetků členů orgánů či dokonce
dovozením jejich trestní odpovědnosti.
Tradičně zastřešuje standardy jednání členů orgánů obchodní korporace fiduciární
povinnost skládající se z povinnosti péče (duty of care) a povinnosti loajality (duty of loyalty).
Zahraniční literatura definuje loajalitu jako povinnost, v čím zájmu je člen orgánu povinen
jednat, a váže osobu s ní povinnou jednat maximalizovat majetek investorů spíše než majetek
vlastní. 4 Povinnost péče pak vytyčuje měřítko kvality, se kterou má člen orgánu svoji funkci
vykonávat, a váže členy orgánů jednat se stejnou opatrností, tak jakoby spravoval vlastní
1

SMITH. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Přeložil Vladimír IRGL, přeložil Alena JINDROVÁ,
přeložil Josef PYTELKA, přeložil Sergej TRYML. Praha: Liberální institut, 2016. s. 872. ISBN 9788086389608. s.
659.
2
EASTERBROOK, FISCHEL. The economic structure of corporate law, Vydavatelství Harvard University Press,
1996. s. 370. ISBN 0-674-23539-8. s. 113.
3 FURUBOTN, RICHTER. Institutions and economic theory: the contribution of the new institutional economics.
2nd ed. Ann Arbor: Vydavatelství University of Michigan Press, 2005. s. 653. ISBN 047203025-6. s. 165.
4 EASTERBROOK, FISCHEL. op. cit. sub. 2, s. 91.
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záležitosti.5 Některé právní řády explicitně místo pojmu fiduciární povinnost, užívají pojmy
jiné. V České republice standardy jednání členů orgánů obchodních korporací, zastřešuje
povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Německo například užívá pojem řádný a svědomitý
obchodní vedoucí. 6 Velká Británie pak ukládá povinnost jednat s péčí, dovednostmi a bdělostí
přiměřeně pečlivé osoby. 7

5

EASTERBROOK, FISCHEL. op. cit. sub. 2, s. 91.
Vlastní překlad ustanovení§ 93 odst. 1) Aktiengesetz: „Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung
die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden.“ Dostupné z https://www.gesetzeim-internet.de/aktg/. [cit. dne 2. 5. 2019].
7 Vlastní překlad ustanovení § 174 odst. 1) Companies Act. 2006: „A director of a company must exercise reasonable
care, skill and diligence.“ Dostupné z http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/174. [cit. dne 6. 3. 2020].
6
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2. Historie povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře
Pojem řádný hospodář a obecně povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, lze označit
za institut s poměrně dlouhou, ač ne úplně nepřetržitou, tradicí.
Určitý standard péče upravoval již Všeobecný zákoník občanský. 8 Ustanovení § 1297
zakotvovalo domněnku, že: „[…] každý, kdo má užívání rozumu, je schopen takového stupně
píle a pozornosti, jakého může býti použito při obyčejných schopnostech. Kdo tohoto stupně píle
nebo pozornosti opomene, při činech, jimiž nastává zkrácení práv jiného, je vinen
nedopatřením. “ Z toho je možné dovodit, že ke splnění povinnosti tímto ustanovením
stanovené, bylo nutné zachovávat takový stupeň píle nebo pozornosti, které byl schopen
vynaložit obyčejný člověk, tj. nebyly brány v potaz žádné zkušenosti či zvláštní nebo odborné
znalosti.9 Ustanovení § 1299 Všeobecného zákoníku občanského, které se dotýkalo úpravy
právního jednání a odpovědnosti odborníků, pak stanovilo: „Kdo se veřejně hlásí k úřadu,
k umění, k živnosti nebo řemeslu; nebo kdo bez nutnosti dobrovolně převezme jednání, jehož
provedení vyžaduje zvláštních uměleckých znalostí nebo neobyčejné píle, dává tím na jevo, že
důvěřuje své nutné píli a potřebným neobyčejným znalostem; musí tedy státi za jejich
nedostatek. Věděl-li však ten, kdo mu jednání svěřil, o nezkušenosti jeho; nebo mohl-li
při obyčejné opatrnosti věděti, je zároveň posléze uvedený vinen nedopatřením.” Z citovaného
ustanovení je možné vyvodit, že pokud se někdo přihlásil k výkonu činnosti, se kterou byly
spjaty odborné znalosti, musel jednat jako odborník a v případě porušení této péče, by také jako
odborník odpovídal. 10
Tehdejší právo znalo ještě jiný standard jednání, odvozený od povinnosti stanovené
Všeobecným zákoníkem občanským, jenž byl modifikován pro obchodněprávní vztahy. Zákon
č. 1/1863 Ř.z., obecný zákoník obchodní (dále jen „obecný zákoník obchodní“) v ustanovení čl.
282 stanovil: „Kdo z jednání nějakého, kteréž jednou stranou jednáním obchodním jest, jinému
povinován jest pečlivostí, na toho náleží, aby užil pečlivosti pořádného kupce.” Povinnost
jednat s péčí řádného obchodníka se dle zákona č. 58/1906 o společnostech s ručením
obmezeným, vztahovala i na jednatele a členy dozorčí rady.11 Z vymezení péče řádného
obchodníka lze dovodit požadavek odborných znalostí, nezbytných při výkonu funkce v
obchodních vztazích, k jehož naplnění se předpokládá ze strany osoby jednající vynaložení
takových schopností, které jsou obvyklé pro konkrétní odvětví obchodu.12 Samotný pojem péče
8

RADA. Jednatelé s.r.o.: Představenstvo a.s. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Vydavatelství Linde, 2004.
s. 152. ISBN 80-86131-55-6. s. 90.
9
RADA. op. cit. sub. 8, s. 91.
10
RADA. op. cit. sub. 8, s. 92.
11

Ustanovení §25 zákona č. 58/1906 o společnostech s ručením obmezeným: „Jednatelé jsou oproti společnosti
zavázáni při vedení obchodu vynaložiti péči řádného obchodníka.”
12 RADA. op. cit. sub. 8, s. 92.
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řádného hospodáře nebyl Všeobecnému zákoníku občanskému neznámý, pracoval s ním
v ustanovení § 228, kdy poručníkovi či opatrovníkovi, který převzal jmění, ukládal povinnost jej
spravovat „s veškerou péčí řádného a pilného hospodáře.“
Obchodní zákoník ukládal členům orgánu obchodních společností jednat buď
s odbornou, nebo náležitou péčí. Povinnost odborné péče se dovozovala z ustanovení § 66 odst.
2 obchodního zákoníku, které při úpravě poměrů mezi společností a členy jejích orgánů,
odkazovalo na úpravu mandátní smlouvy obsažené v ustanovení § 567 odst. 1 obchodního
zákoníku.13 Povinnost náležité péče pak obchodní zákoník explicitně ukládal v ustanovení § 194
odst. 5 ve spojení s ustanovením § 135 odst. 2 členům představenstva a jednatelům. Statutární
orgány jiných obchodních společností zavazovala povinnost odborné péče. Vedle nich se
požadavek odborné péče vztahoval také na členy dozorčí rady společností s ručením omezeným.
Členy dozorčí rady akciové společnosti naopak vázala povinnost náležité péče.14
Rozdílnost v přísnosti požadavku péče a vůbec to, zda existují nějaké nuance mezi
pojmy odborná a náležitá péče, se stala předmětem teoretických diskuzí. Dědič zastával názor,
že požadavek náležité péče je požadavkem méně přísným než péče odborná. Dle něj se
náležitou péčí rozumí povinnost člena statutárního orgánu jednat v souladu se zájmem
společnosti. Požadavek náležité péče nevyžaduje jeho vybavenost všemi odbornými znalostmi,
které se vážou k výkonu funkce člena statutárního orgánu. Postačí, když člen statutárního
orgánu si pro situace, ve kterých si nevystačí se svými znalostmi, obstará osobu, která tyto
znalosti má.15 Odborná péče pak podle Dědiče zahrnovala (s odkazem na právní úpravu
mandátní smlouvy v § 567 odst. 1 obchodního zákoníku) povinnost jednat profesionálně a při
plnění svých závazků využívat svých odborných znalostí.16 Opačný názor zastával Eliáš, který
naopak považoval náležitou péči za přísnější standard s odůvodněním, že při náležité péči nejde
jen o profesionalitu při jejím výkonu, ale i o zvýšenou povinnost loajality, kterou musí člen
orgánu vykazovat vůči společnosti v daleko větší míře než pouhý smluvní partner.17 Pelikánová
byla toho názoru, že náležitá péče je nižším požadavkem než péče odborná a vytýkala úpravě
povinností členů představenstva její nedostatečnost. Dle ní měl být člen představenstva schopen
vynakládat rovněž odbornou péči. Uložení povinnosti náležité péči pak Pelikánová považovala
za neuspokojivé řešení, neboť odpovědnost musí vznikat nejen v důsledku jednání nedostatečně
pečlivého, ale i jednání nekvalifikovaného a neodborného.18 Podobný názor vyslovila i
13

Ustanovení §567 odst. 1 obchodního zákoníku: „Mandatář je povinen postupovat s odbornou péčí.”
RADA. op. cit. sub. 8, s. 88.
15 DĚDIČ In DĚDIČ, LASÁK. Právo kapitálových obchodních společností: přehled judikatury s komentářem, 2. díl,
Praha: Vydavatelství Linde, 2010. s 1975. ISBN 978-80-7201-781-2. s. 1351.
16 DĚDIČ, LASÁK. op. cit. sub. 15, s. 1355.
17 ELIÁŠ. K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností. Právník 1999, č. 4, s. 311.
18 PELIKÁNOVÁ. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl (§56 - 260). 2. vydání. Praha: vydavatelství Linde, 1998,
s. 1307. ISBN 80-7201-130-8. s. 945.
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Bartošíková, která spatřovala rozdíl v požadavku odborné a náležité péče v tom, že náležitá péče
v sobě podle převládajícího výkladu neobsahuje péči odbornou. Dle ní bylo žádoucí sjednotit
požadavky na statutární orgány a členy statutárního orgánu, tedy aby i pro členy představenstva
akciové společnosti a jednatele společnosti s ručením omezeným zákon stanovil výslovnou
povinnost výkonu jejich funkce s odbornou péčí.19 Na pomezí mezi stranami diskuzí stála
Štenglová, která v této diferenciaci nespatřovala žádný praktický význam a to s argumentem, že
i když není člen statutárního orgánu odborník, musí si zajistit kvalifikované odborníky, aby
dostál své povinnosti jednat s náležitou péčí.20 K vymezení náležité péče se nakonec zpětně
vyjádřila i vláda v důvodové zprávě k novele obchodního zákoníku, a to tak, že: „[…] míra
péče má být náležitá, tj. péče, kterou by bylo možno charakterizovat jako řádnou, obezřetnou,
preferující potřeby a zájmy společnosti. Požadavek této míry péče nevyžaduje odbornou
kvalifikaci při plnění povinností, které společníkovi náležejí, zahrnuje však jeho péči o to, aby
záležitosti společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Předpokládá tedy, že společník řádně pečující o
záležitosti společnosti dovede rozpoznat, že je nutná odborná pomoc speciálně kvalifikovaného
subjektu a dovede tuto pomoc pro společnost zajistit.” 21
Dle důvodové zprávy došlo novelou obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb. účinnou od
1. 1. 2001 k nahrazení obsahově sporného pojmu náležité péče termínem péče řádného
hospodáře. 22 Důvodová zpráva ani obchodní zákoník pojem řádný hospodář nijak nedefinovaly
a aspekty tohoto pojmu jakožto i jeho výklad, byly ponechány doktríně a judikatuře. Jakési
prvotní nastínění pojmu řádný hospodář přinesl bezprostředně po novele obchodního zákoníku
Dědič, dle kterého péče řádného hospodáře představuje požadavek plnit povinnosti na určité
odborné úrovni, která ovšem nemusí dosahovat úrovně znalostí odborníka daného oboru. Osoba,
která je péčí řádného hospodáře povinna, musí být odborníkem na řízení korporací a současně
se musí seznamovat s novými poznatky v oboru řízení společností a její správy, přičemž je
povinna tyto poznatky využívat v činnosti společnosti a rozhodovat se znalostí věcí. 23
Později se k péči řádného hospodáře vyjádřila například i Štenglová, která péči řádného
hospodáře chápala jako péči, se kterou by hospodář dosahujíc požadovaných kvalit, měl pečovat
19

BARTOŠÍKOVÁ. Povinnosti a odpovědnost statutárních orgánů kapitálových společností. Obchodní právo, 1998,
č. 11, s. 5.
20 ŠTENGLOVÁ In ŠTENGLOVÁ, PLÍVA, TOMSA. Obchodní zákoník: Komentář. 5. vydání. Praha: vydavatelství
C. H. Beck, 1998, s. 1110. ISBN 80-7179-143-1. s. 475.
21 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů Obecná část. In:
Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck. [cit. dne 5. 5. 2019]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/.
22 Tamtéž.
23 DĚDIČ. Obchodní zákoník: komentář. Díl III. Praha: vydavatelství Polygon, 2002. s. 3055. ISBN 80-7273-071-1.
s. 2417.
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o svůj majetek. Zdůraznila, že není nutné, aby členové představenstva byli odborníky ve všech
směrech, neboť součástí péče řádného hospodáře je i schopnost rozpoznat, které činnosti již člen
či členové představenstva nejsou schopni vykonávat, či které potřebné znalosti a dovednosti
nemají, a zajistit pro jejich výkon či poskytnutí potřebné kvalifikované osoby. 24 Nebo například
Černá, která považovala konkrétní obsah povinnosti péče řádného hospodáře jako věc
výkladu.25 Dle ní péče řádného hospodáře zahrnuje: „svědomitost a obezřetnost při plnění
funkce, odborné řízení společnosti, což v sobě nese i schopnost rozpoznat potřebu odborného
posouzení projednávané záležitosti jiným specialistou, protože každý člen představenstva
nemusí být odborníkem ve všech oblastech činnosti společnosti. Péče řádného hospodáře
zahrnuje proto schopnost zajistit odborné posouzení, tedy vybrat nejlepší specialisty, porovnat
jejich názory atd.“ 26
Důležitou roli při výkladu péče řádného hospodáře sehrála i judikatura.27 Nejvyšší soud
České republiky v jednom ze svých rozhodnutí stanovil, že: „řádný hospodář činí právní úkony
týkající se obchodní společnosti odpovědně a svědomitě a stejným způsobem rovněž pečuje o její
majetek, jako kdyby šlo o jeho vlastní majetek. Taková péče tedy nepochybně zahrnuje péči o
majetek akciové společnosti nejen v tom smyslu, aby nevznikla škoda na majetku jeho úbytkem
či znehodnocením, ale také aby byl majetek společnosti zhodnocován a rozmnožován v
maximální možné míře, jaká je momentálně dosažitelná.” 28
Při následné rekodifikací soukromého práva k terminologické změně nedošlo a péče
řádného hospodáře zůstala v našem právním řádu zachována i nadále. To jaké změny
rekodifikace, ve vztahu k povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, přinesla, bude rozebráno
v dalších kapitolách této práce.

24

ŠTENGLOVÁ. Obchodní zákoník: komentář. V Praze: C. H. Beck, 1994. Beckova edice komentované zákony. s.
1477. ISBN 978-80-7400-354-7. s. 713.
25 ČERNÁ. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl. Praha: ASPI, 2006. s. 360. ISBN isbn80-7357-164-1. s. 244.
26 Tamtéž.
27 BALÝOVÁ. Péče řádného hospodáře ve volených orgánech obchodních korporací ve světle rekodifikace.
Obchodněprávní revue, 2014, roč. 6, č. 7-8, s. 212.
28 Usnesení Nejvyšší soudu České republiky ze dne 27. 8. 2008, sp. zn. 5 Tdo 1412/2007. In: Beck- online (právní
informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 5. 6. 2018]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
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3. Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře v současné právní úpravě a
judikatuře
Ustanovení §159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku stanoví: „Kdo
přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s
potřebnými znalostmi a pečlivostí.“ Tím, že zákonodárce jednotlivé složky péče řádného
hospodáře normativně stanovil, došlo bezpochyby k zpřesnění chápání tohoto standardu jednání.
Nelze ovšem pominout, že tak učinil za pomoci poměrně neurčitých právních pojmů, jejichž
konkrétní obsah je nutné hledat v judikatuře a doktrinálním výkladu.

29

Lze říci, že

předrekodifikační judikatura jednotlivé pojmy, kterými zákonodárce péči řádného hospodáře
definoval, dostatečně vyložila, proto i přes nezanedbatelné změny, které se péče řádného
hospodáře dotkly, z ní lze poměrně dobře vycházet.30
Občanský zákoník převzetím povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře z textu
obchodního zákoníku navázal na tradici Všeobecného občanského zákoníku. Rozdílně z
hlediska terminologie se však jedná o pojem, který se aplikuje bez ohledu na to, zda bylo
jednáno v rámci občanskoprávních či obchodněprávních vztahů.31 Oproti předcházející právní
úpravě, současná zákonná dikce ukládá povinnost dodržovat tento standard jednání všem
členům volených orgánů právnických osob, tj. jak členům orgánů obchodních korporací, tak
například předsedovi spolku či předsedovi společenství vlastníků jednotek. Povinnost jednat s
péčí řádného hospodáře občanský zákoník zakotvuje například v ustanovení § 1411 ve vztahu k
správci cizího majetku či v ustanovení § 1554 k vykonavateli závěti. Je tato zákonodárcem
zvolená univerzalita tohoto pojmu vhodná? Ve vztahu k reprezentantům obchodních korporací
se domnívám, že nikoliv. Pro srovnání lze například uvést Spolkovou republiku Německo, kde
německý zákon o akciových společnostech (Aktiengesetz, dále jen „AktG“) v ustanovení § 93
odst. 1 ukládá členům představenstva akciové společnosti povinnost jednat s péčí řádného a
svědomitého obchodního vedoucího.32 Stejnou povinnost stanoví v ustanovení § 84 odst. 1 i
rakouský akciový zákon.33 De lege ferenda se domnívám, že vhodnějším řešením by bylo,
v rámci úpravy povinností členů orgánů obchodních korporací, užívat (obdobně jako
za účinnosti obecného zákoníku obchodního) pojem řádný obchodník, či po vzoru německy
mluvících zemí zakotvit povinnost jednat s péčí řádného a svědomitého obchodního vedoucího

29

ČECH. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3, s. 13.
BALÝOVÁ. op. cit. sub. 27, s. 212.
31 Viz kapitola 2. Vývoj pojmu péče řádného hospodáře v České republice.
32 Vlastní překlad ustanovení §93 odst. 1 AktG: „Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden.“ Dostupné z: https://www.gesetze-iminternet.de/aktg/__93.html. [cit. dne 6. 6. 2019].
33 Vlastní překlad ustanovení § 84 odst. 1 AktG: „Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden.“ Dostupné z: https://www.gesetze-iminternet.de/aktg/__93.html. [cit. dne 6. 6. 2019].
30
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a pojem řádný hospodář ponechat v rámci úpravy občanskoprávních vztahů. Se zdůvodněním
proč nepovažuji pojem řádný hospodář za nejvhodnější, si dovolím odkázat na argumentaci,
která odůvodnila odmítnutí užití pojmu hospodář v rámci německé úpravy obchodního práva,
neboť v případě člena orgánu obchodní korporace se má jednat o osobu zběhlou a pečlivou ne v
úkonech občanského prostředí, ale v prostředí specifického světa obchodního.34
Jak uvádí Mancelová, povinnost jednat s péčí řádného hospodáře lze vyjádřit jako
požadavek na určitou kvalitu péče, kterou má člen orgánu při výkonu funkce dodržovat.

35

Soudím, že zákonodárce formuloval tento standard jednání z důvodu ochrany samotné
společnost, jejích společníků, věřitelů a případně dalších zainteresovaných osob, před
svévolným jednáním členů orgánů, kteří by bez zákonem daných pravidel, mohli mít při svém
počínání volnou ruku. Zároveň lze dovodit, že to může být i jakýmsi ukazatelem pro ty, jenž
vykonávají funkci člena orgánu obchodní korporace, neboť je tím zpřesněno jaké požadavky
jsou na ně kladeny. Domnívám se, že tento standard jednání (ani jeho jednotlivé prvky) nelze
smluvně mezi stranami vyloučit, avšak je možné jej modifikovat. A to například sjednáním
minimálního požadavku znalostí nebo odborných dovedností.
Nebudu podrobně rozebírat, na koho se povinnost jednat s péčí řádného hospodáře
vztahuje. Pro zajímavost si však dovolím odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu České
republiky, které vztáhlo povinnost jednat s péčí řádného hospodáře i na bývalého jednatele
společnosti. Rozhodnutí skutkově řešilo situaci, kdy jednatel společnosti s ručením omezeným
jednal po svém odvolání z funkce „jménem společnosti“ jako by byl nadále jejím jednatelem.
Soud dovodil, že je nezbytné na jeho jednání klást stejné požadavky, jaké zákon stanoví pro
jednání skutečného jednatele. V případě porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře
odpovídá takový „jednatel“ za škodu tímto jednáním způsobenou stejně, jako by jednatelem
společnosti byl. Není významné, zda takový „jednatel“ o svém odvolání nevěděl, nebo zda
o něm věděl, a přesto jej vědomě nerespektoval.36

3.1

Povinnost loajality
Na prvním místě zákonodárce uvádí povinnost loajality. Obchodní zákoník povinnost

loajality explicitně neuváděl, teorie její existenci abstrahovala z úpravy mandátní smlouvy
obsažené v § 567 odst. 2 obchodního zákoníku, užívanou na úpravu vztahů mezi společností a

34

ROTH. Unternehmerisches Ermessen und Haftung des Vorstands. 2001. Buch. XXVIII, Softcover C.H.BECK. s.
352. ISBN 978-3-406-48212-0. s. 9.
35 MANCELOVÁ. Loajalita a péče řádného hospodáře v akciové společnosti. V Praze: C. H. Beck, 2015. Beckova
edice právní instituty. s. 132. ISBN 9788074005848. s. 22.
36 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 29 Cdo 4095/2016. In: Beck- online (právní
informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 5. 6. 2018]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
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členy jejích orgánů subsidiárně a dále z dílčích ustanovení zákona (např. ustanovení
upravujících zákaz konkurence či povinnost mlčenlivosti).37 V teorii se vedly odborné
disputace, o tom zda je povinnost loajality součástí péče řádného hospodáře (zastáncem tohoto
názoru byl například Bejček),38 nebo se jedná o povinnost stojící sama o sobě (k tomuto
přístupu se klonila Černá).39 Rozřešení přišlo v souvislosti s účinností nového občanského
zákoníku, který povinnost loajality, za jednu ze složek péče řádného hospodáře, prohlásil.
Současná právní úprava je ve vztahu k povinnosti loajality, jakožto imanentní součásti
péči řádného hospodáře prosta jakékoliv legální definice. Ustanovení § 212 občanského
zákoníku podává vymezení tzv. společnické loajality, ukládající společníkům povinnost chovat
se vůči korporaci čestně a zachovávat její řád. S tímto si bohužel ve vztahu k členům orgánů
obchodní korporace nevystačíme. Judikatura povinnost loajality (ve vztahu k členům orgánů
obchodní korporace) poměrně ustáleně vykládá jako povinnost dát při rozhodování přednost
zájmům společnosti před zájmy svými či zájmy třetích osob včetně zájmů společníka, který jej
do funkce vahou svých hlasů prosadil.

