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 Tato práce se snažila podat ucelený pohled na problematiku právního jednání 

obchodních společností. Rozebírá přitom nejen současnou pozitivněprávní úpravu právního 

jednání jednotlivých forem obchodních společností, zakotvenou především v obchodním 

zákoníku, ale dotýká se taktéž historických a filosofických základů tématu, které vykládá 

spolu se základními výchozími pojmy – právním jednáním a obchodními společnostmi. Práce 

taktéž hledí do budoucna, a ukazuje, jak se problematika právního jednání obchodních 

společností změní v nejbližším období pod vlivem připravované rekodifikace soukromého 

práva. V rámci výkladu úpravy právního jednání obchodních společností dle českého 

právního řádu pak pojednává nejprve o právním jednání obchodních společností obecně, 

platném pro všechny formy obchodních společností, přičemž vychází ze základního dělení na 

přímé jednání statutárním orgánem a zastoupení. Po této části následuje podrobný výklad 

právního jednání jednotlivých forem obchodních společností, spojený zejména s 

problematikou statutárních orgánů jednotlivých obchodních společností. 

 V rámci hodnocení současné právní úpravy je nutno začít koncepcí právní úpravy 

právního jednání obchodních společností a právnických osob vůbec. Ta nenavazuje na 

tradiční koncepci budovanou v našem regionu, vycházející z pojmu zastoupení právnických 

osob. Přímé jednání statutárním orgánem se zdá být spíše pozůstatkem totalitního práva, než 

promyšlenou konstrukcí, která se může pojit s teorií reality u právnických osob. Uvedená 

rekodifikace soukromého práva se k této tradici znovu přihlásí, a tak statutární orgány budou 

jednat za právnickou osobu jako zástupci.  

 V rámci úpravy statutárních orgánů jednotlivých obchodních společností je potřeba 

poukázat na fakt, že text obchodního zákoníku nedává často jednoznačné vodítko 

k rozhodnutí některých sporných otázek, často zejména ohledně toho, zda jde v konkrétním 

případě o statutární orgán kolektivní či jde o více statutárních orgánů jednotlivých. Pojem 

statutárních orgánů v našem pojetí je odlišný od pojmu statutárních orgánů, který u nás 

existoval v předtotalitním období a dle pojetí komunitárního práva, stojíme tak na pomezí, 

kdy původní koncepce jediného statutárního orgánu právnické osoby pomalu odeznívá a 

přichází koncepce orgánů s jednatelskými oprávněními, přičemž jak vidíme na příkladu třeba 

evropské společnosti, takových orgánů může být více. Rekodifikace soukromého práva však 

v tomto ohledu situaci příliš nezlepšuje a řešení bude spočívat opět na doktríně, která však 

není v tomto směru, jak je v práci na několika místech ukázáno, jednotná. 



 Rekodifikace našeho soukromého práva, včetně úpravy obchodních společností a 

jejich právního jednání, je pro budoucnost nezbytností. Právo obchodních společností 

představuje směsici právních řešení jak germánského, tak i francouzského práva, s některými 

pozůstatky úpravy minulé, což poté vede k rozporům v jednotě systému a jeho koncepci. Pro 

budoucnost je zejména podstatné vycházet z vlastních tradic, zakomponovat do úpravy 

moderní trendy práva obchodních společností i řešení evropského práva obchodních 

společností, přičemž inspiraci lze hledat i v právních řádech jiných států, které vycházejí 

z obdobných obchodněprávních tradic. Jen tak české právo může obstát v dnešním soutěžení 

právních řádů o investory. 

 Na závěr práce si dovoluji zařadit krátký exkurs do úpravy obchodních společností 

v SRN, především osobních společností, z důvodu zachování tradice této úpravy, obdobné 

naší předtotalitní, a to pro celkové dokreslení pojmu právního jednání obchodních společností. 

 


