
Závěr 

 

Osobně chápu řádný výkon funkce nejen jako pouhé plnění všech povinností, které 

právní řád na funkci klade (to je nezbytný předpoklad), ale také jako plnění těchto povinností 

s určitou kvalitou, kterou zákon přikazuje. V této práci jsem tedy nepsal pouze o hlavních 

povinnostech, které musejí členové dozorčích rad plnit, ale hlavně jsem se snažil vystihnout, 

s jakou potřebnou péčí (kvalitou) by tyto povinnosti měli plnit. A měřítkem pro tuto péči je 

taková péče, s jakou by jednal řádný (fiktivní) hospodář. Proto se pojem péče řádného 

hospodáře objevuje napříč celou prací, a proto ho také považuji za povinnost nadřazenou 

všem ostatním. Členové dozorčích rad, pokud chtějí svou funkci vykonávat řádně, by tudíž 

měli své jednání poměřovat s tím, jak by se v dané situaci zachoval řádný hospodář.  

 

Proto nejprve v první kapitole popisuji, co si pod pojmem řádného hospodáře představit, 

a to ve funkci člena představenstva. Popisuji ho spíše jako zdatného manažera, jako osobu, 

která je dostatečně pečlivá, uvážlivá a zkušená. Nemusí mít odborné (profesionální) znalosti 

ve všech oborech, se kterými při výkonu funkce přichází do styku, ale měl by se v nich 

orientovat alespoň na úrovni základních znalostí, a to právě proto, aby poznal, že potřebuje 

odbornou pomoc. V takovém případě je jeho povinností si ji zajistit. Přitom musí dbát na to, 

aby takovou osobu řádně vybral, řádně vedl (dodal jí potřebné informace a vytvořil podmínky 

pro její práci) a řádně vykonával dohled nad její činností. Jednoduše řečeno, řádný hospodář 

by měl být odborníkem na svou funkci, aby ji mohl řádně vykonávat během poměrně krátké 

doby v jakékoliv společnosti. Neměl by se bát činit odvážné kroky, protože jeho povinností je 

maximalizovat zisk pro společnost. Nicméně ani řádný hospodář není vždy neomylný, a proto 

by neměl být odpovědný za škodu, která vznikla z takového rizikového rozhodnutí. 

Samozřejmě vždy za předpokladu, že se rozhodoval na podkladě dostatečných informací a 

v upřímném přesvědčení, že jedná v nejlepším zájmu společnosti. Tato doktrína bývá 

nazývána jako pravidlo podnikatelského rozhodování (business judgement rule). 

 

Součást péče řádného hospodáře je i povinnost loajality, které se věnuji ve druhé 

kapitole. Popisuji obě složky této povinnosti, tedy složku aktivní i pasivní. Aktivní složka 

vyjadřuje povinnost člena dozorčí rady jednat v zájmu společnosti. Pasivní složka potom 

znamená, že člen dozorčí rady nesmí upřednostnit jiný zájem (svůj nebo třetích osob) před 

zájmem společnosti. Dále se snažím prokázat její existenci v českém právním řádu, i když 

nikde v zákoně není zmíněna, natož potom definována. V závěru kapitoly potom vysvětluji, 



proč je velmi praktické odlišovat povinnost loajality od péče řádného hospodáře, a to zejména 

kvůli přesunu důkazního břemene. 

 

Ve třetí kapitole jsem potom vymezil tři oblasti činnosti dozorčí rady, kterými tak či 

onak ovlivňuje činnost představenstva. Proto se při tomto jejich rozhodování plně uplatní 

povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, tak, jak jsem to popsal ve vztahu 

k představenstvu, a to včetně pravidla podnikatelského rozhodování. Jedná se o (i) udílení 

souhlasu se smlouvami, kterými se má zcizit nebo nabýt majetek v hodnotě přesahující jednu 

třetinu vlastního kapitálu společnosti (§ 193 odst. 2 obch. zák.), (ii) udílení souhlasu k jednání 

představenstva, jestliže to vyžadují stanovy (§ 201 odst. 4) a (iii) omezení práva 

představenstva jednat jménem společnosti (§ 191 odst. 2). 