40

Pro člena voleného orgánu povinnost loajality

neznamená bezmeznou povinnost dbát o všechny zájmy společnosti. Vztahuje se jen k těm
zájmům, které jsou legitimní, legální, v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého
obchodního styku.41 Jak uvádí Josková, tradičně jsou pod povinnost loajality podřazovány
jednotlivé dílčí, zákonem dále specifikované povinnosti, například pravidla pro konflikt zájmů
či zákaz konkurence.42Zákon vyžaduje loajalitu nezbytnou, nikoliv neomezenou. Jak vyplývá z
judikatury, nelze po (v tomto případě) jednateli spravedlivě žádat, aby upřednostňoval zájmy
společnosti do té míry, že to povede ke vzniku újmy na jeho straně. 43
Exkurzem do judikatury, soud dovodil jednání v rozporu se zájmy společnosti například
u jednatele společnosti, který z prostředků společnosti odčerpal část pro své soukromé účely,
když uhradil pojistné na pojištění právní ochrany a havarijní pojištění na motorové vozidlo,
které bylo výhradně jeho majetkem. 44
Z nejnovější judikatury je zajímavé rozhodnutí, kdy insolvenční správce popřel
pohledávku člena dozorčí rady úpadce, který do insolvenčního řízení přihlásil svojí pohledávku
37

DĚDIČ. op. cit. sub. 23, s. 2417.
BEJČEK. Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností. Právní rozhledy. 2007,
č. 17, s. 613.
39 ČERNÁ. op. cit. sub. 25, s. 360.
40 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 10. 2019, sp. zn. 27 Cdo 5003/2017-II. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 2. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
41 ČERNÁ. op. cit. sub. 25, s. 242.
42JOSKOVÁ. Je rozdíl mezi povinností loajality a povinností postupovat s péčí řádného hospodáře? Obchodněprávní
revue. 2019, č. 11-12, s. 283.
43 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 4. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2695/2018. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 2. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
44 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 3. 2006 sp. zn. 8 Tdo 222/2006. In: Beck- online (právní
informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 2. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
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z titulu nároku na odměnu plynoucí ze smlouvy o výkonu funkce. Přihláška byla odmítnuta
s tím, že člen dozorčí rady zaviněně porušil své právní povinnosti, z toho důvodu mu nárok na
odměnu nevznikl. Je potřeba zmínit, že člen dozorčí rady byl současně jednatelem ve dvou
dalších společnostech. Nejvyšší soud České republiky se zde k povinnosti loajality vyjádřil tak,
že stíhá člena orgánu především při výkonu funkce, avšak zároveň je nezbytné mít na paměti, že
tato osoba je členem orgánu po celou dobu a to od vzniku funkce do jejího zániku, takříkajíc
„24 hodin denně, 7 dní v týdnu.“ Z toho vyplývá, že člen orgánu by neměl bez dobrého důvodu
dělat nic, co zjevně odporuje zájmům společnosti, a to ani, když zrovna neplní povinnosti
spojené s výkonem funkce.

45

Nejvyšší soud České republiky se v tomto rozhodnutí dále

vyjádřil k požadavku loajality v případě, že člen orgánu určité korporace, vykonává funkci člena
orgánu ve více společnostech. Jak vyplývá z odůvodnění, člen orgánu je povinen zachovávat
loajalitou vůči té společnosti, ve vztahu k níž v té či oné záležitosti zrovna plní své povinnosti
člena orgánu. Vůči ostatním společnostem, v nichž zastává funkci člena orgánu, nesmí bez
legitimního důvodu jednat v rozporu s jejich zájmy.46
V jiném rozhodnutí byl řešen konflikt zájmů jednatelky (jako žalované), která za
společnost uzavřela smlouvu se společností, ve které byl její manžel vlastníkem 50% akcií
společnosti a zároveň vykonával funkci předsedy představenstva. Následně poukázala platby na
účet této společnosti. Jednatelka se tak evidentně dostala do konfliktu zájmů. Nejvyšší soud
České republiky zde vyslovil, že jednání za existujícího konfliktu zájmů (se zohledněním
skutkových okolností) je porušením péče řádného hospodáře. I kdyby se prokázalo, že konflikt
zájmů nebránil jednatelce společnosti jednat jménem společnosti, je nezbytné posoudit, zda
jednatelka jednala v souladu s povinností loajality vůči korporaci, kde vykonávala funkci
statutárního orgánu a zda neupřednostnila zájmy společnosti jejího manžela. 47

Zájem společnosti
V souvislosti s povinností loajality narážíme na problematiku vymezení dalšího
poměrně neurčitého pojmu a to, co lze vnímat jako zájem společnosti. Samotný zákon ani
důvodová zpráva vymezení zájmu společnosti nepodávají, je tedy logické pro jeho pochopení
učinit exkurz do rozhodovací praxe soudů a příslušného doktrinálního výkladu. Jisté nastínění
zájmu společnosti je možné dovodit z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. října 2006, sp.
zn. 5 Tdo 1224/2006, které skutkově řešilo situaci, kdy členové orgánu společnosti uzavřeli pro
45

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 4. 2019, sp. zn. 27 ICdo 62/2017. In: Beck- online (právní
informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 2. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
46 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 4. 2019, sp. zn. 27 ICdo 62/2017. In: Beck- online (právní
informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 2. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
47 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 2. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2724/2017. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 23. 2. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
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společnost nevýhodnou smlouvu o postoupení pohledávek, čímž společnosti způsobili škodu v
řádu několika milionů korun. Nejvyšší soud České republiky zde vyložil, že náležitá péče: „[…]
nepochybně zahrnuje péči o majetek akciové společnosti nejen v tom smyslu, aby nevznikla
škoda na majetku jeho úbytkem či znehodnocením, ale také aby byl majetek společnosti
zhodnocován a rozmnožován v maximální možné míře, jaká je momentálně dosažitelná.”48
Obdobné vymezení zájmu společnosti bylo užito i v jiném rozhodnutí Nejvyššího soudu České
republiky. Zde členové statutárního orgánu způsobili společnosti škodu tím, že při prodeji akcií
společnosti nedosáhli takového zisku, který byl reálný a jakého dalším prodejem dosáhli na úkor
samotné obchodní korporace vybraní členové orgánu a zaměstnanci

49

Z právní teorie se

zájmem společnosti se zabývala Černá, která jej (u společnosti založené za účelem podnikání)
vnímala především jako zájem na jejím trvání se zaměřením na výnosnost jejího podnikání ve
vymezených oblastech.

50

Domnívám se, že zájem na dosažení co nejvyššího zisku bude

převažovat. Avšak konstatování toho, že veškerá činnost společnosti se bude řídit jen zájmem
na jeho maximalizaci, není dle mého úplně správné a skutečný zájem společnosti bude nezbytné
posuzovat v tom kterém konkrétním případě.51 Určitým vodítkem pro bližší pochopení co může
představovat zájem společnosti, může být podřazení pod model shareholder value nebo
stakeholder value.
Koncept shareholder value vznikl ve Spojených státech amerických jako reakce na
tamní akcionářskou roztříštěnost. Jeho podstata tkví v tzv. zájmovém monismu, kdy je zájem
společnosti ztotožněn se zájmem společníka. Pro kontext je třeba uvést, že systém financování
akciových společností ve Spojených státech amerických je oproti kontinentální Evropě založen
na emisi velkého počtu akcií, což má za následek, že společnost má společnost velké množství
malých akcionářů. Minoritní akcionáři nemají zájem se, kvůli malé účasti ve společnosti, na
společnosti podílet (racionální apatie) a rozhodujícím prvkem pro něj je zisk, který jim jejich
účast ve společnosti vynese. 52 Managment společnosti si je toho vědom a činí vše nezbytné pro
zvýšení hodnoty akcií. Korektivem jednání členů správních a řídících orgánů je růst hodnoty
podniku, který se projevuje v trvale vysokém kurzu akcií.53 Ukázkovým příkladem chápání
zájmu společnosti, dle modelu shareholder value, je rozhodnutí Dodge v. Ford Motor Co z roku
1919. V tomto rozhodnutí byla řešena situace, kdy společnost Ford vyplácela v letech 1913,
1914 a 1915 zvláštní dividendu akcionářům. V roce 1916 však prezident společnosti výplatu
48

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 10. 2006, sp. zn. 5 Tdo 1224/2006. In: Beck- online (právní
informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 10. 2. 2019]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
49 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 11. 2005, sp. zn. 5 Tdo 1143/2005. In: Beck- online (právní
informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 7. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/
50 ČERNÁ. op. cit. sub. 25, s. 242.
51 Tamtéž.
52 Tamtéž.
53 Tamtéž.
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dividend zastavil s odůvodněním, že zisk, který společnost obdrží v následujících letech, bude
investován do rozvoje společnosti. Rozhodnutí bylo napadeno akcionáři, kteří se vyplacení
dividendy domáhali u soudu. Soud žalobcům vyhověl a nařídil, aby byly akcionářům dividendy
vyplaceny. Rozhodnutí následně potvrdil i odvolací soud. Ten uvedl, že společnost je založena
primárně za tím, aby vynášela zisk jejím akcionářům.54 Druhým modelem převažujícím v
oblasti kontinentálního právního systému je koncept stakeholder value, který je naopak založen
na tzv. zájmovém pluralismu.55Hlavním východiskem tohoto přístupu je idea, že představenstvo
je při řízení společnosti povinno respektovat zájmy zaměstnanců, dodavatelů i dalších osob,
jejichž zájmy jsou svázány se společností nebo mají veřejný charakter.56
Jak uvádí Havel, ve Velké Británii se zformoval model enlightened shareholder value
(neboli osvícený společnický model), vycházející z předpokladu, že zohledňování zájmů
zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, municipality a životního prostředí je výhodné, jak pro
samotnou obchodní korporací, tak i pro její společníky (pokud je společnost založena na delší
dobu).57 Jeho zákonné vyjádření lze nalézt v článku 172 odst. 1 Companies Act 2006, kde je
reprezentantům společnosti uložena povinnost brát na zřetel demonstrativní výčet hodnot a
zájmů, mimo jiné zájmy zaměstnanců, dodavatelů či zákazníků.58
Nastínění chápání zájmu společnosti v českém právním prostředí bylo uvedeno již výše,
domnívám se, že z pohledu corporate governance se Česká republika kloní spíše ke
konceptu shareholder enlightened value. Jak uvádí Štenglová a Havel člen orgánu, musí při
svém jednání, mimo, jiné respektovat sociální a environmentální okolnosti činnosti společnosti
a to nejen jako přímo vynutitelnou povinnost, ale i za účelem udržitelnosti zdravého vývoje
lidské společnosti. Obchodní korporace musí zohledňovat aktuální potřeby lidské společnosti
a její zájmy na zdraví lidí, životním prostředí apod. Vždy je tedy třeba sledovat i okolnosti
sociální odpovědnosti (corporate social and environmental responsibility).59

54

Rozhodnutí
Dodge v. Ford Motor Co. - 204 Mich. 459, 170 N.W. 668 (1919). Dostupné z
https://casetext.com/case/dodge-v-ford-motor-co. [cit. dne 5. 3. 2019].
55 Poznámky z předmětu Právní otázky správy a řízení akciových společností (corporate governance).
56 Poznámky z předmětu Právní otázky správy a řízení akciových společností (corporate governance). .
57 HAVEL. Obchodní korporace ve světle proměn: variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací. Praha:
Auditorium, 2010. Téma (Auditorium). s. 196. ISBN 9788087284117. s. 109.
58
Ustanovení
§172
odst.
1
Companies
Act
2006.
Dostupné
z
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/172. [cit. dne 5. 3. 2019].
59 ŠTENGLOVÁ, HAVEL In ŠTENGLOVÁ, HAVEL, CILEČEK, KUHN, ŠUK. Zákon o obchodních korporacích.
2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017. s. 1128. ISBN 978-80-7400-540-4. s. 152.
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3.2

Povinnost náležité péče
Povinnost náležité péče v sobě zahrnuje nutnost, při výkonu funkce, jednat s

potřebnými znalostmi a pečlivostí.60 Oba tyto aspekty, stejně jako povinnost loajality, působí
poněkud abstraktně, na mysl nám proto může vyvstat otázka, jak se vůbec posuzuje, zda ten
který člen orgánu jednal s náležitou péčí. Logicky pro ulehčení práce v následném soudním
řízení je proto vysoce žádoucí stanovit určité modely, podle jejichž měřítek bude následná
odpovědnost posuzována. Jaké však tyto modely jsou, nebo snad mají být? Je tady snad nějaký
předobraz vzorového řádného hospodáře, jehož kvalitám každý člen orgánu musí dostát? Či se
posuzují konkrétní schopnosti jednotlivce s ohledem na jeho vlastní osobní kvality. Nebo je
dokonce žádoucí zakotvit kombinaci těchto hledisek. Reakcí na tuto potřebu byly zformovány
dva přístupy a to objektivní a subjektivní standard péče.

Objektivní a subjektivní standard péče
Objektivní standard je založen právě na porovnání intenzity péče poskytnuté
posuzovaným členem orgánu s měřítkem objektivizovaného (fiktivního) řádného hospodáře.61
Oproti tomu subjektivní přístup bere v potaz kvality té které konkrétní osoby. 62 Jak uvádí Čech,
samotný objektivní standard má tu výhodu, že je stanoven průměrný mustr předpokladů, které
musí osoby, ucházející se o funkci člena voleného orgánu, splňovat. Zároveň však snižuje
pomyslnou laťku na průměr v situaci, kdy společnost přijala danou osobu zejména z důvodu
jejích subjektivních předpokladům.63 Výhodou subjektivního přístupu je pak oproti tomu větší
autonomie pro vyjádření vůle společníků, která osoba by dle nich měla funkci vykonávat (tj. zda
raději zvolí vůdčí osobu s aktivním přístupem či osobu, které bude svoji funkci vykonávat s
větší úzkoprsostí).64 Možná je i kombinace těchto přístupů, tak jak například zakotvuje právní
úprava ve Velké Británii.

Kombinace objektivního a subjektivního přístupu k standardu péče
Začlenění objektivního a subjektivního testu do Companies Act 2006 je výsledkem
vývoje britské judikatury. Původně soudy při posuzování jednání člena orgánu používaly pouze
test subjektivní. Pro ilustraci lze uvést například případ Cardiffské spořitelny z Anglie konci 19.
století, kdy byla podána žaloba pro zanedbání povinné péče na jejího předsedu markýze de
60

ČECH, ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání I. Praha: Ivana Hexnerová
- BOVA POLYGON, 2016. s. 376. ISBN 9788072731770. s. 174.
61 ČECH. op. cit. sub. 29, s. 13.
62 Tamtéž.
63 Tamtéž.
64 Tamtéž.
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Bute, který byl do čela správní rady jmenován v roce 1848 jako šestiměsíční nemluvně a ačkoliv
se zasedání správní rady zúčastnil pouze jednou v životě, byla žaloba neúspěšná.65 Dalším
příkladem aplikace subjektivního testu je rozhodnutí známé pod označením Re City Equitable
Fire insurance Co Ltd., kde bylo soudem stanoveno, že člen představenstva musí projevit
ve výkonu svých povinností větší stupeň dovedností, které mohou být důvodně očekávány od
osoby jeho znalostí a zkušeností.

66

Zlom přineslo rozhodnutí Norman V Theodore Goddard.

Soudce Hoffman v tomto rozhodnutí vytyčil, že standard péče uložený představitelům
kapitálových společností není jen subjektivní, ale je důležité zde zohlednit i tzv. objektivní
hledisko. Odkázal při tom na ustanovení § 214 odst. 4 Insolvency Act 1986 (dále jen
„Insolvency Act”), kdy se tyto standardy (tj. objektivní a subjektivní test) mají aplikovat bez
ohledu na to, zda se jedná o tzv. wrongful trading v rámci insolvenčního řízení či nikoliv. 67 Na
základě tohoto rozhodnutí byl objektivní test z § 214 odst. 4 Insolvency Act převzat do
Companies Act 2006. Dle současné právní úpravy je člen představenstva povinen vykonávat
svoji funkci s přiměřenou opatrností, znalostmi a péčí.68 Při objektivním testu se přihlíží k
obecným znalostem, dovednostem a zkušenostem, které lze důvodně očekávat od osoby, která
vykonává, ve vztahu ke společnosti, nějakou funkci.69 Při subjektivním testu se naopak berou v
potaz osobní kvality té které individuálně určené osoby, tj. přihlíží se ke zkušenostem,
dovednostem a znalostem toho kterého individuální člena orgánu.70

Tuzemský přístup k standardu péče
Tuzemská právní úprava vychází z objektivního standardu péče. Litera zákona stanoví,
že: „se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá
osoba, byla-li v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace.“ Z toho vyplývá, že
jednání člena orgánu bude proto poměřováno s jednáním jiných osob v obdobném postavení a
není přitom vyžadována péče nadstandardní, postačí péče rozumná.

71

Z užití slovního spojení

„vždy přihlédne“ je zřejmé, že pro posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře,

65

DAVIES. Introduction to company law. New York: Oxford University Press, 2002. s. 312. ISBN 0199249407. S.
155.
66 FRENCH, MAYSON, RYAN. Company Law, 32nd Edition, Oxford University Press, 2015, s. 880. ISBN
9780198733348, s. 499.
67 Ustanovení § 214 odst. 4 Insolvency Act. Dostupné z http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/section/214. [
cit. dne 5. 3. 2020].
68 Ustanovení §174 odst. 1 Companies Act 2006: „A director of a company must exercise reasonable care, skill and
diligence.“ Dostupné z http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/174. [cit. dne 5. 3. 2020].
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71 ŠTENGLOVÁ, HAVEL, op. cit. sub. 59, s. 159.
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jsou významné i subjektivní poměry, ne jenom jakýsi objektivní standard.72 Jak dovodila
judikatura, při rozhodování o odpovědnosti člena orgánu se přihlíží i odborným znalostem,
schopnostem či dovednostem, kterými disponuje.

73

Vrchní soud v Praze dokonce explicitně

stanovil, že: „standard péče řádného hospodáře předpokládá, že u člena představenstva se spojí
prvky objektivní (odborné znalosti, preference zájmů společnosti) s prvky subjektivními
(schopnost podstupovat riziko, svědomitost, pečlivost, organizační schopnosti, tvůrčí myšlení,
aktivita, samostatnost).“74 De lege ferenda sice považuji normativní zakotvení kombinace
subjektivního a objektivního testu v britské právní úpravě za následováníhodné, avšak
domnívám se, že ve výsledku to, co britské právo stanoví pozitivně, v tuzemsku bude (a vlastně
bylo) dovozováno judikaturou. Jak již bylo uvedeno výše, česká právní úprava vychází z
objektivního standardu modifikovaného standardem subjektivním, přičemž konkrétní projevy
subjektivizace (například povinnost využívat odborné znalosti či schopnosti) lze vyčíst ze
soudních rozhodnutí. To jak se k požadavku potřebné míry péče staví judikatura (lze pochválit
samozřejmě i zákonodárce, který textací zákona subjektivizaci připustil), nelze hodnotit jinak
než kladně. Zakotvení čistě subjektivního standardu náležité péče není dle mého vhodné, ani ve
vztahu k samotným členům orgánů, neboť pro ně to představuje nejistotu toho, jaká míra péče je
od nich vyžadována.
K požadavku znalostí je třeba znovu zopakovat, že po členu orgánu nejsou požadovány
odborné znalosti a dovednosti ve všech aspektech výkonu jeho funkce. Pokud člen orgánu
sezná, že pro řešení nějaké záležitosti nemá dostatečné zkušenosti, je povinen zajistit pro její
posouzení osobu, která potřebné znalosti má, neboť součástí péče řádného hospodáře je mimo
jiné i schopnost rozpoznat, které činnosti již není s to vykonávat či které potřebné znalosti a
dovednosti nemá.75 Obecně se presumuje, že osoba, která chce funkci člena orgánu vykonávat,
by měla mít alespoň nějaké zkušenosti s řízením společnosti. Současně by měla disponovat
dostatečnou píli seznamovat se s novými poznatky v oboru správy a řízení společnosti, které
bude následně uplatňovat v činnosti společnosti a při rozhodování se rozhodovat se znalostí
věcí.76 Naopak, pokud je člen orgánu vybaven některými nadstandardními znalostmi (například
z oboru práva či ekonomie), je povinen je při výkonu své funkce využít. K tomu se váže
rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. července 2008, sp. zn. 29 Odo
1262/2006, které skutkově řešilo situaci, kdy členové statutárního orgánu uzavřeli se
společností, vedle smlouvy o výkonu funkce, dvě mandátní smlouvy na poskytování
72

ŠTENGLOVÁ, HAVEL, op. cit. sub. 59, s. 159.
Tamtéž.
74
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 2. 2016, sp. zn. 7 Cmo 480/2014. In: Codexis (právní informační
systém).[cit. 1. 2. 2020]. Dostupné z: https://academia.codexis.cz/.
75 Rozsudek Nejvyšší soudu České republiky ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 29 Cdo 2531/2008. In: Beck- online (právní
informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 2. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
76 DĚDIČ. op. cit. sub. 15, s. 1351.
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konzultačních služeb. Nejvyšší soud České republiky v tomto rozhodnutí narazil, v souvislosti s
povinností používat nadstandardní znalosti, na praxi některých členů statutárních orgánu, kteří
na sebe jako na třetí osoby nechali jinou smlouvou, než je smlouva o výkonu funkce, delegovat
výkon určitých činností pro společnost. Důvod byl celkem logický, a to získat z této smlouvy,
vedle odměny plynoucí ze smlouvy o výkonu funkce, ještě odměnu za výkon sjednané činnosti.
Soud dovodil, že není možné, aby představenstvo „zajistilo“ výkon činností spadajících do jeho
působnosti tím, že uzavře s členy představenstva jakožto „třetími osobami“ smlouvu odlišnou
od smlouvy o výkonu funkce, kterou se členové představenstva zavážou pro společnost uvedené
činnosti vykonávat.

