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Téma práce  

Autor se ve své práci zabývá srovnáním povinnosti postupovat s péčí řádného hospodáře uloženou 
členům volených orgánů českých a německých kapitálových společností. Autorem zvolené téma 
považuji za vysoce aktuální. Problematika povinnosti postupovat s péčí řádného hospodáře je 
v literatuře stále zpracována nedostatečně a chybí odpověď na řadu otázek. Analýza tohoto tématu 
za pomoci zahraničního práva přitom může být pro řešení otázek velmi nápomocná. S ohledem na 
velký význam tohoto institutu pro praxi je zpracování dané problematiky přínosné i v tomto směru.  

Cíl práce 

Cílem diplomové práce je „provést určitou „základní“ komparaci vymezení, aplikace a širšího 

zakotvení institutu péče řádného hospodáře v českém a německém právu, a to primárně z hlediska 

porovnání efektivity daných pojetí“ (s. 5). Krom toho je cílem analýza závěrů německé právní teorie a 

praxe a posouzení, do jaké míry jsou přenositelné do českého práva (s. 5).  

Cíle bylo v diplomové práci dosaženo jen částečně. Autor se zaměřuje na popis německé úpravy, 

přičemž do tohoto popisu částečně vkládá odkazy na českou úpravu (a její výklad), ale ucelené 

srovnání obou úprav chybí.  

Struktura práce 

Po stručném úvodu, který se soustředí na vymezení cíle a metody zpracování práce následuje druhá 

kapitola věnovaná péči řádného hospodáře v německém právu. V této kapitole je velmi stručně 

(1 strana) vysvětleno, proč se autor zaměřil na povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře u 

akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Třetí kapitola je věnována povinnosti 

postupovat s péčí řádného hospodáře v akciové společnosti. Zvlášť je pojednáno o povinnosti 

představenstva, zvlášť o povinnosti členů dozorčí rady. Čtvrtá kapitola je zaměřena na povinnost 

postupovat s péčí řádného hospodáře u společnosti s ručením omezeným. Pátá kapitola pojednává o 

následcích porušení povinnosti postupovat s péčí řádného hospodáře. Byť se podle názvu má jednat 

pouze o úpravu německou, v textu nalezneme i zde odkazy na českou úpravu. Třetí, čtvrtá a pátá 

kapitola jsou přitom zakončeny tzv. dílčími komparativními závěry. Šestá část obsahuje velmi stručný 

závěr.  

Struktura práce není optimální. Zbytečné se jeví vložení vysvětlení (jinak potřebného a plausibilního), 

proč je práce omezena na kapitálové společnosti, do samostatné druhé kapitoly. Příliš stručné jsou 

potom „dílčí komparativní závěry“ v kapitolách tři a čtyři; pátá kapitola je v tomto směru výrazně 

lepší. Také závěr (šestá kapitola) by zasloužil podrobnější představení závěrů práce. 

K nesystematickým odkazům na českou úpravu viz níže.    

Zpracování práce  

Autor si zvolil nelehké téma, které žádá seznámení se s českou a zahraniční (v tomto případě 

německou) úpravou. Je třeba ocenit, že zvolil vhodnou zahraniční literaturu a tuto literaturu náležitě 

nastudoval. 



Hlavní výtka směřuje ke zpracování práce. Autor představuje německou úpravu, kterou ovšem na 

některých místech nesystematicky doplňuje stručnou zmínkou o české regulaci; část věnovaná 

srovnání české a německé úpravy chybí. Závěr (označený jako „dílčí komparativní závěr“) v rozsahu 

čtyř, resp. sedmi řádků o tom, že se péče řádného hospodáře podle české a německé úpravy neliší 

(pro třetí kapitolu s. 28, pro čtvrtou kapitolu s. 34), tak není v práci podložený dostatečnými 

argumenty. Výjimkou je v tomto směru dílčí komparativní závěr páté kapitoly, který shrnuje výsledky 

porovnání obou úprav, byť i zde podrobné argumenty pro uvedená tvrzení chybí; tuto část považuji 

za nejzdařilejší. Autor tak zůstal na půli cesty, když nedokázal zhodnotit znalosti, které nabyl studiem 

domácích a zejm. zahraničních zdrojů.  

Práce s literaturou a judikaturou  

Z práce je zřejmé, že autor nastudoval německou úpravu a seznámil se s řadou děl německé 

literatury; zohledněna jsou i klíčová rozhodnutí německých soudů. Česká literatura naproti tomu 

zůstala spíše na okraji zájmu; časopisecké články nejsou zohledněny vůbec. Není přitom vhodné 

usuzovat na názor české právní nauky pouze na základě jednoho díla (Lasák, J., Pokorná, J., Čáp. Z., 

Doležil, T. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer 2014), což se 

v práci vyskytuje opakovaně.  

Jazyková a stylistická úroveň 

Práci zbytečně kazí překlepy a formální nedostatky (např. důvodné ztráta důvěry - s. 8; číslo 

poznámky na počátku dalšího řádku - s. 8; chybějící tečka na konci věty - s. 19, s. 20, s. 44; tečka 

uprostřed věty – s. 27; vázání namísto vázáni – s. 30; § na konci řádku - s. 33 apod.). 

Otázky k zodpovězení při obhajobě  

 Autor uvádí, že do povinnosti zákonnosti je částí německých autorů řazena i povinnost dodržovat 

„uznávané zásady obchodní morálky vůči zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům i třetím 

osobám“ (s. 18). Prosím o uvedení zdroje (v diplomové práci chybí) a případně postoje jiných 

německých odborných zdrojů k této otázce.  

 Autor v rámci pojednání o BJR uvádí, že otázka uplatnění nároku zpravidla není považována za 

podnikatelské rozhodnutí (s. 20). Je podle jeho názoru možné nalézt situace, kdy se o 

podnikatelské rozhodnutí bude jednat?  

 Jak chápe autor tvrzení ve vztahu k členům dozorčí rady německé akciové společnosti, že jsou 

„zvýšenou mírou loajality povinni ti členové, kteří jsou zároveň akcionáři.“ (s. 27)?  

 Je obchodní vedení v české a německé úpravě chápáno stejně?  

 Skutečně česká úprava nutí člena voleného orgánu uchovávat v soukromí doklady o výkonu 

funkce pro případ následného sporu (s. 41)?  

Závěr 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji práci k obhajobě, neboť splňuje předepsané předpoklady. 

S ohledem na výše uvedené nedostatky jí předběžně navrhuji klasifikovat stupněm dobře.   

V Praze dne 25. 12. 2016  

 

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 


