
Závěr 

 

 Cílem této práce bylo vytvořit ucelený aktuální přehled vymezení povinností členů 

správních orgánů při výkonu funkce v rámci řízení a správy společnosti s důrazem na 

povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře. 

 V první kapitole jsem nastolila základní východiska, teoretické přístupy a nástroje 

obsažené v pojmu corporate governace. Vzhledem k velice obsáhlé problematice jsem se 

omezila na instituty, jejichž vymezení je nezbytné pro následný výklad. Další část jsem 

věnovala definici postavení správních orgánů a jejich vztahu vůči společnosti. Tyto byly dále 

rozvinuty v následující kapitole analyzující obecné povinnosti správních orgánů při výkonu 

jejich funkce v kontextu poznatků právní vědy a aktuální judikatury. Dle mé systematiky jsem 

vymezila mezi obecné povinnosti povinnost k osobnímu výkonu funkce, povinnost řídit se 

zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, povinnost dodržovat zákaz konkurence, 

povinnost zachovávat mlčenlivost, povinnost vykonávat působnost člena správního orgánu 

s péčí řádného hospodáře a povinnost loajality. Posledním dvěma jmenovaným povinnostem 

jsem se věnovala ve zvláštní kapitole vzhledem k významu, který povinnosti péče řádného 

hospodáře v této práci přikládám. Vzhledem ke skutečnosti, že právní věda často podřazuje 

povinnost loajality pod povinnost péče řádného hospodáře, postavila jsem tyto povinnosti do 

vzájemného kontextu. Ve vztahu k povinnosti péče řádného hospodáře jsem vymezila veškeré 

aspekty vývoje tohoto závazku a interpretační změny z hlediska vztahu náležité a odborné 

péče a následného zavedení pojmu péče řádného hospodáře.  

 Za významný nástroj považuji pravidlo podnikatelského úsudku, kterému jsem sice 

v práci věnovala přiměřeně velký prostor, tato doktrína by však zasloužila být samostatným 

tématem práce. Pravidlo podnikatelského úsudku neboli business judgment rule poskytuje 

členům správních orgánů jakousi ochranu, která vyvažuje tlak, který je na členy správních 

orgánů kladen. Aplikace tohoto instrumentu má tak velký podíl na rozvoji tuzemské 

ekonomiky vzhledem k odvážnějším obchodním rozhodnutím ze strany správního orgánu, 

resp. představenstva potažmo části správní rady s řídícími pravomocemi. Zbývající část své 

práce jsem věnovala odpovědnosti z porušení povinnosti péče řádného hospodáře, a to 

z hlediska odpovědnosti za škodu podle obchodního zákoníku s vymezením ručení, kde jsem 

opět podložila některá tvrzení aktuální judikaturou, a z hlediska odpovědnosti trestněprávní, 

kde bylo třeba vymezit nové trestné činy, jejichž skutkovou podstatu může člen správního 

orgánu naplnit, v souvislosti s účinností nového trestního zákona.  