Domněnka nedbalosti
Ustanovení § 159 odst. 1 občanského zákoníku obsahuje tzv. domněnku nedbalosti. Její
zákonná dikce je taková: „Má za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře
schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe
důsledky.” V ustanovení lze dle mého spatřovat dvojí účel. Prvotně jej lze chápat jako reakci na
případy, kdy se funkce ujme osoba s vědomím, že na její výkon nemá dostatečné předpoklad.
Zákonodárce tímto navázal na judikaturou výše dovozené závěry, že součástí péče řádného
hospodáře je schopnost člena orgánu rozpoznat, které činnosti již není s to vykonávat či které
potřebné znalosti a dovednosti nemá.77 Za druhé má ustanovení stíhat tzv. bílé koně. 78
V souvislosti s dikcí domněnky nedbalosti je dle mého názoru záhodno se zabývat
dvěma otázkami. Tou první je, v jaké míře by osoba, která se o funkci člena orgánu uchází,
měla mít znalosti a zda to lze objektivně stanovit. Z logiky věci si nejsem jistá, zda to jde nějak
paušálně určit. Při posuzování toho, zda daná osoba na výkon funkce „měla“, se zajisté bude
přihlížet k povaze činnosti vůbec, kterou korporace vykonává. Například, zda působí pouze na
tuzemském trhu či na mezinárodní úrovni, v jak moc soutěžním prostředí se pohybuje a další.
Logicky by funkci člena orgánu ve velké nadnárodní společnosti neměl vykonávat někdo, kdo
nemá základní jazykovou vybavenost (proti tomu lze promptně namítnout, že si přece může
najmout odborníka, který by tlumočil či překládal listiny). Dle mého názoru však funkci
manažera nemůže vykonávat někdo, kdo nemá alespoň základní jazykové konverzační
dovednosti. A dále ve společnosti zabývající se výrobou moderních technologií nemůže
manažera dělat někdo, kdo technice naprosto nerozumí a není schopen sledovat a učit se novým
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Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 29 Cdo 2531/2008. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 5. 3. 2019 ]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
78 K tomu například rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006. In:
Beck- online (právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 5. 3. 2019 ]. Dostupné z http://www.beckonline.cz/.
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trendům v technologiích. Závěrem tedy rozhodování o odpovědnosti podle §159 odst. 1 věta
druhá občanského zákoníku tedy bude záležet na konkrétních okolnostech daného případu.
Druhou otázkou nezbytnou k řešení je objasnění toho, co se rozumí vyvozením
důsledků v případě, že člen voleného orgánu sezná, že není schopen dostát požadavku
povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. V extrémním případě absolutní neschopnosti osoby
standardy péče řádného hospodáře dodržet, to samozřejmě bude znamenat nutnost odstoupení z
funkce. Odstoupení dále připadá v úvahu při vleklých zdravotních potížích, které výkon funkce
podstatným způsobem ztěžují. Je nezbytné zdůraznit, že odstoupení z funkce je zakázáno v
době, která je pro společnost nevhodná.

Judikatura dovodila, že odstoupení z funkce pro

společnost v nevhodnou dobu, je porušením povinnosti péče řádného hospodáře, a může mít za
následek vznik povinnosti nahradit obchodní korporaci újmu, která v souvislosti s odstoupením
vznikla.79 Odstoupení z funkce však není jediným možným východiskem z úniku před postihem
hrozícím z porušení rozebíraného ustanovení. Jako řešení lze dále vidět obstarání odborníka k
řešení situace, se kterou si člen orgánu není schopen poradit, eventuálně k jejímu řešení nemá
dostatečné informace. 80
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Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 11. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3367/2018. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 3. 2019]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
80 Viz kapitola náležité péče.
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4.

Pokyny do obchodního vedení
Zákon obchodních korporací v ustanovení § 51 odst. 2 umožňuje členům statutárního

orgánu kapitálové společnosti požádat nejvyšší orgán obchodní korporace o pokyn do
obchodního vedení. Za středníkem je vložen dodatek, že tím není dotčena jeho povinnost jednat
s péčí řádného hospodáře. Prvotně je dle mého nutné odlišit pokyny do obchodního vedení od
možnosti valné hromady vyhradit si rozhodování záležitostí které zákon svěřuje do působnosti
jiného orgánu. Judikaturou je obchodní vedení obecně vykládáno jako organizování a řízení její
běžné podnikatelské činnosti.81 Pod obchodní vedení zpravidla spadá organizace a řízení
obchodního závodu, který náleží společnosti, řízení zaměstnanců, rozhodování o provozních
záležitostech, tj. např. zásobování, odbyt, reklama, vedení účetnictví apod.82 Naopak pod něj
nebudou spadat činnosti, které statutární orgán provádí ve vztahu ke společníkům či orgánům
společnosti, např. svolání valné hromady.83 Zákon obchodních korporací výslovně v ustanovení
§ 195 odst. 2 a v ustanovení § 435 odst. 3 uvádí, že nikdo není oprávněn statutárnímu orgánu
udělovat pokyny týkající se obchodního vedení s výjimkou případu, kdy si ho statutární orgán
přímo od valné hromady vyžádal. Již z toho lze dovodit, že valná hromada není sama od sebe
oprávněna do obchodního vedení zasahovat, tím spíše si záležitosti pod obchodní vedení
spadající, atrahovat do své působnosti.

Lze odkázat na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze,

které řešilo situaci, kdy valná hromada rozhodla o bodech jejího programu, které svojí povahou
spadaly do obchodního vedení. V souvislosti s tím soud stanovil, že i když je členu statutárního
orgánu dána možnost požádat o pokyn do obchodního vedení, neznamená to možnost valné
hromady atrahovat na sebe rozhodování o obchodním vedení. Postup podle § 51 odst. 2 zákona
obchodních korporací znamená, že se jednatel obrátí na valnou hromadu s návrhem na
konkrétně formulovaný pokyn.84 Jak dále dovodila judikatura, valná hromada si může vyhradit
rozhodování některých záležitostí o dalším směřování společnosti, které již překračují hranice
obchodního vedení a i přestože spadají do působnosti jednatelů.85
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Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 31 Cdo 1993/2019. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
82 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 4. 2006, sp. zn. 5 Tdo 94/2006. In: Beck- online (právní
informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 3. 2019]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
83 Tamtéž.
84 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 5. 2019, sp. zn. 14 Cmo 244/2018. In: Beck- online (právní informační
systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 3. 2019]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
85 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2645/2018-II. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 3. 2019]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
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Kdo může o pokyn požádat
V teorii je poněkud sporné, kdo může o pokyn do obchodního vedení požádat. Ač
jazykovým výkladem lze dovodit, že o pokyn do obchodního vedení může požádat jednotlivý
člen, neboť ustanovení užívá „člen statutárního orgánu, “ objevuje se i názor, že o pokyn musí
požádat statutární orgán jako celek.86 Ten je odůvodňován tím, že pokud je statutární orgán
kolektivní a není v jeho rámci rozdělena působnost je povinen, v souladu s ustanovením §156
odst. 1 občanského zákoníku, o podání žádosti o udělení pokynu rozhodnout sboru. Účelem
tohoto výkladu je snaha zabránit členu statutárního orgánu, jehož názor nebude v rámci orgánu
vyslyšen, aby mohl toto rozhodnutí zvrátit pomocí valné hromady. To by totiž mohlo vést k
tomu, že statutární orgán, který přijal určité rozhodnutí, by byl v důsledku rozhodnutí valné
hromady vázán pokynem, který si nevyžádal. S tímto názorem nesouhlasím, dle mého může o
pokyn požádat i jediný člen statutárního orgánu. Souhlasím, že je s tím spojeno riziko
šikanozního výkonu práva, spočívající v tom, že se přehlasovaný člen orgánu může naprosto
neodůvodněně domáhat zvrácení rozhodnutí pomocí valné hromady, avšak jak uvádí Štenglová,
proti tomu slouží jako ochranný nástroj, zákaz zneužití práva zakotvený v ustanovení § 8
občanského zákoníku. 87Žádost valné hromadě o pokyn do obchodního vedení lze chápat jako
účinný nástroj, umožňující členu statutárního orgánu zvrátit pro společnost škodlivé rozhodnutí,
které se zbývající členové statutárního orgánu chystají přijmout, aniž by brali v potaz jakékoliv
jeho námitky. Lze také říci, že pokud by člen statutárního orgánu zůstal nečinný, mohlo by to
vést k jeho solidární odpovědnosti za způsobenou újmu. Podpůrný je i názor Havla že žádost
o udělení pokynu lze považovat za jediný nástroj za situace, v případě nečinnosti statutárního
orgánu. 88

Formulace pokynu
O udělení pokynu do obchodního vedení bude rozhodováno na valné hromadě,
eventuelně per rollam, pokud to připouští společenská smlouva, respektive stanovy. Odkazem
na příslušná zákonná ustanovení týkající se svolávání valné hromady, lze dovodit, že návrh, jak
by měla valná hromada rozhodnout (návrh jejího usnesení) musí být přílohou pozvánky na
valnou hromadu. U akciové společnosti zákon dokonce vyžaduje, aby byl návrh usnesení
odůvodněn. Jak vyplývá z judikatury, pokud statutární orgán navrhuje valné hromadě, aby
přijala určité usnesení, jímž se následně bude představenstvo řídit, musí postupovat s péčí
řádného hospodáře již při svolávání valné hromady, při formulování návrhu usnesení, jež má
86

ŠUK. op. cit. sub. 59, s. 155.
ŠTENGLOVÁ, HAVEL, op. cit. sub. 59, s. 154.
88 ŠTENGLOVÁ, HAVEL, op. cit. sub. 59, s. 155.
87
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valná hromada přijmout, jakož i při poskytování všech relevantních informací akcionářům tak,
aby mohli na valné hromadě rozhodovat s dostatečnou znalostí věci a při vědomí výhod,
nevýhod a rizik spojených s usnesením valné hromady.

89

Návrh by měl obsahovat konkrétně

formulovaný pokyn, u něhož by neměl chybět přinejmenším kvalifikovaný rozbor důvodů, proč
jednatel valnou hromadu o pokyn žádá.90 Jak uvádí Štenglová, návrh usnesení nemá být
formulován tak, že člen orgánu žádá valnou hromadu jak rozhodnout konkrétní situaci, aniž by
předložil bud přímo konkrétní návrh rozhodnutí, anebo aspoň více alternativ rozhodnutí.
91

Žádost typu „jak mám postupovat dále” je nepřípustná.92 Odkazem na komentářovou

literaturu, statutární orgán by měl žádat o takové pokyny do obchodního vedení vedoucí
k výběru ze zhruba rovnocenných variant, neměl by předkládat alternativy, u kterých je zjevné,
že mohou společnosti způsobit újmu. 93

Povinnost pokyn vydat
Další důležitou otázkou pro vyjasnění je povinnost valné hromady pokyn vydat. Havel a
Štenglová uvádějí, že záleží na valné hromadě, zda pokyn udělí, přijme rozhodnutí, že pokyn
neudělí a nechá na statutárním orgánu, aby situaci vyřešil sám, či zda se žádostí o pokyn vůbec
nebude zabývat.

94

S tímto názorem souhlasím, účastnit se valné hromady hlasovat na ní je

právem společníka, nikoliv jeho povinností. Navíc dle mého není žádný nástroj, který by valnou
hromadu k rozhodování donutil, respektive jaký by za neudělení pokynu byl postih.

Závaznost pokynu
Poněkud sporná může být i závaznost těchto pokynů, a to zda se jimi musí řídit i
členové statutárního orgánu, kteří o pokyn nepožádali. Co se týká druhé části nastíněné
problematiky, tak dle mého bude pokyn závazný i pro zbývající členy statutárního orgánu. Jak
pregnantně vyjádřila Štenglová, nedávalo by smysl, aby zákon umožnil valné hromadě udělit
pokyn, který osoby, které budou realizovat či kontrolovat jednání, jehož se týká, nemusí

89

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 29 Cdo 3325/2016. In: Beck- online
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respektovat.

95

Závaznost všech členů orgánu je logická především v případě, že rozhodnutí,

které se chystali přijmout, bylo pro společnost škodlivé.
Ohledně závaznosti samotných pokynu valné hromady například Lasák je toho názoru,
že pokyn je závazný.

96

Dle Pihery, pokud valná hromada udělí statutárnímu orgánu pokyn,

který neodporuje zákonu, je povinno jej respektovat.97 Závaznost pokynu dovozuji i já, ovšem
ne bezpodmínečně. Hlavní argument svědčící pro závaznost pokyny je dle mého skutečnost, že
obchodní vedení zákon svěřuje výlučně do působnosti statutárního orgánu a možnost požádat o
pokyn do obchodního vedení, lze vnímat jako zákonem výslovně připuštěný zásah, který může
být uskutečněn pouze na žádost statutárního orgánu. Nikdo nesmí sám od sebe dávat
statutárnímu orgánu pokyny do obchodního vedení. Jak uvádí Havel, pokud by tento zásah
nebyl závazný, měl by povahu jakéhosi doporučení, což ve skutečnosti žádný zásah není
a zákon to nijak nezakazuje.98 Statutární orgán by se měl na valnou hromadu s žádostí o pokyn
obracet pouze ve výjimečných případech. Předmětem žádosti o pokyn nemají být záležitosti, pro
jejich řešení postačí najmout si odborníka. Jakmile valná hromada pokyn udělí, statutární orgán
je jím vázán. Nelze ovšem bezpodmínečně poslouchat všechny udělené pokyny. A priori by
statutární orgán, jak již bylo uvedeno výše, neměl uposlechnout nezákonný pokyn.

99

Jak dále

uvádí Lasák, závazný nebude ani pokyn neurčitý, nesrozumitelný nebo zavazující společnost
k nemožnému plnění.100 Pokyn nebude závazný ani v případě, že dojde ke změně okolností, tj.
za nových okolností by pokyn neobstál. Jak uvádí Zvára, při změně okolností by statutární
orgán měl požádat valnou hromadu o udělení nového pokynu, s ohledem na nové okolnosti.
Pokud valná hromada nový pokyn neudělí, statutární orgán by se starým pokynem neměl řídit a
měl by v souladu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře ve prospěch společnosti.

101

Pokud by jednal v souladu se starým pokynem, nesl by odpovědnost za újmu toho vzniklou.102
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97 PIHERA. Tvrdé jádro a měkká slupka. Úvaha o odpovědnosti managementu kapitálových společností.
Obchodněprávní revue. 2012, č. 5, s. 146.
98 HAVEL. Chiméra neproniknutelnosti obchodního vedení ve společnosti s ručením omezeným (?). Obchodněprávní
revue. 2019, č. 6, s. 154.
99 Tamtéž.
100 LASÁK. op. cit. sub. 96, s. 430.
101 ZVÁRA. Udílení pokynů jednatelům společnosti s ručením omezeným ve vztahu k obchodnímu vedení společnosti
v českém a rakouském právu. Obchodněprávní revue. 2019, č. 4, s. 89.
102 Tamtéž.
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Důsledky uposlechnutí vyžádaného pokynu
Postupoval-li člen statutárního orgánu při vyžádání pokynu a při jeho plnění s péčí
řádného hospodáře, nebude odpovědný za to, že splnění pokynu mělo pro společnost jiné
důsledky, než jaké on a valná hromady očekávali.103 Taktéž jak upozornil Nejvyšší soud České
republiky, pokud společníci současně vykonávají funkci statutárního orgánu a disponují počtem
hlasů dostatečným k prosazení usnesení valné hromady, neuplatní se názor, podle něhož, plní-li
představenstvo pokyn valné hromady, jeho členové bez dalšího neodpovídají za újmu
způsobenou společnosti. Toto by vedlo k tomu, že se zprostí odpovědnosti za újmu způsobenou
společnosti již jen tím, že si určité rozhodnutí „odhlasují“ na valné hromadě (v podobě pokynu
pro představenstvo).104
Závěrem je třeba dodat, že pokud by statutární orgán možnost pokynu do obchodního
vedení nadužíval, lze opět jako nástroj uvést ustanovení § 8 zákona obchodních korporací.
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ŠTENGLOVÁ, HAVEL, op. cit. sub. 59, s. 156.
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 29 Cdo 3325/2016. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 3. 2019]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
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5. Pravidlo podnikatelského úsudku
Soutěžní prostředí, ve kterém se obchodní korporace pohybují, je zajisté dosti stresující
a náročné, neboť okolní tlaky nutí reprezentanty obchodní korporace k tomu nejlepšímu
výsledku. Vzhledem k rizikovosti podnikání je zcela nepřiměřené a priori nechat odpovídat
členy volených orgánů bezmezně za všechna rozhodnutí, která vedla ke škodě společnosti a to
bez ohledu okolností, která jejich přijetí předcházela. Totiž pokud by tomu tak bylo, členové
orgánu by se z obav ze své odpovědnosti vyhýbali jakýmkoliv rizikovějším rozhodnutím, která
by ve výsledku mohla společnosti přinést obrovské zisky či obecně přispět k rozvoji společnosti.
Jak vyslovil Nejvyšší soud České republiky: „Každý manažer, členy statutárních orgánů
(jednatele) 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.“ 105
Při posuzování jednání členů orgánů platí pravidlo, které bylo nesčetněkrát opakováno
v judikatuře a lze jej dokonce považovat za základní princip posuzování odpovědnosti členů
orgánů obchodní korporace a to že odpovídají za řádný výkon funkce, nikoli za výsledek.106 Jak
dále vyplývá judikatury Nejvyššího soudu České republiky: „[…] při posuzování, zda určité
jednání člena představenstva akciové společnosti (popř. jednatele společnosti s ručením
omezeným.) bylo v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře, musí soud (mimo jiné)
přihlédnout ke všem okolnostem projednávané věci, tedy – jinými slovy – že zpravidla nelze
učinit paušální závěr, podle něhož by určité jednání bylo vždy (per se) v rozporu s péčí řádného
hospodáře.“ 107

5.1. Zahraniční přístupy k pravidlu podnikatelského úsudku
Důvodová zpráva k pravidlu podnikatelského úsudku odkazuje na zahraniční
zkušenosti, výslovně na právní úpravu v německém akciovém zákoně. 108 Níže si proto dovolím
stručně rozebrat to, jak „business judgment rule“ vymezují vybrané zahraniční právní úpravy.
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Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 9. 2019, sp. zn. 27 Cdo 90/2019. In: Beck- online (právní
informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 3. 2019]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
106 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 10. 2018, sp. zn. 27 Cdo 2360/2018. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 3. 2019]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
107 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 12. 2016, sp. zn. 29 Cdo 3235/2016. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 3.2019]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
108 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech [online]. Sněmovní tisk č.
363/0. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2011, VI. volební období. [cit. dne 13. 2. 2020]. Dostupné
z https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=6&T=363.
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Spojené státy americké
Základy pravidla podnikatelského úsudku je možné nalézt ve Spojených státech
amerických. Spojené státy nemají jednotnou úpravu obchodního práva. Prim zde hraje
judikatura státu Delaware. Ze „soft law” je, na federální úrovni, možné nalézt American Law
Institute obsahující obecně formulované principy nadnárodních institucí nebo modelový zákon o
obchodních společnostech (Model Business Corporation Act).109
Pravidlo podnikatelského úsudku vymezilo již notoricky známé rozhodnutí Aronson v.
Lewis. Žalobce Harry Lewis, který byl akcionářem společnosti Meyers Parking Systems, Inc.,
(dále jen „Mayers“), podal derivativní žalobu proti společnosti Mayers a členům jejího
představenstva. Touto žalobou byla napadena transakce mezi společností Mayers a Leo Finkem,
který byl 47% akcionářem společnosti Mayers. Soud v tomto rozhodnutí formuloval pravidlo
podnikatelského úsudku jako: „domněnku, že reprezentanti společnosti při přijímání
podnikatelského rozhodnutí jednali na základě dostatečných informací, v dobré víře a
na základě poctivého přesvědčení, že přijatá opatření jsou v nejlepším zájmu společnosti.
V případě absence zneužití diskrečního oprávnění, bude tento úsudek respektován soudy.
Břemeno je na straně, která napadá rozhodnutí, aby prokázala fakta, která domněnku
vyvracují.“110
Jak uvádí Broulík ve Spojených státech amerických, se vymezily dvě koncepce pravidla
podnikatelského úsudku.111

První proud spočívá v jeho chápání jako standardu soudního

přezkumu (judiciary review standard). Pravidlo podnikatelského úsudku je považováno za
odpovědnostní standard, s jehož využitím soudy hodnotí rozhodnutí představenstev.112 Jak dále
uvádí Kožiak, v této podobě business judgement rule zpravidla stanoví, že soud nebude za
určitých podmínek přezkoumávat podnikatelská rozhodnutí člena orgánu společnosti.113
Klíčovým bodem tohoto přístupu je oprávnění soudu přezkoumávat kvalitu rozhodnutí
výkonných orgánů a zpětně je hodnotit.114 Ukázkovým případem je rozhodnutí známé pod
označením Cede & Co. v. Technicolor, Inc. Zde byla řešena situace, kdy akcionář společnosti
Technicolor podal žalobu proti jejímu představenstvu, která stálo za schválením fúze této
společnosti s jinou. Jako precedent zde bylo užito rozhodnutí Smith v. Van Gorkom, neboť se
jednalo o skutkově podobné případy. Soud však zde pravidlo podnikatelského úsudku
109

ČECH. op. cit. sub. 29, s. 8.
Rozhodnutí Aronson v. Lewis - 473 A.2d 805, 1984 Del. LEXIS 305. Dostupné z
https://law.justia.com/cases/delaware/supreme-court/1984/473-a-2d-805-4.html. [cit. 13. 2. 2020].
111 BROULÍK. Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko. Obchodněprávní revue. 2012, č. 6, s. 165.
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Tamtéž.
113 KOŽIAK. Pravidlo podnikatelského úsudku v návrhu zákona o obchodních korporacích (a zahraničních právních
úpravách). Obchodněprávní revue. 2012, č. 4, s. 110.
114 BAINBRIDGE. The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine [online]. UCLA, School of Law, Law and
Econ. Research Paper No. 03-18. Dostupný z: www.heinonline.org, [cit. 13. 2. 2020]. s. 91.
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neaplikoval. Z odůvodnění vyplývá, že: „Žalobce, který napadá žalobou rozhodnutí
představenstva, nese důkazní břemeno při vyvracení splnění předpokladů pravidla
podnikatelského úsudku. Břemeno žalobce spočívá v povinnosti dokázat, že představenstvo
porušilo některou z triády svých fiduciárních povinností – dobrou víru, loajalitu a řádnou péči.
Pokud žalobce toto břemeno neunese a neprokáže, že některá z povinností byla porušena,
pravidlo podnikatelského úsudku bude chránit představenstvo a soud nebude zpětně hodnotit
jeho podnikatelská rozhodnutí. V případě, že se žalobci povede předpoklady pro aplikaci
pravidla vyvrátit, důkazní břemeno prokázat plnou poctivost svého rozhodnutí se přesune na
bedra výkonného orgánu – představenstva, jakožto obhájce tohoto rozhodnutí, rozhodnutí pak
bude zkoumáno v rámci entire fairness test.“ 115
Druhý koncept chápe pravidlo podnikatelského úsudku jako zdržení se soudního
přezkumu (abstention doctrine). Jeho podstata tkví v upuštění od přezkoumávání rozhodnutí
učiněných představenstvem. K přezkoumávání rozhodnutí představenstva, tj. posuzování
naplnění péče řádného hospodáře, v tomto pojetí za splnění podmínek pravidla podnikatelského
úsudku vůbec nedochází.116 Jak uvádí Kožiak, tento přísup je založen na domněnce splnění
povinnosti péče (duty of care), pokud jsou splněny některé základní podmínky. 117 Tento přístup
demonstruje rozhodnutí Schlensky v. Wrigley. Zde skutkově šlo o situaci, kdy žalovaný pan
Wrigley byl ředitelem společnosti Chicago National League Ball Club, která vlastnila klub
Chicago Cubs. Žalovaný byl současně vlastníkem 80% akcií této společnosti. Oproti němu na
straně žalující stál minoritní akcionář společnosti pan Shlensky. Žalobce požadoval, aby na
hřišti bylo instalováno osvětlení, díky kterému by se dle jeho tvrzení zvýšila návštěvnost, neboť
by vylo možné zápasy odehrávat i ve večerních hodinách. Žalobce tvrdil, že Wrigley odmítl
instalovat světla, nikoli kvůli zájmu o blaho společnosti, ale kvůli jeho osobním názorům, že
baseball je „denní sport“ a že instalace světel a nočního baseballu hry budou mít zhoršující
účinek na okolí hřiště. Soud zde vyjádřil, že pokud se při přijímání rozhodnutí, neprokázal střet
zájmů, nezákonnost nebo podvod, tak by soud neměl zasahovat do vnitřních poměrů korporace.
118