 

Ve čtvrté kapitole se snažím popsat, jak jedná řádný hospodář při kontrolní činnosti, 

která je hlavní náplní funkce v dozorčí radě. Pro výkon této činnosti je pojem řádný hospodář 

poměrně přiléhavý, neboť navozuje dojem pečlivosti a opatrnosti, což jsou přesně ty 

vlastnosti, které by měli členové dozorčích rad určitě vykazovat. Nicméně to určitě 

neznamená pasivitu, naopak i řádný hospodář by byl bezesporu aktivní a snažil by se sám 

odhalovat možná rizika pro společnost a pokud by neměl dostatek informací, tak by využil 

svých oprávnění a opatřil by si je. Pokud by dospěl k nějakým nedostatkům, tak by zvolil 

takový postup, který by byl v nejlepším zájmu společnosti. Možností má dozorčí rada několik 

– od „pouhého“ upozornění představenstva, přes svolání valné hromady až po krajní situaci, 

kterou by byl zákaz určitého jednání. I když zákon neukládá, jak často by se dozorčí rada 

měla scházet, tak z povahy její činnosti a z povinnosti péče řádného hospodáře, která je 

uložena jejím členům dovozuji, že by to mělo být pravidelně alespoň vícekrát do roka a 

potom vždy, když je potřeba. 

 

V páté kapitole potom vysvětluji, že dozorčí rada má právo a zároveň povinnost svolat 

valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. Podrobně se zabývám dvěma 

světovými přístupy, které definují zájem společnosti rozdílně. Koncepce „shareholder value“ 

(uplatňuje se v USA) vychází z toho, že zájem společnosti je totožný se zájmy akcionářů. 

Naproti tomu evropská koncepce „stakeholder value“ argumentuje, že výsledný zájem 

společnosti má zohledňovat zájmy všech osob, které se na jejím úspěchu podílejí. Střední 

cestou je potom anglický přístup se svou koncepcí „enlightened shareholder value“. 

Argumentuji, že Česká republika vychází spíše z koncepce stakeholder value s větším 



důrazem na zájem akcionářů. Dále rozebírám situace, kdy jsou zájmy zainteresovaných osob 

nebo dokonce samotných akcionářů v rozporu. Závěrem se potom snažím vysvětlit, že ne 

vždy je v zájmu společnosti vymáhat po členech statutárních orgánů škodu. Jedná se o 

případy, kdy škoda ze soudního sporu by byla mnohem vyšší než peněžní zisk z toho 

plynoucí. 

 

V šesté a závěrečné kapitole se potom věnuji problematice utváření vůle (hlasování) na 

zasedáních dozorčí rady. Dovozuji, že řádný hospodář nepřesvědčuje ostatní, aby hlasovali 

pro návrh a při hlasování „ruku nezvedne“ nebo hlasuje proti (tj. nechová se alibisticky). Také 

se úmyslně nevyhýbá důležitým rozhodnutím (tj. nechová se zbaběle). V neposlední řadě 

potom používá při rozhodování svůj vlastní mozek a „nenásleduje dav“, pokud to považuje za 

odůvodněné. Což samozřejmě nevylučuje, aby si nechal poradit nebo vyslechl názory 

ostatních a na jejich základě si pak vytvořit svůj vlastní názor. Také vyzdvihuji význam 

zápisu ze zasedání, který obvykle ukazuje, zda členové dozorčí rady jednali s péčí řádného 

hospodáře či nikoli. Vzhledem k tomu, že nesou sami důkazní břemeno, tak je jenom v jejich 

zájmu, pokud zápis bude existovat a bude věrně popisovat průběh jednání. 

 

Laikovi by se při čtení této práce mohlo zdát, že na řádný výkon funkce jsou kladeny 

poměrně vysoké požadavky, ať už z profesionálního nebo mravního hlediska. Takové nároky, 

které každý není schopen splnit. Nicméně je třeba si uvědomit, že osoby vykonávající tyto 

funkce jsou nebo by alespoň měly být vzdělaní a čestní lidé, kteří už posbírali v životě pár 

zkušeností. Mělo by se jednat o „obchodní elitu“, alespoň co se velkých akciových 

společností týká. Tito lidé ve vedení velkých společností nesou velkou zodpovědnost nejen 

vůči svým akcionářům, ale i vůči zaměstnancům, zákazníkům a potažmo celé společnosti. Za 

své kvality, přínos pro společnost a tuto velkou odpovědnost jsou potom také odpovídacím 

způsobem odměňováni. Proto si myslím, že poměrně vysoké nároky, které právní řád klade na 

jejich jednání, jsou opodstatněné a odpovídají významu funkce, kterou zastávají. 

 