Vymezení pravidla podnikatelského úsudku podávají i Princiles of Corporate
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rozhodnutí osobní zájem, je o předmětu rozhodnutí informován v rozsahu, o němž se rozumně
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domnívá, že je přiměřený okolnostem, a je racionálně přesvědčen o tom, že podnikatelské
rozhodnutí je v nejlepším zájmu akciové společnosti.“ 119

Velká Británie
Právní úpravou pravidla podnikatelského úsudku Velká Británie nedisponuje. Jeho
zavedení zde bylo odmítnuto s tím, že britské soudy rozhodnutí reprezentantů, která byla
učiněna v dobré víře, nepřezkoumávají a neposuzují je se zpětnou znalostí výsledku.120

Německo
Do německého právního řádu bylo pravidlo podnikatelské úsudku včleněno na základě
rozhodnutí

německého

Spolkového

soudního

dvoru,

známého

pod

označením

ARAG/Garmenbeck ze dne 21. 4. 1997. Předmětem případu bylo řešení situace, kdy dozorčí
rada hlasovala o záměru podat žalobu na náhradu škodu vůči předsedovi představenstva.
Většina členů dozorčí rady hlasovala proti. Přehlasovaní členové dozorčí rady se tedy obrátili na
soud s návrhem na vyslovení neplatnosti usnesení, kterým bylo odmítnuto uplatňování nároků
na náhradu škody vůči předsedovi představenstva. Německý Spolkový soudní dvůr, v
odůvodnění svého rozhodnutí, zdůraznil povinnost dozorčí rady zohlednit, že představenstvu
musí být poskytnut v řízení podnikatelské činnosti společnosti určitý manévrovací prostor, bez
kterého není myslitelná žádná podnikatelská činnost. Kromě vědomého podstupování
obchodních rizik to také zahrnuje riziko nesprávného posouzení, kterému je vystaven každý
manažer společnosti, byť by jednal sebeodpovědněji. Pokud dozorčí rada má dojem, že
představenstvu chybí cit pro úspěšné vedení podniku, že nemá „šťastnou ruku” při výkonu
vedoucí působnosti, může to dozorčí radu přimět leda k tomu, aby personálně obměnila takové
představenstvo. Povinnost představenstva k náhradě škody z uvedeného dojmu dovodit nelze.
Odpovědnost připadá v úvahu teprve tehdy, jsou-li zřejmě překročeny meze, ve kterých se musí
pohybovat podnikatelské jednání, jež je založeno na vědomí odpovědnosti, sleduje výlučně
zájem blaha společnosti a vychází z pečlivě zjištěných podkladů pro rozhodování. Odpovědnost
je dána rovněž, je-li

nezodpovědně přepjata ochota představenstva vstupovat do

podnikatelského rizika, nebo pokud jedná představenstvo z jiného důvodu protiprávně. 121
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Současně, je business judgment rule v německém akciovém zákoně zakotveno
v ustanovení §93 odst. 1. Dikce tohoto ustanovení je taková, že: „[…] člen představenstva svojí
povinnosti jednat s péčí řádného a svědomitého obchodního vedoucího neporuší, pokud mohl
při podnikatelském rozhodnutí rozumně předpokládat, že jedná na základě přiměřených
informací ve prospěch společnosti.“ Ustanovení je formulováno jako nevyvratitelná domněnka
s tím, že pokud reprezentant společnosti jednal za stanovených podmínek, tj. mohl rozumně
předpokládat, že jednal informovaně a ve prospěch společnosti, k porušení péče nedojde. 122Dle
důvodové zprávy k tomuto ustanovení má explicitní zakotvení pravidla podnikatelského úsudku
zpřesnit, že členové orgánu neodpovídají společnosti za případné chyby v rámci prostoru jejich
podnikatelské uvažování.123
Ač to zákonná dikce ustanovení § 93 odst. 1 AktG nestanoví přímo, pravidlo
podnikatelského úsudku vykazuje 5 rysů, za jejichž předpokladu se aplikuje a to podnikatelské
rozhodnutí, jednání v dobré víře, jednání bez zvláštních zájmů a cizích vlivů, pro dobro
společnosti a jednání na základě přiměřených informací.124

5.2. Pravidlo podnikatelského úsudku v České republice
Dikce ustanovení § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, kam zákonodárce
včlenil pravidlo podnikatelského úsudku, je taková, že: „Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná
ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná
informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto
rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.“ Dle důvodové zprávy: „[…] jedná-li
(rozhoduje-li) někdo náležitě, informovaně a v zájmu společnosti, nemůže nést veškerá rizika,
která mohou v rámci podnikání nastat. Je-li celková koncepce společnosti vystavěna na smlouvě
s nejistým výsledkem, není možné chtít po profesionálním managementu, aby nesl všechna
možná rizika svého jednání, tedy i ta, která nemohl ovlivnit.” 125
Za účinnosti obchodního zákoníku sice pravidlo podnikatelského úsudku nebylo
explicitně vyjádřeno v textu zákona, avšak jistá pravidla posuzování rozhodovacího procesu
členů orgánů, dovodila judikatura. Za příklad stojí rozhodnutí Nejvyššího soudu České
republiky ze dne 23.11.2005 sp.zn. 5 Tdo 1143/2005, zde skutkově šlo o situaci, že členové
představenstva porušili povinnost náležité péče, tím že nevýhodně prodali akcie společnosti. Z
122HUFFER.

Aktiengesetz. 9. Neubearbeitete Aufl.Munchen. C.k.Beck, 2010.2021 s. ISBN. 9783406600777. s. 495.
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[citováno 28. 1. 2020].
124 Tamtéž.
125 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech [online]. Sněmovní tisk č.
363/0. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2011, VI. volební období. Dostupný
z:http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=6&T=363. [cit. 25. 2. 2020].
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odůvodnění plyne, že: „[…] je sice nepochybné, že představenstvo akciové společnosti, stejně
jako jiné podobné orgány, musí při rozhodovacím procesu zohlednit celou řadu různých
okolností, přičemž za běžného stavu věcí nelze požadovat stoprocentní správnost a bezchybnost
jakéhokoli rozhodnutí. Jak je ovšem zřejmé z učiněných skutkových zjištění, v posuzovaném
případě obviněný – obdobně jako další spoluobvinění – upřednostnili své finanční zájmy, resp.
zájmy dalších osob před důsledným plněním svých povinností ve prospěch společnosti. Nejde
tedy o to, zda by rozhodnutí představenstva mělo být stoprocentně správné, ale posuzované
rozhodnutí je již svojí podstatou v neprospěch společnosti a v rozporu se základními
povinnostmi členů představenstva.“ Jistá diskrece statutárního orgánu ohledně obchodního
vedení, byla dovozena v případu, kdy se jednatel společnosti rozhodil neuplatnit pohledávky.
Dle Nejvyššího soudu České republiky neuplatnění pohledávek není samo o sobě porušením
povinnosti jednat s náležitou péčí. Jednatel si musí mimo jiné posoudit, případnou úspěšnosti
takového postupu a reálnosti jejího (alespoň částečného) vymožení.126
Zákonné zakotvení pravidla podnikatelského úsudku nelze hodnotit jinak než pozitivně,
neboť se jedná o institut v rámci korporátního práva poměrně významný. Jak uvádí Broulík,
zákonodárce užil poměrně neurčité pojmy, což dává soudům široké pole možností, jakým
způsobem mohou tuto úpravu vyložit.
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Ač zákonodárce nezvolil, dle mého, úplně přesnou

textaci, kloním se spíše k názoru, že tuzemská formulace pravidla podnikatelského úsudku
inklinuje ke konceptu zdržení se soudního přezkumu (abstention doctrine). Mám za to, že
zákonodárce pravidlo koncipoval jako domněnku nevyvratitelnou s tím, že pokud člen orgánu
tímto testem projde, soud to vyhodnotí, že z jeho strany k porušení péče řádného hospodáře
nedošlo. Zvolený koncept vnímám jako vhodný. Nemohu úplně souhlasit s kritickými hlasy, že
by soudci neměli podnikatelská rozhodnutí věcně přezkoumávat, protože neoplývají
dostatečnými znalostmi nebo jinými dalšími vlastnosti, které osoby pohybující se
v podnikatelském světě mají. I při přezkoumávání rozhodovacího procesu bude soudce nucen
vstoupit do pozice člena orgánu a posoudit jaký mělo rozhodnutí pro společnost význam, zda
měl člen dostatek informací apod. Problematiku spíše vidím v efektu zvaném tzv. chyba
zpětného pohledu („hindsight bias“). Jak uvádí Krtoušová, zavedení pravidla podnikatelského
úsudku má působit proti nebezpečí přehnaně přísné zpětné soudní kontroly.
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Lze celkem

pozitivně hodnosti, jak se k tomu staví tuzemské soudy. Z judikatury Nejvyššího soudu České
republiky vyplývá, že soudce by neměl věcně přezkoumávat rozhodnutí, o kterém dopředu ví,
že je chybné, což právě může snižovat jeho objektivitu. Rozhodovací proces je nezbytné
126
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posuzovat z pohledu ex ante, tj. zohledněním jen těch skutečností, které reprezentantovi
společnosti byly (nebo měly být) známy v tom okamžiku, kdy podnikatelské rozhodnutí učinil.
Nelze jej posuzovat podle skutečností, které se udály či vyšly najevo po tom, co reprezentant
společnosti rozhodnutí učinil. 129 Soud se musí při rozhodování vyvarovat přístupu „generála po
bitvě” neboť v době, kdy jednání člena statutárního orgánu posuzuje, jsou známy důsledky, jež
toto rozhodnutí přineslo.130
Ač zákonodárce v důvodové zprávě odkazuje na zahraniční zkušenosti (konkrétně
přímo na německou právní úpravu), lze shledat rozdíly mezi tuzemskou formulací pravidla
podnikatelského úsudku a tou, jež byla dovozena v rozhodnutí Aronson v. Lewis. Zde je
pravidlo podnikatelského úsudku pojato jako vyvratitelné domněnka, kdy na žalobci leží, aby
vyvrátil, že člen orgánu jednal tak, jak vyžaduje formulace pravidla podnikatelského úsudku.
Oproti tomu tuzemská právní úprava ukládá členu orgánu povinnost prokázat, že jednal s péčí
řádného hospodáře.
Podobnost s německou právní úpravou bude rozebrána níže, v souvislosti s jednotlivými
prvky pravidla podnikatelského úsudku.

Podnikatelské rozhodnutí
Jak vyplývá z ustanovení §51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, pravidlo
podnikatelského úsudku dopadá výlučně na rozhodnutí podnikatelského charakteru.131 Pro členy
statutárního orgánu je formován prostor pro jejich volné uvážení v rámci obchodního vedení,
například k rozhodování o rozvoji určitého odvětví, expanzi na nové trhy či investice. Není
naopak možné volné uvážení o tom, zda porušit zákon či uplácet zákazníky nebo dodavatele a
tím je motivovat k vyšším odběrům. 132 Lasák dovozuje, že podnikatelskými rozhodnutími jsou
zpravidla rozhodnutí, které zasahují do obchodního vedení. Dle této úvahy mohou mít povahu
podnikatelského rozhodnutí i úvahy o personálních otázkách nebo organizace výroby.
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Štenglová a Havel jsou toho názoru, že nelze za podnikatelská rozhodnutí zpravidla považovat
jednání dovnitř korporace, která mají za cíl pouze vnitřní organizaci, technické fungování apod.
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Stejně jako Lasák, zařazují pod podnikatelské rozhodnutí personální politiku.

134

Borsík se

domnívá, že ukazatelem podnikatelského rozhodnutí je vazba na podnikání korporace. 135
Rovněž německý akciový zákon kooperuje s pojmem podnikatelské rozhodnutí
(unternehmerische Entscheidungen). Dle důvodové zprávy k ustanovení §93 odst. 1 AktG jsou
podnikatelská rozhodnutí, s ohledem na svoji vazbu na budoucnost, určována prognózami a
neprávními hodnoceními.
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Německá teorie mezi podnikatelská rozhodnutí zařazuje například

rozhodnutí o investici do nových technologií či poskytování velkých půjček.

137

Sporné je i to,

co lze považovat za rozhodnutí. Z německé právní teorie vyplývá, že podnikatelské rozhodnutí
musí být vědomé. Tj. může spočívat jak v aktivním jednání, tak i v rozhodnutí zůstat nečinný.138
To stejné dovozuje Borsík. Dle něj podnikatelské rozhodnutí představuje jak konání, tak
nekonání, avšak jen za předpokladu, že se jedná o vědomé zdržení se jednání. V případě
nevědomého zdržení se jednání totiž není přítomen žádný proces, na který by se pravidlo
podnikatelského úsudku mohlo aplikovat, chybí zde objekt přezkumu. Pravidlo podnikatelského
úsudku zde tak neúčinkuje.139 Čech je toho názoru, že záměr nevyužít příležitosti ve prospěch
korporace musí být přijat formou usnesení s tím, že by jinak byla dána obtížností přezkumu
dané situace.140 Úplně nesouhlasím s názorem Čecha, že rozhodnutí o vědomém zdržení se se
jednání musí mít nutně formu usnesení, ovšem s ohledem na právní jistotu to lze jen doporučit.
Soudím, že podnikatelské rozhodování by mělo být pojímáno co nejšíře, za účelem
ochrany členů orgánů při jejich jednání před negativními následky souvisejících s přijímáním
rizikových rozhodnutí. Je nepochybné, že při výkladu toho co vlastně spadá pod podnikatelské
rozhodnutí, sehraje důležitou roli judikatura.

Informované jednání
Ustanovení § 51 odst. 1 zákona obchodních korporací dále vyžaduje, aby člen orgánu
mohl v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně. Z právní teorie Lasák
dovozuje, že materiálnost konkrétních informací je nutné posuzovat z hlediska relevance a
závažnosti přijímaného rozhodnutí. To, se kterými materiály je nutné se seznámit, bude zásadně
134
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spadat mezi podnikatelská rozhodnutí.

141

Podobně se k tomu vyjadřuje i německá odborná

literatura, dle které čím je rozhodnutí důležitější, tím je třeba mít před jeho přijetím více
informací. Kritérium přiměřenosti stanoví, že rozsah informací závisí na různých okolnostech
jako je doba předstihu, typ a účel rozhodnutí, které má být přijato, skutkové a právní možnosti
přístupu k informacím, jakož i vztah mezi náklady na získávání informací a očekávaným
využitím informací. 142
Nuance k požadavku přiměřené informovanosti jsou mezi právními řády naopak dány
soudní rozhodovací praxí. Nejvyšší soud České republiky vyložil požadavek informovanosti
jako povinnost člena orgánu využít při konkrétním rozhodování všechny rozumně dostupné
(skutkové i právní) informační zdroje a na jejich základě pečlivě zvážit možné výhody
i nevýhody (rozpoznatelná rizika) existujících variant podnikatelského rozhodnutí.143 Nejvyšší
soud České republiky v tomto rozhodnutí odkázal na jiná rozhodnutí německého Spolkového
soudního dvora, která jsou ovšem, ohledně požadavku informovanosti přísnější, než jak
dovozuje česká judikatura. Rozhodnutí ARAG/Garmenbeck, sice vycházelo z jednání na
základě „pečlivě zjištěných podkladů pro rozhodování.“

144

Avšak z novější judikatury lze

vyčíst, že reprezentantu společnosti je uložena povinnost vyčerpat všechny dostupné skutkové i
právní informační zdroje a na tomto základě pečlivě posoudit výhody a nevýhody stávajících
možností jednání a zohlednit rozpoznatelná rizika.”145 Tento výklad je německou právní teorií
kritizován s tím, že se vzdaluje od znění zákona ve dvou ohledech: na jedné straně § 93 AktG
hovoří pouze o přiměřených informacích a vyjadřuje tak, že neexistuje obecná povinnost získat
všechny myslitelné informace a na druhé straně, že člen představenstva musí pouze přiměřeně
předpokládat, že bude jednat na základě příslušných informací. 146
To jak Nejvyšší soud České republiky vyložil požadavek informovanosti, nelze hodnotit
jinak než pozitivně. Soudem užité sousloví „při konkrétním rozhodování využít rozumně
dostupné (skutkové i právní) informační zdroje.” dle mého odpovídá podstatě pravidlo
podnikatelského úsudku, neboť samotný rozhodovací postup nezatěžuje přílišnou byrokratizací.
Je nepochybné, že členové orgánu musejí mnohdy rozhodovat za pochodu, požadavek
přílišného hromadění podkladů by mohl rozhodovací proces zdržovat, což by samo o sobě
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mohlo mít za následek nežádanou prodlevu v přijímání rozhodnutí. To samotné by mohlo vést
ke škodě obchodní korporace, neboť by dané rozhodnutí mohlo přijít pozdě. Jak uvádí Lasák,
lze jen doporučit činit pořizovat, co možná nejpodrobnější zápisy z jednání orgánu společnosti,
s tím, že by v nich měl být popsán rozhodovací proces, konkrétně popis podkladů, ze kterých
orgán při rozhodování vycházel. Nepochybně, by to mělo svůj význam v následném soudním
řízení. 147

Dobrá víra
Jako jeden z prvků pravidla podnikatelské úsudku je stanovena dobrá víra. To je
teoretiky ovšem kritizováno s tím, že dobrou víru nelze chápat jako jeden z prvků pravidla
podnikatelského úsudku, neboť je to prvek zastřešující, když vnitřní přesvědčení člena orgánu
nemůže vycházet pouze ze subjektivních představ a dojmů člena orgánu obchodní korporace,
ale musí se vztahovat ke všem aspektům pravidla podnikatelského úsudku.148 Dle Lasáka lze
vymezit dobrou víru v návaznosti na pravidlo podnikatelského úsudku jako rozumné vnitřní
přesvědčení člena orgánu, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. 149
S výše uvedeným nelze více než souhlasit, protože jak by se sama o sobě dokazovala dobrá
víra? Jak uvádí Borsík, při uplatnění odpovědnosti z porušení péče řádného hospodáře dobrá
víra nefiguruje jako jeden z (mnoha) předpokladů aplikace pravidla podnikatelského úsudku, ale
naopak jako v zásadě základní kritérium, které rozhodne, zda aplikovat, či neaplikovat pravidlo
podnikatelského úsudku. 150Člen orgánu nebude dobré víře, pokud věděl nebo vědět měl a mohl,
že přijímá podnikatelské rozhodnutí bez informací nebo v rozporu se zájmy obchodní
korporace.151
Co se týká německé právní úpravy, tu sice akciový zákon explicitně jako požadavek
v ustanovení §93 odst. AktG nestanoví, avšak jak bylo uvedeno výše, je považována za jeden
z pěti rysů aplikace pravidla podnikatelského úsudku. Dle odborné literatury, pokud jednající
sám nevěří, že je jeho rozhodnutí správné, ochrana mu nepřísluší.152

Obhajitelný zájem
Člen orgánu musí, mimo jiné, jednat v obhajitelném zájmu obchodní korporace.
V tomto se tuzemská právní úprava od té německé odlišuje. Německý zákon totiž, jak již bylo
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uvedeno výše, vyžaduje jednání „ve prospěch společnost“ (Handeln zum Wohl der
Gesellschaft). Dle německé literatury jednání ve prospěch společnosti může spočívat jak
v aktivním

jednání

spočívajícím

například

v

posílení

dlouhodobé

ziskovosti

a

konkurenceschopnosti společnosti a jejích produktů a služeb, tak i v pasivním jednání, kdy v
případě dlouhodobých vyhlídek a budoucích obchodních příležitost, může být v jednotlivých
případech vhodné vzdát se krátkodobého zisku nebo převzít náklady.153 Tuzemský zákonodárce
v tomto případě německou právní úpravu nenásledoval a užil pojem obhajitelný zájem.
Nenásledoval ani sousloví jedna v nejlepším zájmu společnosti dovozené v rozhodní Aronson v.
Lewis. Co si však lze pod souslovím „jednat v obhajitelném zájmu“ představit? K vymezení
zájmu společnosti si dovolím odkázat na kapitolu upravující povinnost loajality. Dle Borsíka
povinnost jednat v obhajitelném zájmu indikuje, že korporace může mít více zájmů, přičemž
člen orgánu si může vybrat jeden z nich a ten si potom musí obhájit. Jím zvolený zájem nesmí
být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, zakladatelskými dokumenty apod.154 Jak
dále uvádí Kožiak, obhajitelný zájem nemusí být vždy tím nejlepším zájmem společnosti.155
Již samotná jazyková komparace nám naznačuje, že jednání v obhajitelném zájmu je
poněkud mírnějším standardem než jednání ve prospěch společnosti či v jejím nejlepším zájmu.
Dle mého je touto formulací dána větší volnost při podnikatelském rozhodnutí, za což si
nemyslím, že je třeba zákonodárce kritizovat. Konečně jak uvádí Kožiak absolutizace
obhajitelného

zájmu korporace na

její

jediný

nejlepší

zájem,

by

mohla

členu

orgánu korporace nepřiměřeně svazovat ruce. Navíc by bylo poněkud problematické určit, co
přesně je nejlepší zájem korporace, a která z alternativ jednání člena orgánu korporace mu
nejlépe odpovídá (což znamená, že by soud musel ve značné míře materiálně přezkoumávat
jednání člena orgánu korporace, aby zjistil, zda jsou dány podmínky pro to, aby soud materiálně
přezkoumával jeho jednání či ne).156
Trochu zavádějící může být, proč zákonodárce uložil jednání v zájmu (byť s
přívlastkem obhajitelném korporace) a současně ve větě za středníkem požaduje, aby rozhodnutí
bylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Dle mého úmysl zákonodárce mohl směřovat k tomu, že
člen orgánu mohl jednat v obhajitelném zájmu obchodní korporace, avšak jím přijaté rozhodnutí
nebylo vůči ní loajální. Loajalita byla poměrně podrobně rozebrána v samostatné kapitole této
práce. Jak uvádí Čech, loajalita určuje celkové zaměření činnosti člena orgánu.157 Z toho lze
dovozovat, že pravidlem podnikatelského úsudku neprojde ten, jehož jednání sice ve své
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SPINDLER, STILZ a FLEISCHER. op. cit. sub. 138, § 93 Rn. 74 V.
BORSÍK. op. cit. sub. 135, s. 203.
155 KOŽIAK. op. cit. sub. 113, s. 111.
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podstatě bylo v zájmu obchodní korporace, ale on sám při tom sledoval zájem svůj nebo zájem
subjektu odlišného od obchodní korporace.
Závěrem si dovolím odkázat na Lasáka, který uvádí, že materiální soudní přezkum
rozhodnutí by se měl omezit pouze na zjevné excesy, kdy není možné dovodit žádný obhajitelný
zájem korporace. 158

Důkazní břemeno
Z výše uvedeného je zřejmé, že pravidlo podnikatelského úsudku vstupuje do popředí
v soudním řízení, kdy se o konečné odpovědnosti člena orgánu rozhoduje. Zákon o obchodních
korporacích v ustanovení § 52 odst. 2 stanoví: „Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen
orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen,
ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.“ Přenos důkazního břemene
na člena orgánu obchodní korporace není žádnou rekodifikační novinkou, totožnou úpravu
obsahoval i obchodní zákoník v ustanovení § 194 odst. 5 ve znění novely č. 370/2000 Sb.
s účinností od 1. ledna 2001. Stejná je i právní úprava v německém akciovém zákoně.
Ustanovení §93 odst. 2 AktG ukládá členu orgánu důkazní břemeno, aby prokázal, že jednal
s péčí svědomitého obchodního vedoucího
Obrácené důkazní břemeno bylo do právního řádu včleněno s tím, že osoba, která
požaduje po členovi orgánu náhradu újmy způsobené společnosti (například akcionář, správce
konkursní podstaty), často nemá k dispozici doklady a mnohdy ani veškeré informace potřebné
pro to, aby mohla členu orgánu prokázat jeho pochybení při výkonu funkce. Těmi naopak
zásadně disponuje žalovaný člen orgánu, neboť z titulu své funkce má přístup i k dokladům
a informacím, umožňujícím mu prokázat, že nejsou splněny podmínky jeho povinnosti újmu
nahradit.159 Odkazem na příslušnou judikaturu, člen orgánu nemusí nutně doložit soudu důkazy
prokazující dodržení požadovaného standardu péče, postačí, když soudu označí důkazy, které by
měl soud provést.160
Zákon o obchodních korporacích rovněž opravňuje soud k jisté diskreci ohledně uložení
důkazního břemena. Pro tuto úpravu byl zákonodárce motivován v reakci na to, že osoba, jejíž
jednání se posuzuje, již nemusí být ve funkci nebo může být jinak omezena v přístupu
k rozhodným informacím. Soud proto může uložit povinnost vydat listinu do řízení osobě jiné
než je žalovaný člen orgánu a to osobě na řízení nezúčastněné, ale i účastníku, a to i protistraně.
158

LASÁK op. cit. sub. 96. s. 422.
ŠTENGLOVÁ, HAVEL. op. cit. sub. 59, s. 160.
160 Shodně k tomu například rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 9. 2018, sp. zn. 27 Cdo
4163/2017. In: Beck- online (právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 3. 2019]. Dostupné
z http://www.beck-online.cz/.
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Pokud se nepodaří listiny potřebné k důkazu opatřit, není důsledkem porušení ediční povinnosti
stranou, která nenese důkazní břemeno, obrácení důkazního břemene. Nesplnění ediční
povinnosti se může projevit v hodnocení důkazů v neprospěch strany, která ediční povinnost
nesplnila. 161
Jak zdůraznila judikatura, k přenosu důkazního břemeno dochází pouze v tom směru, že
člen orgánu prokazuje pouze, že neporušil péči řádného hospodáře. Prokazování vzniku škody
vzniklé v důsledku porušení péče řádného hospodáře stále leží na žalobci.

162

Pokud společnost

neprokáže existenci předpokladů pro vznik povinnosti k náhradě újmy, bude žaloba neúspěšná.
V tomto je opět české právo stejné s tím německým, kde je prokazování existence škody,
porušení povinnosti a příčinné souvislosti mezi porušením povinnosti a způsobenou škodou také
na společnosti, nikoliv na členu orgánu. 163
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Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. 29 Cdo 440/2013. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 3. 2019]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
162 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 9. 2018, sp. zn. 27 Cdo 4163/2017 In: Beck- online (právní
informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 1. 3. 2019]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
163 Rozsudek OLG Stuttgard ze dne 25. 11. 2009. NZG 2010. Nakladatelství C. H. Beck.[cit. 1. 3.2019] Dostupné z
ttps://beck-online.beck.de/.
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6.

Jednotlivé důsledky porušení povinnosti péče řádného hospodáře

6.1.

Povinnost k náhradě újmy

6.1.1. Péče řádného hospodáře jako povinnost smluvní nebo zákonná?
K otázce povinnosti člena voleného orgánu nahradit společnosti způsobenou újmu, je
nutné se hned na úvod vypořádat s tím, zda porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře
zakládá objektivní nebo subjektivní odpovědnost. Subjektivní odpovědnost stíhá škůdce při
porušení zákonné povinnosti. Předpokladem pro její vznik je existence škůdcova zavinění.

164

Pro zbavení odpovědnosti, zákon umožňuje exkulpaci.165 Naopak objektivní odpovědnost je
založena porušením povinnosti plynoucí ze smlouvy a to bez ohledu na existenci škůdcova
zavinění.166 V případě zproštění smluvní odpovědnosti je možná liberace. 167
Ve prospěch povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře jako povinnosti zákonné je
argumentováno formulací vyvratitelné domněnky nedbalosti v ustanovení §159 odst. 1
občanského zákoníku s tím, že kdyby šlo o porušení povinnosti ze smlouvy (konkrétně zejména
ze smlouvy o výkonu funkce), nebyla by formulace vyvratitelné právní domněnky potřebná,
protože při porušení smluvní povinnosti se zavinění nevyžaduje.168 Lasák (ač je zastánce
objektivní odpovědnosti) připouští jako argument svědčící ve prospěch zákonné povahy této
povinnosti, že se jedná o povinnost plynoucí přímo ze zákona a smluvní strany jí mezi sebou
nemohou vyloučit.

169

Dle Hámorské, pokud ve sporu nebude prokázána existence zavinění na

straně člena orgánu, není možné mu uložit povinnost k náhradě škody, kterou obchodní
korporace utrpěla.

170

Dvořák je toho názoru, že: „[… ]soukromoprávní odpovědnost voleného

orgánu nebo jeho člena je konstruována jako odpovědnost za porušení právních povinností při
výkonu funkce ve smyslu ustanovení § 2910 občanského zákoníku. “171
Naopak zastánci toho, že jedná o povinnost smluvní, argumentují tím, že vztah mezi
společností a členem jejího orgánu vzniká na základě volby, jmenování či jiného povolání do
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Ustanovení §2910 občanského zákoníku.
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funkce a jejího přijetí ze strany člena voleného orgánu, což je v prvé řadě zvláštním důvodem
uzavření smlouvy mezi členem voleného orgánu a touto právnickou osobou.172
Přikláním se k názoru, že odpovědnost za újmu bude v režimu pravidel upravujících
smluvní povinnost. Povinnost péče řádného hospodáře je sice dána přímo zákonem, avšak jak
uvádí Lasák základ vztahu mezi členem voleného orgánu a společností je smluvní.173
Protiargument lze spatřovat v ustanovení § 165 občanského zákoníku, které (za uvedených
okolností) zakládá právo soudu jmenovat členy statutárního orgánu.

174

To ovšem argument

smluvního vztahu úplně nevyvrací, neboť se domnívám, že i v případě jmenování soudem je
možné mezi členem voleného orgánu a společností uzavřít smlouvu o výkonu funkce. Citované
ustanovení je třeba vykládat především jako ochranný nástroj společnosti a věřitelů před situací,
kdy by společnost neměla v orgánech někoho, kdo by dostatečně spravoval její záležitosti.
Nesouhlasím se Štenglovou, že výklad péče řádného hospodáře jako smluvního závazku by za
situace, kdy soud jmenuje likvidátorem člena statutárního orgánu bez jeho souhlasu, měl za
následek, že by takový likvidátor neměl povinnost péče řádného hospodáře. Domnívám se, že
takové osobě plyne povinnost jednat s péčí řádného hospodáře již z toho, že u obchodní
korporace zastává funkci statutárního orgánu. 175
Lasák dále upozornil na situaci, kdy je mezi společností a členem orgánu uzavřena
smlouva konkretizující jejich vzájemná práva a povinnosti (u obchodních korporací by se
jednalo o smlouvu o výkonu funkce podle § 59 a následující zákona obchodních korporací).
Pokud vycházíme z predikce, že povinnost péče řádného hospodáře je povinností zákonnou, tak
pod jaký režim by tyto výslovně stanovené smluvní povinnosti spadaly? Logicky by jejich
porušení vedlo k odpovědnosti za porušení smlouvy. Jak dovozuje Lasák, není důvod, aby měly
odlišný režim oproti porušení péče řádného hospodáře, která je imanentní součástí smluvního
vztahu mezi právnickou osobou a členem voleného orgánu. 176
V souvislosti s argumentem, že se jedná o povinnost stanovenou zákonem, se
domnívám, že smluvní základ je třeba vykládat šířeji než jenom jako skutečnost, která vztah
založila. Jak již bylo uvedeno v kapitole týkající se obecně povinnosti jednat s péčí žádného
hospodáře, zákonodárce při definování užil neurčité právní pojmy, a bude teprve záležet na
úpravě vztahů mezi obchodní korporací a členy jejích orgánů, kteří těmto pojmům vdechnou
konkrétní podobu. Záměrem normativního zakotvení určitého standard jednání členů orgánů
obchodních korporací je dle mého stanovení určitých mantinelů pro jednání členů orgánů
právnických osob a to především z důvodu ochrany věřitelů a společníků, před svévolným
172
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jednáním členů orgánů, kteří by bez jakési zákonné úpravy měli volnou ruku při řízení
společnosti, což by mohlo být z jejich strany zneužíváno ke škodě výše uvedených osob.
Jako nejvýraznější argument ve prospěch povinnosti zákonné je již výše zmíněná
formulace vyvratitelné domněnky v ustanovení § 159 odst. 1 občanského zákoníku. Domnívám
se však, že v zakotvení domněnky nedbalosti, nelze spatřovat úmysl zákonodárce v chápání
péče řádného hospodáře jako povinnosti zákonné. Účelem je dle mého výslovné upozornit
všechny potencionální uchazeče o post člena voleného orgánu, aby dobře zvážili, zda disponují
schopnostmi vyžadovanými pro výkon dané funkce, neboť pokud se ukáže jejich neschopnost
povinnosti požadované péče schopni dostát, budou povinni nést negativní důsledky s tím
spojené. Jak uvádí Hámorská účel formulace vyvratitelné domněnky lze spatřovat i v uložení
povinnosti členové orgánů si v průběhu výkonu funkce pravidelně vyhodnocovat, zda mají
dostatečné schopnosti a znalosti pro výkon jednotlivých činností. 177
Navíc to, že toto ustanovení předpokládá zavinění, nevylučuje vznik odpovědnosti za
porušení smluvní povinnosti, když porušení smluvní povinnosti zavinění nevyžaduje, tj.
existence zavinění automaticky neznamená odpovědnost objektivní.

6.1.2. Újma
Dle současné právní úpravy obsažené v občanském zákoníku pojem „újma” zastřešuje
jak újmu majetkovou (jinak označovanou jako „škoda”), tak újmu nemajetkovou.
Konstantní judikatura škodu vykládá jako újmu, projevující se v majetkové sféře
poškozeného vyjádřitelnou penězi, přičemž je možné ji napravit poskytnutím majetkového
plnění a to buď ve formě naturální restituce, nebo v penězích.178 Ze zákonné dikce vyplývá, že
se jedná o újmu na jmění, může tedy spočívat i ve vzniku dluhu.

179

Za škodu je konečně

považován i tzv. ušlý zisk, judikatura jej vykládá jako újmu vzniklou u poškozeného tím, že v
důsledku škodné události nedojde k rozmnožení majetkových hodnot, ač se to dalo důvodně
očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí.180 Ke škodě způsobené obchodní korporaci lze
poukázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21.5.2008 sp.zn. 29 Odo
1118/2006. V tomto případě byla po jednatelích společnosti vymáhána škoda, kterou způsobili,
uzavřením leasingové smlouvy bez požadovaného souhlasu valné hromady, tj. překročili
jednatelské oprávnění. Vozidlo sice bylo používáno pro potřeby společnosti, avšak vznikla
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otázka, zda peníze hrazené na měsíčních splátkách neměly být použity na něco, společnosti
přináší zisk. Leasingový nájem byl poté převeden přibližně za poloviční pořizovací cenu. Právě
rozdíl mezi částkou, kterou společnost na nájem zaplatila a částkou za kterou leasing převedla,
společnost vymáhala z titulu náhrady škody proti jednatelům. Odvolací soud se s případem
vypořádal zjednodušeně tak, že obecně škoda spočívá ve zmenšení majetku společnosti. Podle
odvolacího soudu bylo vozidlo užíváno výlučně pro potřeby společnosti, a jelikož zaplacené
splátky leasingu byly úměrné peněžité úhradě za jeho užívání a za těchto okolností dle názoru
odvolacího soudu škoda nevznikla. Nejvyšší soud České republiky se však s tímto názorem
odvolacího soudu neztotožnil a zdůraznil, že: „při rozhodování o tom, zda v důsledku uzavření
smlouvy vznikla společnosti škoda, nelze vystačit pouze s mechanickým porovnáním částky,
kterou společnost na základě uzavřené smlouvy plnila s hodnotou plnění, jež z této smlouvy
získala.

Při rozhodování o vzniku škody je nezbytné vzít v úvahu též účelnost a reálný

ekonomický přínos takto nabytých hodnot pro společnost vzhledem k jejímu předmětu podnikání
(činnosti), jejím potřebám a majetkovým poměrům.“ Jak dále plyne z odůvodnění rozhodnutí,
za škodu způsobenou společnosti je možné považovat náklady, jež byly vynaloženy
nehospodárnou a s ohledem na účel založení společnosti zcela nadbytečnou majetkovou
hodnotu, již není možné zpeněžit vůbec nebo jen se ztrátou. Ke stejnému Nejvyšší soud České
republiky dospěl v jiném rozhodnutí. Skutkově o situaci, kdy jednatele rozhodli o zcela
zbytečném nákupu automobilu v hodnotě skoro dva miliony korun. Jak plyne z odůvodnění:
„Pořízení nákladného automobilu, který společnost nepotřebuje pro svoji činnost, lze
kvalifikovat jako porušení péče řádného hospodáře.“181
Nemajetková újma se hradí pouze za předpokladu, že si její úhradu výslovně sjednaly
smluvní strany, nebo povinnost k její náhradě stanoví zvlášť zákon. Z ustanovení § 2951 odst. 2
vyplývá, že nemajetková újma se odčiňuje přiměřeným zadostiučiněním, které se hradí
primárně v penězích, pokud jiný způsob nezajistí skutečné a dostatečně účinné odčinění
způsobené újmy. V zákoně o obchodních korporacích se k náhradě nemajetkové újmy
váže ustanovení § 3 odst. 2 zákona, s tím že pokud je v textu zákona o obchodních korporacích
uložena povinnost nahradit újmu, je škůdce postihován i povinností nahradit újmu
nemajetkovou. Novelou zákona o obchodních korporacích měl být, z důvodu sjednocení právní
úpravy a zvýšení právní jistoty, tento odstavec z textu zákona vyškrtnut.182Neboť Poslanecké
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zákona o obchodních korporacích. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=207&CT1=0. [cit.
dne. 5. 3. 2020].
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sněmovně České republiky se novela zdála rozsáhla, návrh nakonec neprošel a tento odstavec
zůstane v textu zákona o obchodních korporacích nadále zachován.

183

Teorie se zabývá otázkou, zda zákon o obchodních korporacích spojuje povinnost k
náhradě nemajetkové újmy s porušením péče řádného hospodáře, neboť z textu zákona o
obchodních korporacích je sice dovoditelné, že s povinností řádného hospodáře zákon pracuje a
bere ji na vědomí, avšak není zde explicitně uvedena povinnost hradit újmu způsobenou v
důsledku porušení péče řádného hospodáře. Šuk se kloní k názoru, že povinnost nahradit újmu
způsobenou porušením povinnosti péče řádného hospodáře není povinností podle §3 odst. 2
zákona obchodních korporací a člen orgánu tuto újmu nehradí.184 Současně komentářová
literatura výkladem zákona dovozuje, že rozšíření podle § 3 odst. 2 zákona obchodních
korporací nedopadá na případy, kdy je primární povinnost uložena občanským zákoníkem, byť
by dopadala odvozeně i na obchodní korporace (jako příklad uvádí přímo porušení standardů
péče řádného hospodáře).185
Čech je naopak toho názoru, že se povinnost náhrady imateriální újmy bude vztahovat i
na případy odpovědnosti vzniklé porušením péče řádného hospodáře, z důvodu sledování
smyslu a účelu zákona. 186 Stejný názor zastává i Lasák.187 K jejich názoru se přikláním. Mimo
výše uvedené se domnívám, že podporu lze nalézt i v samotném textu zákon, kdy v ustanovení §
53 odst. 3 zákona obchodních korporací je užito sousloví „vznikla-li porušením péče řádného
hospodáře újmu.“ Z toho lze dovodit, že samotný zákon s újmou vzniklou v důsledku péče
řádného hospodáře, ač nepřímo, počítá. Jak bylo uvedeno výše, újma zastřešuje jak újmu
majetkovou, tak újmu nemajetkovou. Pokud by citované ustanovení mělo směřovat pouze na
újmu majetkovou, domnívám se, že zákonodárce by užil výslovně pojem škoda.

6.1.3

Smlouva o vypořádání újmy
Rekodifikace do textu občanského zákoníku včlenila právní úpravu předpokladů

limitace či úplného vyloučení práva poškozeného na náhradu újmy a to i před jejím vznikem.
Zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 53 odst. 2 jasně stanoví, že nelze předem (tj. ex
ante) omezit odpovědnost člena orgánu obchodní korporace.

Avšak hned v odstavci 2

citovaného ustanovení připouští, aby člen orgánu, který porušením péče řádného hospodáře
způsobil obchodní korporaci újmu (tj. ex post), uzavřel s touto korporací smlouvu o jejím
vypořádání.
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ČECH. Nová pravidla v obchodním právu. Právní rádce, 2020, č. 2, s. 41.
ŠUK. op. cit. sub 60, s. 175.
185 HAVEL. op. cit. sub. 59, s. 10.
186 ČECH op. cit. sub 60, s. 175.
187 LASÁK. op. cit. sub. 96, s. 88.
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Důležitou a hodně diskutovanou otázkou v teorii je to, zda společnost může členu
orgánu jeho povinnost k náhradě újmy způsobené společnosti snížit či ji dokonce v plné výši
prominout Zákon explicitně možnost snížení či prominutí náhrady újmy neuvádí, jako třeba
německý akciový zákon, který v ustanovení § 93 odst. 3 AktG umožňuje, aby se společnost
nároku na náhradu škody vzdala či uzavřela dohodu o narovnání, avšak až po uplynutí 3 let od
vzniku nároku (za souhlasu valné hromady, avšak zákon umožňuje akcionářům, kteří jsou
nositeli podílů ve jmenovité hodnotě 10% základního kapitálu, aby uplatnili své námitky, kdy
pokud jsou tyto námitky vzneseny, tak souhlas nebude udělen). Prvotně se zdálo, že rozhřešení
může přinést novela zákona obchodních korporací, kdy navrhované ustanovení znělo: „Vzniklali porušením péče řádného hospodáře jednáním podle odstavce 1 obchodní korporaci újma,
může ji obchodní korporace vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou se obchodní
korporace dohodnout s povinnou osobou na změně obsahu závazku tuto újmu nahradit (novace
nebo narovnání) nebo na jeho zániku; pro účinnost smlouvy účinnost dohody se vyžaduje
souhlas nejvyššího orgánu obchodní korporace přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů
všech společníků. Ručení člena voleného orgánu věřiteli obchodní korporace podle občanského
zákoníku není uzavřením dohody dotčeno.“188 Poslanecká sněmovna České republiky však
shledala novelu jako příliš rozsáhlou, proto bylo toto ustanovení (mimo jiné) z konečného textu
zákona vyškrtnuto. 189 Výše nastíněná otázka je proto stále aktuální.
Z právní teorie například Hámorská dovozuje, že předmětem vypořádací smlouvy
může být přinejmenším snížení částky, kterou bude člen voleného orgánu povinen obchodní
korporaci nahradit.190 Shodně Lasák, dle kterého zákonná konstrukce nevylučuje, aby se
obchodní korporace a povinná osoba dohodly na narovnání, jiném vypořádání předmětného
nároku, případně aby se obchodní korporace nároku na náhradu újmy vůči povinné osobě
vzdala.191 Opačný názor zastává Havel, který jazykovým výkladem dovozuje, že zákon
prominutí nepředpokládá, neboť explicitně pracuje se slovem ‚vypořádat‘ což lze vyložit jako
majetkově urovnat, vyrovnat, vypořádat. 192
Přikláním se dokonce i k úplnému prominutí způsobené újmy. Havel tvrdí, že prominutí
náhrady újmy vylučuje ustanovení § 2898 občanského zákoníku, dle kterého se nelze platně
vzdát práva na náhradu újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.193 Otázkou je
aplikace tohoto ustanovení v poměrech obchodních korporací. Občanský zákoník je obecným
Sněmovní tisk 207/0. Novela zákona o obchodních korporacích.
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=207&CT1=0. [cit. dne 8.3.2020].
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ČECH. op. cit. sub. 183, s. 41.
HÁMORSKÁ. op. cit. sub. 170, s. 253.
191 LASÁK. op. cit. sub. 96, s. 448-449.
192 HAVEL. O kogentnosti, vypořádání újmy a ručení vlivné osoby ve světle nového soukromého práva.
Obchodněprávní revue, 2013, č. 1, s. 15.
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právním předpisem, který se užije ve věcech zákonem obchodních korporací neupravených
subsidiárně. Zákon o obchodních korporacích o prominutí újmy nikterak nezmiňuje, proto nás
to může táhnout k subsidiární aplikaci občanského zákoníku. Je tomu skutečně tak? Jaký byl
úmysl zákonodárce? Nedomnívám se, že se toto ustanovení občanského zákoníku aplikuje bez
dalšího. Jak uvádí Čech, je možné ho brát jako korektiv obsahu smlouvy podle ustanovení §53
odst. 3 zákona obchodních korporací.194 I v případě škody způsobené úmyslně nebo z hrubé
nedbalosti je myslitelné, že vypořádání úplným prominutím dluhu bude přiměřené poměrům. V
případě škody způsobené úmyslně, bude povětšinou přiměřenost poměrům vyloučena, což může
mít za následek, že usnesení valné hromady založí rozpor s dobrými mravy. 195
Domnívám se, že vše bude záležet na okolnostech daného případu, neboť v případě
dlouholetého člena orgánu, který se zasloužil toliko o úspěch a rozvoj společnosti a nedošlo k
výraznému poškození zájmu věřitelů je prominutí přijatelné, jiná by byla situaci, kdy by
společnost v důsledku způsobené škody nebyla schopna hradit závazky svým věřitelům.
Důležitým ukazatelem bude v každém případě ochrana dotčených zájmů, především zájmů
věřitelů společnosti.196 Sama společnost si v každém jednotlivém případě bude muset posoudit,
jaké důsledky může odpuštění či částečné prominutí povinnosti k náhradě újmy mít, což je
podpořeno zákonným zakotvením kontrolního mechanismu ve formě souhlasu zákonem
požadované ⅔ hlasů většiny společníků. Jak uvádí Hámorská, už z toho lze dovodit, že
zákonodárce považoval vypořádací smlouvu za právní jednání, které je způsobilé ovlivnit
ekonomickou situaci obchodní korporace. 197 Lasák dovozuje, že by nedávalo žádný smysl, aby
zákonodárce stanovoval tak vysokou většinu hlasů pro pouhé rozhodnutí o schválení
splátkového kalendáře. Pokud by usnesení, kterým valná hromada schválila smlouva o
vypořádání újmy ve smyslu § 53 odst. 3, bylo prohlášeno za neplatné, má to za následek fikci
neplatnosti předmětné smlouvy.198

Jaký význam však má tento kontrolní mechanismus v

případě jednočlenné společnosti, kde by byl jediný společník současně členem statutárního
orgánu, kde by si statutár vlastně sám sobě odpustil povinnost k náhradě újmy? Zákon sice
výslovně v ustanoveních upravujících společnickou žalobu stanoví, že společník (akcionář)
nemá právo domáhat se náhrady újmy proti jednateli (členu dozorčí rady nebo představenstva),
bylo-li o ní rozhodnuto podle § 53 odst. 3, ledaže ten, kdo újmu společnosti způsobil, je jejím
jediným společníkem nebo osobou, která ji ovládá. Tohle nám ovšem neřeší situaci, kdy máme

194

ČECH. op. cit. sub. 131, s. 21.
PŘÍKAZSKÁ. Následky porušení povinností ze smlouvy o výkonu funkce a jejich vymáhání: limity odpovědnosti
člena orgánu a limity smlouvy o vypořádání. Časopis pro právní vědu a praxi. 2017, č. 4, s. 620.
196 ŠTENGLOVÁ. Zákonné ručení člena orgánu kapitálové obchodní společnosti za její dluhy. Právní rozhledy.
2018, č. 17. s. 594.
197 HÁMORSKÁ. op. cit. sub. 170, s. 253.
198 LASÁK. op. cit. sub. 96, s. 449.
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jednočlenou společnost s ručením omezeným, kde společníkem je rovněž jediný jednatel
společnosti. V tomto (mimo jiné nástroje) vnímám jako důležitý nástroj skutečnost, že
smlouvou o vypořádání uzavírá s osobou povinnou k náhradě újmy člen statutárního orgánu,
který je stále vázán povinností péče řádného hospodáře, takže pokud by on uzavřel pro
společnost nevýhodnou smlouvu, byl by nucen nést důsledky s porušením této péče spojené, což
by znamenalo například založení ručení věřitelům společnosti dle ustanovení § 159 odst. 3
občanského zákoníku.
Navíc k obraně proti situaci, kdy by k prominutí náhrady újmy došlo a byl vyvolán
škodlivý stav (a nikdo prominutí dohody nebude nástroji korporačního nebo koncernového
práva rozporovat) jsou dle Havla možnosti postupu dány žalobou na reflexní škodu podle § 213
občanského zákoníku, napadnutím hlasování o schválení dohody o prominutí valnou hromadou
pro zneužití práva podle § 212 odst. 2 občanského zákoníku (zde i např. věřitelem), případně
úvahou, zda prominutí není právním jednáním učiněným ve zjevném rozporu s dobrými
mravy.199

Vztah smlouvy o vypořádání a ručení ve smyslu ustanovení §159 odst. 3
občanského zákoníku
V souvislosti s možnosti prominutí škody v rámci smlouvy o vypořádání je třeba se
vypořádat ještě s ustanovením §159 odst. 3 občanského zákoníku. Zaniká uzavřením smlouvy o
vypořádání možnost věřitelů se domáhat po členech volených orgánů společnosti náhrady
pohledávky z titulu jejich ručení? Ani na toto nepanuje v teorii jasný názor.

Na tuto otázku

měla původně odpovědět novela zákona obchodních korporací, kdy ustanovení § 53 odst. 3
zákona obchodních korporací mělo být doplněno o větu, že: „Ručení člena voleného orgánu
věřiteli obchodní korporace podle občanského zákoníku není uzavřením dohody dotčeno.“200 I
to však Poslanecká sněmovna České republiky z důvody rozsáhlosti novely z konečného textu
zákona vyškrtla. 201
Vrba se k této otázce vyjádřil tak, že odpovědnostní závazkový vztah s účinností
smlouvy podle § 53 odst. 3 zákona obchodních korporací zaniká a spolu s ním i ručitelský
vztah, jehož trvání je podmíněno existencí pohledávky na náhradu škody. 202 Dle Pihery zákon
jasně odlišuje mezi právním titulem ve formě oprávnění na náhradu újmy proti členovi
statutárního orgánu a právním titulem, jímž je dohoda uzavřena podle § 53 odst. 3 zákona
199

HAVEL. op. cit. sub. 192, s. 15.
tisk
207/0.
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o
obchodních
korporacích.
Dostupné
z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=207&CT1=0. [cit. dne. 5.3.2020].
201 ČECH. op. cit. sub. 183, s. 41.
202 VRBA a kol. Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností. Praha: Univerzita Karlova, Právnická
fakulta, 2013. S. 185. ISBN 978-80-87146-78-1. s. 109.
200Sněmovní
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obchodních korporací. Tuto dohodu vnímá jako samostatný titulem pro vznik nových práv a
povinností.

203

Oproti tomu Štenglová dovozuje, že smlouvou o vypořádání újmy dochází

k modifikaci povinnosti k náhradě škody a ručení tudíž nezaniká.

204

Za sebe se přikláním k názoru, že ručení ve smyslu ustanovení § 159 odst. 3
občanského zákoníku uzavřením smlouvy o vypořádání nezaniká. Lze celkem logicky
namítnout, že trvání ručení ve smyslu ustanovení §159 odst. 3 občanského zákoníku i přes
existenci smlouvy o vypořádání újmy může jít proti tvrzení, že smlouvou o vypořádání újmy lze
povinnost k její náhradě odpustit nebo snížit. Jaký by mělo význam povinnost k náhradě újmy
odpustit, když na člena voleného orgánu mohou naběhnout věřitelé s tím, že žádají úhradu
svých pohledávek. Lze předpokládat, že společnost, která smlouvou o vypořádání újmy nebude
požadovat náhradu vůbec, nebo jen v částečné výši, bude schopná splácet pohledávky svým
věřitelům. Teoreticky by tedy nemohlo k ručení podle § 159 odst. 3 občanského zákoníku ani
dojít, neboť by nebyl splněn požadavek „že se věřitel nemůže na právnické osobě domoci.“ V
případě, že by společnost nebyla schopná své závazky splácet, a i přesto by smlouvou o
vypořádání újmy povinnosti k její náhradě povinnému členu zcela nebo jen z části prominula,
lze zachování ručení chápat jako poměrně účinný nástroj ochrany věřitelů obchodní korporace.
Jak uvádí Čech účelem tohoto ustanovení je ochrana věřitelů obchodní korporace, před situací
kdy není, v důsledky škody jí způsobené členy jejího orgánu, schopna hradit dluhy třetím
osobám. 205

6.1.4. Reflexní škoda
V souvislosti s odpovědností za škodu způsobenou obchodní korporaci, přesněji
s vymáháním její náhrady, je nezbytné zmínit nárok na náhradu reflexní škody na hodnotě
účasti společníka ve společnosti, jež je jednou z novinek, kterou rekodifikace přinesla. Zákonná
dikce obsažená v občanském zákoníku v ustanovení §213 je taková že: „Poškodí-li korporaci
její člen nebo člen jejího orgánu způsobem, který zakládá jeho povinnost k náhradě a kterým byl
poškozen i jiný člen korporace na hodnotě své účasti, a domáhá-li se náhrady jen tento člen,
může soud škůdci i bez zvláštního návrhu uložit povinnost nahradit způsobenou škodu jen
korporaci, pokud to odůvodňují okolnosti případu, zejména pokud je dostatečně zřejmé, že se
takovým opatřením vyrovná i škoda na znehodnocené účasti.“ Zjednodušeně řečeno se jedná o
škodu, která společníkům vznikla na hodnotě jejich účasti v obchodní korporaci, v důsledku
škody způsobené společnosti. Výhodu žaloby na náhradu reflexní škody lze spatřovat v tom, že
203
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jí může podat prakticky jakýkoliv společník (v rámci akciových společností tedy není aktivně
legitimován pouze kvalifikovaný akcionář jako v případě akcionářské žaloby. Bohužel to může
mít za následek riziko podávání bezdůvodných žalob.
Zákonné zakotvení práva domáhat se náhrady reflexní škody na účasti společníka je
poměrně překvapivé, neboť předrekodifikační judikatura dovozovala koncept „no reflective
loss,“ což přístup opačný. Nejvyšší soud České republiky se vyjádřil, že skutečná škoda
způsobená společnosti se projeví i snížením hodnoty podílů jejich společníků ve společnosti tj.
tím je jim způsobena újma, která je však odvozená od škody vzniklé na majetku společnosti,
přičemž její existence závisí na existenci škody na majetku společnosti. Pokud je škoda
způsobena společnosti nahrazena, dojde k odstranění újmy způsobené jejím společníkům na
hodnotě jejich podílů.206 Společníkům tedy nezbývalo nic jiného než využívat společnických
žalob.
Dikce ustanovení umožňuje soudu rozhodnout, že škůdce je povinen nahradit škodu
pouze korporaci. Toto je sice logické, neboť jak uvedla judikatura, nahrazením škody přímo
korporaci, dojde zpravidla i k vyrovnání hodnoty podílu společníků. Avšak jak upozorňuje
teorie, dotčená společnost nebude většinou účastníkem řízením, což je situace z procesního
hlediska poměrně problematická, dá se říci neřešitelná.

207

Žaloba na náhradu reflexní škody

představuje civilní sporné řízení ovládané dispoziční zásadou a o tom, kdo budou procesní
strany sporného řízení, rozhoduje výlučně žalobce. Soud proto nemůže z úřední povinnosti
provést záměnu účastníků, tak že by rozhodl o přistoupení soukromé korporace do řízení. Jak
uvádí Lasák teoreticky je možný postup dle §92 občanského soudního řádu, kdy však k záměně
nebo přistoupení účastníků by byl zapotřebí návrh žalobce, což je poškozený člen korporace.
Ten ovšem zpravidla nebude mít žádný zájem takový návrh učinit. I kdyby takový návrh byl
žalobce ochoten učinit, daleko větší překážkou představuje souhlas žalovaného člena korporace
nebo člena jejího orgánu, který musí se záměnou účastníků souhlasit, jinak k záměně účastníků
nemůže dojít. Je otázka, zda by žalovaný s takovou záměnou souhlasil. Pokud nedojde
k záměně, je vyloučeno, aby soud přiznal právo na náhradu škody korporaci, která vůbec nebyla
účastníkem řízení.

208

Vyloučen je i postup podle ustanovení § 153 občanského soudního řádu,

neboť společnost opět nebude zpravidla účastníkem řízení. 209
Dle mého zde připadají v úvahu dvě varianty, jak by soud měl rozhodnout (pokud
obchodní korporace nebude účastníkem řízení). Buď může společníkovi přiznat právo na
náhradu reflexní škody na hodnotě jeho účasti s tím, že by úhrada škody přímo společnosti
206

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3180/2008. In:Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
207 LASÁK op. cit. sub. 169, s. 1080.
208 Tamtéž. .
209 Tamtéž.
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nevyrovnala škodu způsobenou na jeho podílu ve společnosti. Nebo žalobu společníka zamítne
s tím, že by k úhradě škody na jeho účasti, došlo jejím uhrazením přímo korporaci a s ohledem
na oprávněné zájmy samotné společnosti, jakož i jejích věřitelů a dalších případných společníků
by bylo nespravedlivé přiřknout náhradu škody pouze žalujícímu společníkovi. Soud jej proto
odkáže na uplatnění práva společnickou žalobou. Možná je i situace, kdy si soudy pouze
mechanicky posoudí, zda byla hodnota účasti společníka snížena a bez ohledu na možnost
vyrovnání deficitu náhradou přímo společnosti, společníkovi právo na náhradu škody přiznají.
Domnívám se však, že je poněkud riskantní předjímat rozhodovací praxi a je nezbytné vyčkat,
jak si s touto problematikou soudy poradí.
Je evidentní, že toto ustanovení je poměrně problematické. Jsem dokonce toho názoru,
že by jej zákonodárce měl z textu zákona úplně vyškrtnout. To jak se ke konceptu náhrady
reflexní škody postavila předrekodifikační judikatura, mi přijde logické a správné. Nelze víc než
souhlasit s názorem Čecha, že škoda na hodnotě účasti společníku představuje pouhou reflexi
stavu, který primárně nastal ve sféře společnosti. Škoda by se měla primárně likvidovat ve jmění
společnosti, čímž dojde k vyrovnání nežádoucí derivace ve jmění společníka. 210 Za řešení
nepovažuji návrh Havla na zavedení konceptu pravidla „no reflective loss“ se zákonnou
možností opačného rozhodnutí soudem. Dle Havla současně znění, které dává možnost soudní
úvahy o neuhrazení odvozené škody, předpokládá komplexní právní a ekonomickou úvahu,
kterou nelze od českých soudů pravidelně očekávat. Domnívám se, že jím navrhované řešení by
situaci neřešilo, soud by si stejně musel posoudit v rámci všech souvislostí, zda újmu uhradí
přímo společnosti nebo jejímu společníkovi.211 Toto řešení by dle mého mělo výhodu v tom, že
by preventivně předešlo podávání bezdůvodných žalob, když by zákonem bylo výslovně
upřednostněno přiznání nároku obchodní korporaci. Nezůstává tedy nic jiného než čekat, jak si
s tímto ustanovením soudní praxe poradí.

Vztah reflexní škody a actio pro socio
Zákon obchodních korporací umožňuje vymáhat nárok na náhradu újmy jménem
společnosti prostřednictvím společnické (neboli derivativní žaloby) upravené v zákoně o
obchodních korporacích v příslušných ustanoveních pro tu kterou formu obchodní korporace.
Je tedy nasnadě se zabývat rozdíly mezi společnickou žalobou a žalobou na náhradu
reflexní škody. Derivativní žaloba se odlišuje především okruhem osob, proti kterým lze žalobu

210

ČECH. op. cit. sub. 131, s. 21.
HAVEL. Postřehy k odvozené (reflexní) škodě na podílu v korporaci ve světle nového občanského zákoníku.
Obchodněprávní revue. 2012, č. 7-8, s. 209.
211
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podat a je lehce širší než u žaloby na reflexní škodu. 212 Může podat každý společník (v případě
akciové společnosti je tato možnost dána pouze kvalifikovanému akcionáři). Oproti tomu žalobu
na náhradu reflexní škody může podat ten člen korporace, který byl poškozen na hodnotě své
účasti. Dalším významným rozdílem je vůbec osoba, která je v řízení na pozici žalobce.
Derivativní žalobu totiž podává společník jménem obchodní korporace a v řízení vystupuje její
zákonný zástupce.213 Na základě úspěšné derivativní žaloby vzniká právo na odškodnění přímo
společnosti. Žalobou na náhradu reflexní škody vystupuje společník sám za sebe a jedná svým
jménem.

214

Z výše uvedeného vyvěrá otázka, zda podání derivativní žaloby vylučuje podání

žaloby na náhradu reflexní újmy a naopak. Vztahem derivativní žaloby a žaloby na náhradu
škody se ve své judikatuře zabýval Nejvyšší soud České republiky, který dal přednost podání
derivativní žaloby před žalobou na náhradu reflexní škody, s tím že v důsledku nahrazení škody
přímo obchodní korporaci dojde k vyrovnání hodnoty podílu jejich společníků, čímž jsou
chráněny zájmy jak samotné společnosti, tak věřitelů a případně dalších společníků, kteří žaloba
na náhradu reflexní škody nepodali. Soud zde explicitně uvedl, že plnění poskytnuté pouze
některému ze společníků, může vést k ohrožení náhrady primární škody způsobené obchodní
korporaci a tím i reálné uhrazení závazků společnosti vůči jejím věřitelům.215 Pro zajímavost je
třeba uvést, že proti tomu rozhodnutí byla podána ústavní stížnost, přičemž Ústavní soud České
republiky jí odmítl jako zjevně neopodstatněnou. Z odůvodnění plyne, že „[… ] v usneseních
obecných soudů byl podán jasný a přehledný sled důvodů, argumentů a odkazů na příslušná
ustanovení právních předpisů, jakož i na relevantní judikaturu, z nichž je jasně patrné, proč
nebylo možné stěžovateli v jeho návrhu vyhovět. “216

6.1.5

Promlčení
Právo na náhradu škody se promlčuje v subjektivní lhůtě 3 let od okamžiku, kdy

se oprávněná osoba (v tomto případě obchodní korporace) dozvěděla o okolnostech
rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla nebo
mohla. Jak plyne z ustanovení § 636 odst. 1 občanského zákoníku, právo na náhradu
škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma

212

Srovnej ustanovení § 213 občanského zákoníku a ustanovení § 108, ustanovení §157 odst. 3 a ustanovení § 372
zákona o obchodních korporacích.
213 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 4. 2017, sp. zn. 29 Cdo 736/2016. In: Beck- online (právní
informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
214 LASÁK. op. cit. sub. 169, s. 1080.
215 Usnesení Nejvyššího soud České republiky ze dne 21. 12. 2016, sp. zn. 29 Cdo 2738/2016. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
216 Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 12. 9. 2017, sp. zn. II. ÚS 1335/17. In: Beck- online (právní
informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
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vznikla. V případě promlčení práva na náhradu škody občanský zákoník v ustanovení §
620 odst. 1, pro počátek běhu promlčecí lhůty, vyžaduje vědomost o škodě a o osobě
povinné k její náhradě. Jak vyplývá z judikatury vědomost poškozeného o osobě, která
škodu způsobila, nepředpokládá nezpochybnitelnou jistotu v určení osoby odpovědné za
vznik škody. Poškozený by měl mít k dispozici alespoň takové informace o okolnostech
vzniku škody, ze kterých lze dovodit, kdo škodu pravděpodobně způsobil. 217
Judikatura dovodila, že v režimu obchodních korporací, nelze společnosti
přičítat vědomí o způsobené škodě a osobách škůdců těch osob, které škodu společnosti
způsobili, případně osoby jim blízké, na jednání se podílejí nebo z něj profitují.218 Za
okamžik, kdy se společnosti přičte vědomí o vzniku škody, se považuje okamžik, kdy se
o vzniku škody dozví nebo mohla dozvědět osoba oprávněná náhradu škody uplatňovat.
V případě společnosti s jediným jednatelem, nebo ve společnosti, kde se na vzniku
škody podíleli všichni jednatelé, je začátek běhu promlčecí lhůty vázán na okamžik, kdy
se o vzniku škody dozvěděl nebo mohl dozvědět společník oprávněný podat žalobu.219
To neplatí, za situace, kdy je tento společník zároveň jednatelem společnosti. Pokud má
společnost alespoň jednoho společníka, který se na vzniku škody nepodílel, počátek
promlčecí lhůty je dán jeho vědomím o škodě a osobě povinné k její náhradě.220 Jak
bylo vysloveno v jiném rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky mezi dalšími,
může nárok uplatňovat například dozorčí rada221

Lze proto shrnout, že tato

problematika byla v judikatuře podrobně rozebrána a neměla by činit žádné výkladové
obtíže.

217

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 5. 2015, sp. zn. 29 Cdo 3212/2013. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
218 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 9. 2010, sp. zn. 29 Cdo 2308/2009. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 6. 3.2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
219
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. 29 Cdo 1667/2015. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
220 Tamtéž.
221 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 5. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1532/2017. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
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6.1.6. Odpovědnost při delegaci
Obchodní vedení, které zákon svěřuje do rukou statutárního orgánu, zahrnuje bezesporu
širokou škálu činností. 222 V praxi je poměrně nemyslitelné, aby všechny činnosti svoji povahou
spadající do obchodního vedení vykonával pouze a jen statutární orgán, což by, dá se říci,
prakticky nebylo v jeho silách i možná i nad rámec jeho znalostí.223 Jako nástroj toho, aby se
povinný člen „podělil o břímě obchodního vedení“ slouží delegace vertikální (na podřízené),
delegace horizontální (v rámci orgánu) nebo delegace externí (obchodní korporace najme
odbornou či jinou pomoc z venčí)224, přičemž delegaci vertikální a externí lze povařovat za
delegaci vnější tj. na osobu stojící mimo orgán a delegaci horizontální za delegaci vnitřní, neboť
je v rámci toho kterého orgánu.

Vnější delegace
O vnější delegaci se jedná, pokud orgán pověří výkonem činností, které spadají do jeho
působnosti, třetí osobu, tj. osobu stojící mimo ten který orgán.225 Důvodem pro delegaci je
například nedostatek znalosti, dovednosti či schopnosti potřebných pro výkon některých z
činností svěřených do působnosti orgánu (např. rozhodování záležitostí vyžadujících odbornost
či vedení účetnictví), rovněž například i časová zaneprázdněnost plynoucí z plnění ostatních
povinností, což vede k nemožnosti člena orgánu vykonávat působnost osobně. 226 Z praktického
hlediska stojí za to nastínit, jak proces delegace probíhá. Rozhodnutí o vnější delegaci vydává
orgán (v případě kolektivního orgánu jej vydává statutární orgán jako celek). Je důležité vzít
v potaz, zda je mezi členy orgánu rozdělena působnost (tj. tzv. determinace). V případě
rozdělení působnosti mezi jednotlivé členy by o delegaci rozhodl ten, do jehož působností
oddelegovaná záležitost náleží, nebude tedy nutné přijímat rozhodnutí o delegaci ve sboru.
To, že člen orgánu oddeleguje správu určité záležitosti na jiného však neznamená, že
jeho povinnost péče řádného hospodáře ve vztahu k této oblasti končí. Jak vyplývá z judikatury,
při vnější delegaci je člen orgánu vázán péčí řádného hospodáře již při samotném výběru osoby,
na kterou má být působnost delegována (odpovědnost za výběr), přičemž této osobě musí
vymezit jasné zadání, poskytnout veškerou potřebnou součinnost a musí ji řídit (odpovědnost za
zadání, vedení a součinnost) a konečně musí výkon působnosti, kterou na třetí osobu delegoval
222

K vymezení obchodní vedení rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 31 Cdo
1993/2019. Dostupné z http://www.nsoud.cz/. [cit. dne 28. 2. 2020].
223 Tamtéž.
224 ČECH. op. cit. sub. 131, s. 11.
225 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 31 Cdo 1993/2019. Dostupné
z http://www.nsoud.cz/. [cit. dne 28. 2. 2020
226 Tamtéž.
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v přiměřeném rozsahu kontrolovat (odpovědnost za kontrolu).227 Pokud je prokázáno, že člen
orgánu nejednal za současného dodržení standardu péče řádného hospodáře při výběru osoby,
její kontroly a jejího vedení, bude za způsobenou újmu odpovídat solidárně s osobou, na kterou
určitou činnost delegoval.

Naopak, pokud je prokázáno dodržení péče řádného hospodáře ve

všech fázích, odpovídat nebude a povinná k náhradě újmy bude ta osoba, na kterou byla činnost
delegována.

228

Logicky v případě, že o delegaci bude rozhodnuto ve sboru (tj. povinností

řádného hospodáře při výběru, kontrole a vedení budou vázání všichni členové orgánu),
odpovídají s osobou, na níž byla povinnost delegována společně a nerozdílně všichni členové
orgánu, kteří o delegaci rozhodli. Pokud ve vztahu k vnější delegaci porušili péčí řádného
hospodáře jen někteří, budou odpovídat společně a nerozdílně pouze oni.
Exkurzem do judikatury, Nejvyšší soud České republiky například stanovil, že (v tomto
konkrétním případě) jednatel se zprostí odpovědnosti za škodu způsobenou porušením
povinností uvedených v § 135 obchodního zákoníku, pokud prokáže, že zajistil vedení
předepsané evidence a účetnictví v potřebném rozsahu kvalifikovanou osobou, které vytvoří pro
výkon činnosti potřebné podmínky (poskytne potřebnou součinnost).229 K vytvoření
předpokladů pro výkon svěřené působnosti (v tomto rozhodnutí šlo o vedení účetnictví) patří i
povinnost zajistit to, že podklady, které osoba na kterou byla určitá činnost delegovánam jsiu
úplné, správné a pravdivé.

230

V dalším rozhodnutí byla dovozena dokonce až trestní

odpovědnost jednatele společnosti, který povinnost péče řádného hospodáře porušil tím, že
nevedl předepsané evidence, tak jak je dle zákona měl vést a neposkytoval jeho účetní
potřebnou součinnost.231

K povinnosti kontroly bylo stanoveno, že: „[… ]zajistí-li člen

statutárního orgánu záležitost spadající do výkonu jeho funkce tak, že jejím provedením pověří
osobu mající potřebné odborné znalosti, je povinen s ohledem na požadavek péče řádného
hospodáře (§ 194 odst. 5 obch. zák.) výkon delegované působnosti (mimo jiné) kontrolovat.“ 232
Porušení péče řádného hospodáře však nebylo shledáno kupříkladu v rozhodnutí Nejvyššího
soudu České republiky ze dne 28.2. 2013, sp.zn. 29 Cdo 1606/2011 když členové
představenstva své rozhodnutí o prodeji akcií společnosti za nepřiměřeně nízkou cenu založili
na základě zpracovaného znaleckého posudku. Členové představenstva zpracovávání posudku
227

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 31 Cdo 1993/2019. Dostupné
z http://www.nsoud.cz/. [cit. dne 28. 2. 2020].
228 Ke zproštění odpovědnosti za škodu například rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 5. 2008, sp.
zn. 29 Odo 1773/2006. In: Beck- online (právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3. 3. 2020].
Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
229 Tamtéž.
230 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 29 Cdo 134/2011.In:Beck- online (právní
informační systém). Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
231 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 3. 2009, sp. zn. 5 Tdo 166/2009 In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
232 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 4. 2011, sp. zn. 29 Cdo 2287/2010. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
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nijak neovlivnili, k ocenění akcií neměli dostatečně znalost, proto soud shledal, že své
povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře dostali za dost pověřením znalce ke zpracování
znaleckého posudku. Dále stojí za zmínku rozhodnutí, kdy jednatel umožnil třetí osobě nakládat
s penězi společnosti, aniž by jí jakkoliv kontroloval a spokojil se pouze informacemi a doklady,
které mu tato osoba předložila. Jednatel vůbec neřešil, že z účtu společnosti pravidelně
odcházejí bezdůvodně vysoké částky, že se neopodstatněně zvyšují výběry hotovosti z účtu
žalované a že částky vybrané v hotovosti na mzdy neodpovídají mzdám skutečně vyplaceným.
Soud zde mimo jiné jednateli vytkl, že si dostatečně neověřil její kvalifikaci, ani to zda má čistý
trestní rejstřík. V souvislosti a absencí výše uvedené kontroly dovodil jeho porušení povinnosti
řádného hospodáře. 233

Vnitřní delegace
Horizontální delegace (neboli jinak označována jako determinace) zakotvena v §156
odst. 2 občanského zákoníku dovoluje, aby si (v případě kolektivního orgánu) členové orgánu
mezi sebou rozdělili působnost podle určitých oborů. Rozdělení působnosti zjednodušeně
znamená, že člen orgánu, který dostal oddelegovanou určitou oblast si ji spravuje sám a ta není
sama o sobě řešena na úrovni kolektivního orgánu. 234 Neuplatní se tedy ustanovení §156 odst. 1
občanského zákoníku o rozhodování orgánu ve sboru. Jak uvádí Josková, je důležité mít na
paměti, že rozdělení působnosti má vždy dopady pouze uvnitř společnosti, nemá vliv na její
zastupování.

235

Domnívám se, že účel delegace lze spatřovat především v procedurálním

zjednodušení přijímání rozhodnutí, kdy není k přijetí rozhodnutí svolávat zasedání orgánu.
I zde stojí za to zmínit, jak konkrétně rozhodnutí o delegaci probíhá. Zákon podrobný
proces determinace neupravuje. Prvotně je důležité o rozdělení působnosti vůbec rozhodnout,
následně je nezbytné tyto rozdělené oblasti obsadit vhodnými osobami. Logicky lze, aby si
jednotliví členové mezi sebou dohodli (s ohledem na své dispozice) kdo bude danou oblast
spravovat. O delegaci se v rámci orgánu učiní rozhodnutí, je tedy potřeba o jeho přijetí učinit
zápis. S ohledem na jistotu se domnívám, že je žádoucí písemně vymezit vůbec to, že došlo
k rozdělení působnosti a také kdo a jakou konkrétní oblast bude spravovat. Jak uvádí Josková,
rozdělení lze zakotvit i ve společenské smlouvě (stanovách), na členech orgánu pak bude
obsadit tyto pozice konkrétními osobami. 236
233

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 12. 2019, sp. zn. 27 Cdo 1310/2018. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
234 LASÁK. op. cit. sub. 169, s. 808.
235 JOSKOVÁ. Rozdělení působnosti v rámci kolektivního orgánu a jeho dopad na odpovědnost. Bulletin advokacie.
2014, č. 7-8, s. 47.
236 Tamtéž.
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Důležitou otázkou je opět odpovědnost při determinaci. Jak uvádí Josková při
horizontální delegaci je člen orgánu povinen řádně jednak spravovat jemu přidělenou oblast,
jednak dohlížet na činnosti ostatních členů orgánu. Obě tyto povinnosti musí vykonávat s péčí
řádného hospodáře.

237

V případě zanedbání povinného dohledu, se členové orgánu mohou

dostat do konfliktu s povinností péče řádného hospodáře, což v případě vzniku újmy může vést
k jejich solidární odpovědnosti ve smyslu ustanovení § 2915 občanského zákoníku.
Odpovědnost by přitom tížila ostatní členy o orgánu (ty, kteří povinný dohled zanedbali) s tím
členem orgánu, který ve své oddelegované oblasti selhal. Soud například dovodil společné a
nerozdílné ručení za škodu vzniklou v důsledku porušení péče řádného hospodáře, když dva
zbývající jednatelé zanedbali dohled nad třetím jednatelem, který byl pověřen vedením
účetnictví a skoro 4 roky se dopouštěl podvodného jednání, čímž způsobil společnosti škodu v
celkové výši skoro 2 miliony korun. Z odůvodnění plyne, že bez ohledu na rozdělení činností
v rámci orgánu, i bez ohledu na to zda své povinnosti vykonávají osobně, nebo jejich výkon
svěří třetí osobě, jsou za řádný výkon všech povinností vyplývajících z této funkce, vždy
odpovědni všichni jednatelé. Za škodu odpovídá tedy nejenom ten, kdo jí přímo způsobil, ale
spolu s ním i zbylí jednatelé společnosti, kteří nedbalým výkonem své funkce vznik škody
dopustili.

238

V jiném případě soud dovodil odpovědnost jednatele, který přenechal řízení

společnosti jinému jednateli (působnost nebyla rozdělena) a tím, že z jeho strany neprováděl
kontrolu správy a řízení společnosti, umožnil tomuto jednateli vybírat finanční prostředky a
užívat je pro vlastní potřebu. Nejvyšší soud české republiky, zde vyjádřil: pokud jednatel svoji
funkci zastává toliko formálně, tj. ve skutečnosti funkci nevykonává a plnění povinností
statutárního orgánu bez dalšího přenechává druhému jednateli, popř. zaměstnancům společnosti,
a ani nekontroluje, jak je společnost řízena a jak jsou její záležitosti spravovány, nelze zpravidla
než uzavřít, že nejedná s péčí řádného hospodáře.239Zase naopak v případě prokázání toho, že
povinnost dohledu nezanedbali, za způsobenou škodu neodpovídají.
Domnívám se, že péčí řádného hospodáře jsou členové orgánu vázáni již při samotném
rozhodování o delegaci, především při rozdělení konkrétních oblastí mezi jednotlivé členy
orgánu. Pokud by rozhodnutí o delegaci vedlo k naprosto nevhodnému personálnímu obsazení
jednotlivých pozic, lze toto samo o sobě kvalifikovat jako porušení péče řádného hospodáře.
Prakticky to může být situace, kdy je na právní otázky dosazen ekonom či zahraničním
obchodem pověřená osoba, která nemá absolutně žádnou jazykovou vybavenost. Pokud při
237

JOSKOVÁ. Rozdělení působnosti v rámci kolektivního orgánu a jeho dopad na odpovědnost. Bulletin advokacie.
2014, č. 7-8, s. 47.
238 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 1. 2019, sp. zn. 8 Cmo 204/2018. In: Beck- online (právní
informační systém). Nakladatelství C. H. Beck.[cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
239 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 9. 2019, sp. zn. 27 Cdo 844/2018-III. Nakladatelství C. H.
Beck. [cit. 8. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
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výkonu funkce ostatní členové orgánu seznají, že pověřený člen nevykonává svoji působnost,
tak jak by měl, je možné mu tuto agendu odebrat a přidělit ji jinému, nebo ji vrátit na úroveň
kolektivního orgánu. Rozdělení působnosti nezbavuje pověřeného člena orgánu práva,
vyžadovat stanoviska ostatních členů orgánu k určitým věcem či jejich souhlas. Pokud souhlas
udělí, jsou za toto jednání samozřejmě spoluodpovědní. Jak uvádí Josková, na povinnost
dohledu ostatních členů orgánu nelze klást přemrštěné nároky, neboť by tím mohli zanedbávat
svůj vlastní obor. Je ovšem potřeba vzájemnou kontrolu dodržovat, neboť selhání v jedné
oblasti by mohlo mít negativní následek na společnost jako celek. Nakonec kolektivní
spolupráci si lze jen stěží představit, bez alespoň minimální důvěry ve schopnosti ostatních
členů orgánu.

240

Členové orgánu jsou povinni jakožto oprávněni od sebe navzájem vyžadovat

informace k jimi spravovaným oblastem. 241
Na závěr nelze více než souhlasit s Dvořákem, že kontrolní povinnost vyžadovaná
tímto ustanovením je spíše iluzorní, neboť tomu bude bránit zejména neznalost jiných nebo jimi
řízených oborů u ostatních členů orgánu, popř. nemožnost věnovat dostatečný časový prostor
kontrole jiných oborů v situaci, kdy dotyčnému náleží působnost k jinému oboru. 242

6.1.7. Odpovědnost za újmu při kolektivním rozhodování
Obecně, jak je vyjádřeno v občanském zákoníku, platí pravidlo, pokud je orgán
právnické osoby kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Členové
kolektivního orgánu obchodní korporace jsou tedy povinni přijímat rozhodnutí za současného
dodržení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud členové orgánu kolektivně přijmou
rozhodnutí, které je s touto povinností v rozporu a společnosti vznikne újma, jsou povinni k její
náhradě společně a nerozdílně.243 Podstata této tzv. solidární odpovědnosti tkví v tom, že
náhrada újmy může být požadována po kterémkoliv ze škůdců. Jak plyne z judikatury, je dáno
na vůli poškozeného, proti kterému ze solidárně zavázaných členů orgánu se náhrady újmy bude
domáhat.244
Je logické, že by v určitých případech bylo krajně nespravedlivé vyvozovat stejnou
míru odpovědnosti vůči všem členům orgánu, kteří pro přijetí rozhodnutí zvedli svojí ruku.

240
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242 DVOŘÁK T. op. cit. sub 171, s. 1667.
243 Ustanovení §2915 občanského zákoníku.: „Je-li k náhradě zavázáno několik škůdců, nahradí škodu společně
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244 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 30 Cdo 2734/2016. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
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Občanský zákoník proto umožňuje, aby soud, jsou-li k tomu důvody zvláštního zřetele hodné,
rozhodl, že škůdce bude hradit škodu podle své účasti na škodlivém následku. Soud by měl
přihlížet například k míře zavinění či k odborným předpokladům, znalostem nebo zkušenostem
jednotlivých osob. Například nedostatek znalostí je odpovědnosti k náhradě újmy nezbaví,
neboť jak plyne z výše uvedeného výkladu, součástí péče řádného hospodáře je i to, seznat, že k
řešení určité záležitosti nemám dostatečnou erudici, a proto je nutné obstarat k jejímu posouzení
osobu dostatečně kvalifikovanou. Dle mého, bude ovšem jiná odpovědnost u zkušeného
právníka od osoby, která právními znalostmi nedisponuje.
Důležitou otázkou k řešení je nepochybně to, jak by vůbec měl člen orgánu vůbec
postupovat, pokud je toho názoru, že přijetí konkrétního rozhodnutí by bylo porušením
povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Míním, že předně při samotném projednávání je na
místě, aby sdělil důvody, kvůli kterým toto rozhodnutí považuje za rizikové. Skutečnost, že si
rozhodnutí vnitřně posoudí a snad ze strachu pro rozhodnutí zvedne ruku, pro zbavení
odpovědnosti rozhodně nepostačí. Je záhodno v souladu s ustanovením § 157 odst. 1
občanského zákoníku požádat, aby byl v zápise z jednání orgánu zaznamenán jeho odchylný
názor a to, že pro přijetí rozhodnutí nehlasoval. Ani to ovšem dle mého nepostačí v případě, že
tím má být společnosti způsobena závažná újma. Dle mého by v tomto případě člen orgánu měl
požádat valnou hromadu o pokyn do obchodního vedení. Proti šikanóznímu výkonu práva
poskytuje ochranu ustanovení §8 občanského zákoníku, podle kterého zjevné zneužití práva
nepožívá právní ochrany.245
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6.2.

Ručení podle §159 odst. 3 občanského zákoníku
V případě ručení podle ustanovení § 159 odst. 3 občanského zákoníku došlo defakto ke

konceptuálnímu převzetí (i přes některé nuance) ustanovení §194 odst. 6 obchodního zákoníku.
246

Jeho dikce je taková, že: „[…] člen voleného orgánu ručí právnické osobě škodu, kterou jí

způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, věřiteli
právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na
právnické osobě nemůže domoci.“ Ručení se nově vztahuje na všechny členy volených orgánů
všech právnických osob, nikoliv jen na členy orgánů kapitálových společností, tak jako za
účinnosti obchodního zákoníku.
Pro založení ručení ve smyslu tohoto ustanovení je nezbytné prokázat existenci škody,
kterou člen voleného orgánu způsobil společnosti, porušením svých povinností. Předpoklady
vzniku jeho odpovědnosti za škodu musí být bez dalšího prokázány. 247 Musí se rovněž jednat o
závazek existující, který je po osobě povinné škodu uhradit splatný. Pokud člen orgánu, uhradí
společnosti způsobenou škodu, jeho ručení za dluhy společnosti zaniká. Judikatura dovodila, že
škodu nelze dovozovat z neuhrazení dluhu obchodní korporace členy jejího statutárního orgánu,
neboť škodu vzniklou obchodní korporaci nepředstavuje sám o osobě nezaplacený dluh. 248
Nutnou podmínkou pro založení ručení je skutečnost, že se věřitel nemůže plnění domoci přímo
na společnosti, vůči které má závazek. Pro věřitele to představuje povinnost, předtím než se
bude domáhat uspokojení na členovi orgánu, společnost o úhradu upomenout. Teprve pokud
nedojde k úhradě z její strany, je dána věřiteli možnost vymáhat úhradu dluhu vůči členovi
jejího voleného orgánu, který společnosti způsobil škodu a tu neuhradil. Jak plyne z judikatury,
k tomu, aby se věřitel mohl z titulu ručení uspokojit z majetku povinného člena orgánu, není
třeba se nejprve domáhat soudně úhrady pohledávky po společnosti a v případě, že na
společnosti věřitel ničeho nemůže, teprve pak se může domáhat úhrady po členu voleného
orgánu. To dokonce stanovil i Nejvyšší soud České republiky, kdy ve svém rozhodnutí odmítl
výhradu žalovaných k tomu, že žalobce (věřitel společnost) nedostatečně uplatnil své právo,
když „pouze” vyzval společnost ke splnění povinnosti a nepokoušel se škodu (nejspíše myšleno
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podání žaloby k příslušnému soudu) reálně po společnosti vymáhat. 249 Člen voleného orgánu
ručí pouze do výše neuhrazené škody, tj. nejedná se o ručení neomezené, v případě částečné
úhrady škody, ručí stále v tom rozsahu, v jakém škodu nenahradil.250
Je záhodno uvést závěry Nejvyššího soudu České republiky o tom, že v řízení, které je
vedeno proti (v tomto případě) jednateli jakožto zákonném ručiteli, soud posuzuje splnění
předpokladů vzniku zákonného ručení a také to, zda žalobci svědčí pohledávka, za jejíž splnění
má jednatel ručit, přičemž okolnosti vzniku a výše této pohledávky nemusí souviset
s okolnostmi vzniku a výše škody vzniklé společnosti, k jejíž náhradě je jednatel povinen.

251

Jakmile člen voleného orgánu uhradí věřiteli společnosti jím vymáhaný dluh, čímž defacto splní
závazek právnické osoby, má vůči ní pohledávku, kterou započtením dle § 1982 občanského
zákoníku může započítat proti pohledávce společnosti na náhradu škody. Tím se ve výši, v níž
se vzájemně pohledávky kryjí, dojde i ke splnění povinnost nahradit škodu. 252
Domnívám se, že je záhodno se ještě zaměřit na vztah tohoto ustanovení k
insolvenčnímu řízení. Prvně je nezbytné jej odlišit od tzv. úpadkových deliktů upravených
v zákoně o obchodních korporacích. Za situace, že se společnost nachází v úpadku, je zřejmé, že
nebude schopna hradit závazky svým věřitelům, tj. tím je splněn předpoklad zákonného ručení
podle ustanovení §159 odst. 3 občanského zákoníku: „ že se věřitel nemůže na právnické osobě
domoci.” Jak dovodila dřívější judikatura, zákonné ručení členů statutárního orgánu společnosti
za její závazky podle ustanovení § 194 odst. 6 obchodního zákoníku v důsledku toho, že byl
zjištěn úpadek společnosti a prohlášení konkurzu na její majetek, nezaniká.253 Samotné řízení o
žalobě z titulu zákonného ručení je prakticky nezávislé na insolvenčním řízení. K tomu je ještě
třeba upřesnit, že pro vznik ručení není nutné, aby věřitel přihlásil svojí pohledávku do
insolvenčního řízení. 254
Je jen potřeba zmínit situaci, kdy insolvenční správce postupoval podle ustanovení §
294 insolvenčního zákona, dle kterého je insolvenční správce je povinen uplatnit a vymáhat ve
prospěch majetkové podstaty dlužníkovy pohledávky, tj. v tomto případě by se jednalo o
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(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
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SVEJKOVSKÝ. Právnické osoby v novém občanském zákoníku: komentář: [§ 118-418]. V Praze: C. H. Beck,
2013. Beckovy komentáře. s. 522. ISBN 9788074004452. s. 99.
253 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 6. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5291/2015. In: Beck- online
(právní informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.
254 Tamtéž.
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pohledávku z titulu nároku na náhradu škody způsobenou společnosti členem jejího orgánu.255
Lze dovodit, že pokud by byl insolvenční správce rychlejší, nárok věřitele domáhat se plnění od
člena orgánu z titulu jeho ručení by zanikl, neboť člen orgánu by svůj dluh vůči korporaci
z titulu povinnosti k náhradě škody nahradil. Věřitel, který se se svojí pohledávkou přihlásil do
insolvenčního řízení by nejspíše v nějakém rozsahu uspokojen byl, ale vzhledem, že plnění jako
součást majetkové podstaty, by se poté dělilo mezi všechny věřitele a náklady insolvenčního
řízení, nebyl by uspokojen v takové výši, jako kdyby se plnění domáhal žalobou sám.
Od ručení ve smyslu ustanovení §159 odst. 3 občanského zákoníku je nutné odlišit
ustanovení § 99 odst. 1 insolvenčního zákona, neboť pro vznik nároku na náhradu škody podle
§ 99 insolvenčního zákona musí být splněny jiné předpoklady než pro vznik nároku z titulu
zákonného ručení. Nejvyšší soud České republiky v jednom ze svých rozhodnutí vyjádřil, že:
„[…] pokud se věřitel společnosti domáhá vůči členovi statutárního orgánu zaplacení určité
částky, jež svou výší odpovídá výši pohledávky věřitele za společností, musí být z jeho
skutkových tvrzení patrné, zda se této částky domáhá z důvodu, že člen statutárního orgánu
nepodal včas insolvenční návrh a věřiteli se dostalo nižšího uspokojení v insolvenčním řízení,
než kolik by získal, kdyby byl insolvenční návrh podán včas, anebo proto, že žalovaný člen
statutárního orgánu způsobil společnosti škodu (porušením svých povinností při výkonu funkce
člena statutárního orgánu), věřitel nemůže dosáhnout uspokojení své pohledávky za společností
z důvodů vymezených v § 194 odst. 6 obch. zák., a proto se domáhá jejího uspokojení vůči členu
statutárního orgánu (a to do výše škody, již člen statutárního orgánu způsobil společnost. 256
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K vymáhání pohledávky vůči členu statutárního orgánu insolvenčním správcem například rozsudek Vrchního
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informační systém). Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 3. 2020]. Dostupné z http://www.beck-online.cz/.

59

6.3.

Tzv. žaloba na doplnění pasiv
Ačkoliv zákon o obchodních korporacích dosáhl teprve školkového věku, postihla jej

poměrně rozsáhlá novela. Jednou z novinek je i tzv. žaloba na doplnění pasiv, která prakticky
nahrazuje ustanovení zákona o obchodních korporacích, upravujících odpovědnosti členů
orgánů, kteří při hrozbě insolvenčního řízení nepostupovali v souladu s péčí řádného hospodáře.
Původní právní úprava byla poměrně problematická, což uvádí i důvodová zpráva k návrhu
ustanovení. Dle důvodové zprávy, je třeba povinnost poskytnout plnění ve prospěch majetkové
podstaty vykládat jako zvláštní povinnost k náhradě škody.257 Z hlediska systematiky, by bylo
vhodné ji zařadit do podkapitoly týkající se způsobené újmy. Dle mého se jedná o institut
poměrně specifický, proto je mu věnována samotná podkapitola.
Dikce ustanovení § 66 zákona obchodních korporací, účinného od 1. 1. 2021 je taková,
že:
(1)Přispěl-li člen statutárního orgánu porušením svých povinností k úpadku obchodní
korporace a bylo-li v insolvenčním řízení již rozhodnuto o způsobu řešení úpadku obchodní
korporace, insolvenční soud na návrh insolvenčního správce
a) rozhodne o povinnosti tohoto člena vydat do majetkové podstaty prospěch získaný ze smlouvy
o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od obchodní korporace obdržel, a to až
za období 2 let zpět před zahájením insolvenčního řízení, jedná-li se o insolvenční řízení
zahájené na návrh jiné osoby než dlužníka; není-li vydání prospěchu možné, nahradí jej člen
statutárního orgánu v penězích, a
b) byl-li na majetek obchodní korporace prohlášen konkurs, může také rozhodnout, že tento člen
je povinen poskytnout do majetkové podstaty plnění až do výše rozdílu mezi souhrnem 10 dluhů
a hodnotou majetku obchodní korporace; při určení výše plnění insolvenční soud přihlédne
zejména k tomu, jakou měrou přispělo porušení povinnosti k nedostatečné výši majetkové
podstaty.
(2) Insolvenční správce podá návrh podle odstavce 1 také tehdy, rozhodne-li o tom věřitelský
výbor. Nejsou-li v majetkové podstatě peněžní prostředky potřebné ke krytí nákladů na podání
návrhu a vedení řízení, může insolvenční správce podmínit podání návrhu nebo další
pokračování v řízení tím, aby mu věřitelé poskytli na úhradu těchto nákladů přiměřenou zálohu.
Skončí-li řízení úspěchem insolvenčního správce, mohou věřitelé, kteří zálohu poskytli,
požadovat její náhradu jako pohledávku za majetkovou podstatou.
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(3) Řízení podle odstavce 1 je incidenčním sporem podle insolvenčního zákona. Insolvenční
soud oznámí bez zbytečného odkladu své rozhodnutí soudu, který je oprávněn rozhodnout
o vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace.“258
Z důvodové zprávy vyplývá, že pod sousloví „přispěl-li člen statutárního orgánu
porušením svých povinností k úpadku obchodní korporace“ spadá i škoda způsobená
společnosti. Pokud člen statutárního porušením svých povinností, za současného nedodržení
povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, způsobí společnosti škodu, tak ta sama o sobě
představuje pohledávku, kterou má společnost vůči tomu členovi statutárního orgánu. Ledaže jí
člen statutárního orgánu uhradil nebo zanikla v důsledku ručení podle ustanovení § 159 odst. 3
občanského zákoníku. V případě úpadku společnosti dává ustanovení § 294 insolvenčního
zákona, insolvenčnímu správci oprávnění vymáhat ve prospěch společnosti všechny její
pohledávky. Je proto nasnadě zabývat se vztahem tohoto ustanovení k ustanovení § 66 zákona
obchodních korporací. Domnívám se, že insolvenční správce nemusí a priori postupovat hned
žalobou na doplnění pasiv. Dle mého, bude rozhodujícím dělítkem výše plnění, které by mělo
do majetkové podstaty připadnout. Pokud způsobená škoda nepřevýší maximální limit plnění,
stanovený v odstavci 1 písmeno b), který je možný po členu statutárního orgánu požadovat, měl
by insolvenční správce postupovat dle ustanovení §66 zákona obchodních korporací. Pokud
tento limit převýší, měl by insolvenční správce postupovat podle ustanovení §294 insolvenčního
zákona.
Navrhovanou dikci lze hodnotit poměrně kladně, avšak zaslouží si pár výtek. Jak
upozorňuje Krčmář v souvislosti s novelou zákona o obchodních korporacích, nedošlo současně
k novele insolvenčního zákona.259 Z hlediska provázanosti právní úpravy se toto nejeví jako
logické ve dvou případech. Prvně zákonodárce nezařadil do taxativního výčtu v ustanovení
§168 další pohledávku za majetkovou podstatou (pro zálohu poskytnutou věřiteli insolvenčnímu
správci na vedení sporu). Jak uvádí Krčmář, jde o úpravu zhola zbytečnou, jelikož v obecné
poloze (přísněji, neboť s podmínkou souhlasu insolvenčního soudu) poskytování záloh
insolvenčnímu správci, k úhradě jeho výdajů věřiteli upravuje ustanovení § 39 odst. 1
insolvenčního zákona, čemuž ve výčtu pohledávek za majetkovou podstatou odpovídá
ustanovení § 168 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona.260
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Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Dostupné z: https://www.beckonline.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=onrf6mrqgiyf6mztfzrwcmjnga&groupIndex=10&rowIndex=0.
[cit. dne 9. 3. 2020].
259 KRČMÁŘ. Majetkové sankce vůči členům orgánů obchodní korporace v úpadku. Bulletin advokacie. 2017, č. 6, s.
24.
260 Tamtéž.
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V druhém případě zákonodárce výše uvedené označil za incidenční spor, který ovšem
nebyl včleněn do taxativního výčtu incidenčních sporů v ustanovení § 159 insolvenčního
zákona. Jak upozorňuje Krčmář, toto nezařazení vyvolává otázku, zda lze v tomto sporu po
skončení insolvenčního řízení pokračovat.

261

Z ustanovení §159 odst. 3 insolvenčního zákona

vyplývá, že: „Není-li dále stanoveno jinak, v incidenčních sporech nelze pokračovat po
skončení insolvenčního řízení.” Insolvenční zákon v ustanovení §159 odst. 4 u incidenčních
sporů, v nichž lze pokračovat, stanoví, že dnem skončení insolvenčního řízení na místo
insolvenčního správce vstupuje dlužník. Převedeno do režimu ustanovení § 66 zákona
obchodních korporací, celkem logická nemožnost pokračování v řízení může být za situace, kdy
je úpadek obchodní korporace řešen konkurzem, jehož skončení je často následováno výmazem
obchodní korporace z obchodního rejstříku. Pokud se tedy uplatní pravidlo stanovené
insolvenčním zákonem, neměl by kdo do řízení na místo insolvenčního správce vstoupit. Co
ovšem v případě korporace, která nebyla po skončení konkurzu vymazána nebo po reorganizaci
(i když v případě reorganizace nelze rozhodnout o vydání prospěchu do majetkové podstaty)?
Může společnost nastoupit na místo insolvenčního správce? Textace zákona může vést k
názoru, že to možné není, neboť se výslovně mluví o návrhu podaného insolvenčním správcem
a povinnosti přispět do majetkové podstaty dlužníka, což může vést k názoru, že tento spor
nemůže přesáhnout hranice insolvenčního řízení. Byl toto však úmysl zákonodárce? Myslím, že
nikoliv. Pokud zákonodárce umožňuje majetkový postih vůči členovi statutárního orgánu, kdy
by se obdržené plnění stalo součástí majetkové podstaty, jeví se jako logické, aby se v případě
přetrvání incidenčního sporu mohla společnost pokračovat v jeho vymáhání a nastoupit namísto
insolvenčního správce do pozice žalobce. Zvlášť v případě, že je po členu orgánu vymáhána
újma, je už z hlediska hospodárnosti logické, že v případě přetrvání incidenčního sporu by měla
být korporaci dána možnost ve vymáhání pokračovat.
Navrhovaná dikce zákona si dle mého zaslouží malou výtku v tom, že umožňuje soudu
za to samé jednání uložit dvě sankce (povinnost vydat prospěch a dále povinnost plnění do
majetkové podstaty obchodní korporace). Lze dovodit, že zákonodárce se neomezil pouze na
povinnost k vydání prospěchu, aby předešel situacím, kdy člen statutárního orgánu od obchodní
korporace neobdržel žádné plnění. Otázkou je proč soud může vedle toho, uložit povinnost k
vydání prospěchu.

Taková to, zákonná formulace se mi zdá poněkud přísná. O konečné

povinnosti bude sice rozhodovat soud, kdy bude nejspíše přihlížet k tomu, jakou měrou člen
statutárního orgánu přispěl k jejímu úpadku či jaká je finanční situace obchodní korporace. Dle
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mého by bylo vhodnější ponechat pouze povinnost plnění do majetkové podstaty, což by
odpovídalo britskému institutu wrongul trading.
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Závěr
Tato práce si kladla za cíl popsat péči řádného hospodáře, problematiku vyžádaných
pokynů do obchodního vedení, pravidlo podnikatelského úsudku a vybrané důsledky, může mít
porušení tohoto standardu jednání za následek. V závěru si dovolím shrnout nejdůležitější
poznatky, ke kterým jsem při jejím zpracování dospěla.
Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře je nezbytné chápat v ekonomických
souvislostech, neboť je neoddělitelně spjata s problematikou zvanou problém správce a pána.
Z druhé kapitoly je zřejmé, vymezení standardu tohoto jednání prošlo dlouhým vývojem.
Obecný zákoník obchodní ukládal v rámci obchodních vztahů, povinnost jednat s péčí řádného
kupce. Obchodní zákoník na jeho tradici nenavázal a členům představenstva, jednatelům a
členům dozorčí rady akciové společnosti ukládal jednat s náležitou péčí, členy ostatních orgánů
ostatních společností, vázala péče odborná.

Ohledně nuancí mezi péčí odbornou a péčí

náležitou byly vedeny teoretické debaty, s tím jaká péče je přísnější. S novelou obchodního
zákoníku č. 370/2000 Sb. byla do textu obchodního zákoníku včleněna povinnost jednat s péčí
řádného hospodáře, obchodní zákoník tento standard jednání však nijak nedefinoval, což
přineslo například spor, zda je povinnost loajality součástí péče hospodáře nebo se jedná o
povinnost stojící sama o sobě. Změna přišla s rekodifikací soukromého práva, která přinesla
normativní vymezení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře výčtem jednotlivých složek.
Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře se navíc, oproti předcházející právní úpravě,
vztahuje na členy volených orgánu všech právnických osob, zákon ukládá povinnost jednat
s péčí řádného hospodáře i například správci pozůstalosti. Toto se mi nejeví jako vhodné.
Z terminologického hlediska bych pro označení standardů jednání reprezentantů obchodních
korporací užila, po vzoru obecného zákoníku obchodního, péči řádného obchodníka či po vzoru
německém povinnost jednat s péčí svědomitého obchodního vedoucího.
Jednotlivé definiční znaky péče řádného hospodáře tvoří povinnost loajality, potřebných
znalostí a nezbytné péče. Tyto poměrně neurčité právní pojmy byly poměrně podrobně
rozebrané již v předrekodifikační judikatuře. V souvislosti s povinností loajality jsme dospěla
k názoru, že zájem společností nelze spatřovat pouze v maximalizaci zisku, je nutné přihlížet i
k dalším aspektům jako je životní prostředí nebo zájmy zaměstnanců. U požadavku náležité
péče lze shledat dva modely a to model objektivní a model subjektivní. Ve Velké Británii je
zakotvena kombinace těchto modelů. Česká právní úprava vychází z objektivního modelu
modifikovaného subjektivním modelem, což lze hodnotit jako pozitivum. Subjektivizaci
dovozuje i judikatura. Po členu orgánu nejsou odborně znalosti, avšak pokud sezná, že je pro
řešení nějaké situace potřebuje a disponuje s nimi, musí zajistit osobu, která jimi disponuje.
Pokud však tyto odborné znalosti má, je povinen je použít. Zmíněna byla domněnka nedbalosti
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obsažena v § 159 odst. 1 občanského zákoníku, jejíž účel lze spatřovat ve varování
potencionálních uchazečů o post v některém z orgánu obchodní korporace, aby si posoudili, zda
pro výkon funkce mají dostatečné předpoklady. Dále má mířit na tzv. bílé koně.
Čtvrtá kapitola je věnována vyžádaných pokynům do obchodního vedení. Valná
hromada může do obchodního vedení zasáhnout pouze na žádost statutárního orgánu. Požádat o
pokyn může i jediný člen statutárního orgánu, i když se objevuje názor, že pokud mezi členy
statutárního orgánu není rozdělena působnost a tvoři kolektivní orgánu, pak musí statutární
orgán požádat jako celek. Pokyny vydané valnou hromadou jsou závazné, nezávazné jsou
pokyny, které jsou například nezákonné nebo se tak změnily okolnosti, že původní pokyn za
nich neobstojí. Statutární orgán je žádost o pokyn povinnost formulovat jako návrh jejího
usnesení. Pokud statutární orgán jednal v souladu s pokynem, nenese odpovědnost za případně
vzniklou újmu.
Pátá kapitola byla věnována pravidlu podnikatelského úsudku. Ač jistá pravidla pro
posuzování rozhodovacího procesu členů orgánu obchodních korporací dovodila judikatura, lze
jeho zákonné zakotvení jen chválit. Česká koncepce se kloní spíše ke standardu soudního
přezkumu. Na rozdíl od amerického pojetí pravidla podnikatelského úsudku, které je pojato jako
vyvratitelné domněnka a žalobce má vyvrátit, že člen orgánu jednal tak, jak vyžaduje formulace
pravidla podnikatelského úsudku, tuzemská právní úprava ukládá členu orgánu, aby on sám
prokázal, že jednal s péčí řádného hospodáře. Rozborem jednotlivých prvků, které pravidlo
podnikatelského úsudku tvoří, lze dovodit, že je nejvíce podobné německému pojetí. Důvodová
zpráva dokonce stanoví, že při formulaci pravidla podnikatelského úsudku vycházela z německé
právní úpravy. Nuanci lze spatřovat v požadavku dostupných informací je německou
judikaturou vykládán přísněji, než ho vykládá česká judikatura. Česká právní úprava navíc
ukládá povinnost jednat v obhajitelném zájmu, německá ve prospěch společnosti. Domnívám se,
že povinnost jednat v obhajitelném zájmu není to samé jako požadavek, aby rozhodnutí bylo
učiněno s nezbytnou loajalitou. V soudním řízení, ve kterém je řešena odpovědnost člena
orgánu, je obráceno důkazní břemeno, s tím že člen orgánu prokazuje, že povinnost jednat s péčí
řádného hospodáře neporušil. V tom je podobná s úpravou německou.
Hodně diskutovanou otázkou jde, to zda je povinnost jednat s péčí řádného hospodáře
povinností smluvní nebo zákonnou. Kloním se k názoru, že se jedná o povinnost smluvní, neboť
vztah člena orgánu a korporace je založen na smluvním základu. Zastánci opačného názoru
argumentují především tím, že je to povinnost dána zákonem a nelze ji vyloučit a formulací
domněnky nedbalosti v ustanovení §159 odst. 1 občanského. Další hodně diskutovanou otázkou
je, zda lze smlouvou o vypořádání újmy, způsobené obchodní korporaci členem jejího orgánu,
prominout či dokonce snížit povinnost k její náhradě. Přikláním se k názoru, že to možné je, ač
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se ozývají hlasy, že zákon prominutí nepředpokládá. Dále se domnívám, že uzavření této
smlouvy nemá dle mého vliv na existenci ručení ve smyslu ustanovení § 159 odst. 3 občanského
zákoníku.
Újma zahrnuje jak újmu na majetku (škodu), tak nemajetkovou újmu. Člen orgánu je
povinen v důsledku porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře hradit jak újmu
majetkovou, tak i újmu nemajetkovou, neboť to vyplývá ze smyslu a účelu zákona.
V souvislosti s promlčením nároku společnosti na náhradu újmy, vůči členu jejího statutárního
orgánu, byl řešen počátek běhu promlčecí lhůty. Z judikatury vyplývá, pro počátek promlčecí
doby je rozhodné, kdy se o vzniku škody dozví nebo mohl dozvědět společník, popřípadě jiná
osoba, která je oprávněna nárok na náhradu škody vůči jednateli uplatňovat Zákonné zakotvení
možnosti společníka domáhat se náhrady reflexní škody na hodnotě jeho podílu, nebyl dle mého
krok správným směrem, neboť ustanovení je značně problematické. Je třeba vyčkat, jak se s tím
vypořádá judikatura.
Členu orgánu je umožněna delegace jeho působnosti na jiného. Delegace může být
vnitřní a to na osobu v rámci orgánu, nebo vnější ta spočívá v delegaci na osobu stojící mimo
orgán. Při vnitřní delegaci jsou ostatní členové orgánu povinni dohlížet, zda je působnost
vykonávána řádně. V případě vnější delegace člena orgánu odpovídá za výběr, kontrolu, dohled.
Pokud péči řádného hospodáře porušení více členů orgánu, jsou zavázání jeden za všechny,
všichni za jednoho. Ručení ve smyslu ustanovení §159 odst. 3 občanského zákoníku se vztahuje
na všechny členy orgánů právnických osob a je samo o sobě nezávislé na insolvenčním řízení.
Žaloba na doplnění pasiv, vnesená novelou zákona obchodních korporací má nahradit
tzv. úpadkové delikty, se kterými se pojila řada problematik, dikci ustanovení lze hodnotit jako
vhodnou. Zaslouží si i pár výtek. Nejvýraznější je ta, že s ní nedošlo k novele insolvenčního
zákona, což je z hlediska konzistence právního řádu nelogické. Zákonodárce by se měl
inspirovat wrongful trading zakotvenou v britském právním řádu.
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Resumé
Péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení
Tato práce se zabývá povinností jednat s péčí řádného hospodáře a důsledky jejího
porušení. Autorka práce se snaží podrobně vymezit povinnost jednat s péčí řádného hospodáře
jako standard jednání a jeho jednotlivých definičních složek a dále důsledků, které při porušení
této povinnosti nastávají. Práce vymezuje teoretická východiska a snaží se kriticky zhodnotit
problematické otázky s tímto standardem jednání spjatých a přinést vlastní názor na danou věc.
Diplomová práce se člení na šest částí. První část se zabývá problematikou správce a
pána a s tím související náklady zastoupení. Krátká pozornost je věnována fiduciární povinnosti
a obecně důvodům jejího zakotvení.

Druhá kapitola se zabývá vývojem povinnosti jednat s

péčí řádného hospodáře a to od dob Všeobecného zákoníku občanského až po právní úpravu v
současně účinném občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. V třetí kapitole
jsou vymezeny jednotlivé prvky péče řádného hospodáře a to povinnost loajality, náležité péče a
potřebných znalostí, a to určitým přesahem do zahraničních právních řádů. V rámci povinnosti
loajality se autorka zabývá chápáním zájmu společnosti z pohledu corporate governance. Čtvrtá
kapitola je věnována problematice vyžádaných pokynům do obchodního vedení. Pátá kapitola
se zabývá pravidlem podnikatelského úsudku, s přesahem do zahraničních úprav. Autorka se
dále pojednává o důkazním břemenu v soudním řízení. Šestá kapitola je věnována vybraným
soukromoprávním důsledky porušení povinnosti péče řádného hospodáře. Zabývá se
problematikou náhrady újmy a dalších instituty s ní souvisejících jako vymezením škody jako
újmy na majetku a nemajetkové újmy, právo společníků na náhradu reflexní škody na hodně
jejich účasti v korporaci, běh promlčecí lhůty u škody způsobené členem statutárního orgánu.
Pozornost je věnována diskutovaným otázkám jako to, zda je povinnost péče řádného hospodáře
povinností smluvní nebo zákonnou či lze smlouvou o vypořádání újmy úplně či zčásti
prominout povinnost k její náhradě. Nebo zda ručení ve smyslu ustanovení §159 odst. 3
občanského zákoníku v důsledku uzavření smlouvy o vypořádání újmy, zaniká.

Dále je

rozebrána delegace vnitřní a delegace vnější, a odpovědnost za škodu při kolektivním
rozhodování. Pozornost je také věnována ručení podle ustanovení §159 odst. 3 občanského
zákoníku. Nakonec autorka zmiňuje žalobu na doplnění pasiv vnesenou do textu zákona
novelou zákona o obchodních korporacích.
Klíčová slova-péče řádného hospodáře, odpovědnost, pravidlo podnikatelského úsudku
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Abstract- Due managerial care and diligence and liability for their breach
The duty to act with the diligence of a professional manager and consequences of the
violation of this duty
This thesis deals with the duty to act with the diligence of a professional manager and
the consequences of doing so. The author of the thesis tries to define in detail the duty to act
with the diligence of a professional manager as a standard form of conduct and its individual
definition components and also the consequences that occur in case of breach of this duty. The
thesis defines the theoretical basis and tries to critically evaluate problematic issues related to
this standard of conduct and to bring their own opinion on the matter.The thesis is divided into
six parts. The first part deals with the master-agent issues and the related costs of representation.
Shortly, attention is paid to the fiduciary duty and the reasons for its anchoring in general. The
second chapter deals with the development of the duty to act with the diligence of a professional
manager from the time of the General Austrian Civil Code of Law to legislation in the Civil
Code in force and the Business Corporations Act. The third chapter defines individual elements
of the care of a professional manager, namely the duty of loyalty, due care and necessary
knowledge, with a partial overlap into foreign legal systems. Within the framework of the duty
of loyalty, the author deals with the understanding of the company's interest from the
perspective of corporate governance. The fourth chapter is devoted to the issue of requested
instructions for business management. The fifth chapter deals with the rule of business judgment
with an overlap with foreign regulations. The author also discusses the burden of proof in court
proceedings. The sixth chapter is devoted to selected private consequences of breach of the duty
of care of a proper manager. It deals with the issue of compensation for damages and other
related institutes such as defining damages as material damage and non-material damage, the
right of shareholders to compensation for damage sustained indirectly to the value of their
participation in the corporation, running the limitation period for damage caused by a member
of the statutory body. Attention is paid to the discussed issues, such as whether the duty of care
of a due manager is a contractual or legal obligation, or whether an obligation to compensating
damages can be waived in whole or in part by an agreement on the settlement. Or whether the
liability under the provision of Section 159 (3) of the Civil Code shall cease as a result of the
conclusion of settlement. Furthermore, the internal delegation and the external delegation are
analysed, as well as liability for damage within collective decision-making. Attention is also
paid to liability in accordance with the provisions of Section 159 (3) of the Civil Code. Finally,
the author mentions an action to supplement the liabilities introduced into the text of law with
an amendment to the Business Corporations Act.
Key words-fiduciary duties, liability, business judgment rule
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