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Úvod 
 
 Problematika řízení a správy společností neboli corporate governance je 

relativně nový obor vědy, který je úzce spojován s oddělením vlastnictví od řízení a 

kontroly v obchodních společnostech. Obsahem nejsou jen otázky právní, ale corporate 

governance zasahuje i do ostatních vědních disciplín, jako je ekonomie nebo etika, tudíž 

je třeba na ni nahlížet z více úhlů pohledu. Zde bych se ztotožnila s názorem pana 

doktora Shanna Turnbulla, který jednostranný pohled na corporate governance 

přirovnává ke slonovi, kterého držíme jen za ucho. Pokud se setkáme s někým, kdo 

slona držel jen za ocas, nikdy se s ním v názoru na „slona“ nemůžeme shodnout. 

Z tohoto důvodu jsem pro svou práci zvolila pohled dvojí, a to právní s přihlédnutím 

k případným ekonomickým aspektům. Současně je díky (nebo kvůli) 

multidisciplinárnímu charakteru corporate governance oborem s neuzavřenými 

hranicemi, které lze jen velmi obtížně zcela vymezit. Ve svém zkoumání bych se tedy 

ráda zaměřila především na aktuální poznatky z oblasti obecných povinností správních 

orgánů – představenstva, dozorčí rady a správní rady - vyplývajících z výkonu jejich 

funkce na pozadí jejich vztahu vůči společnosti s důrazem na povinnost správních 

orgánů vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Obsahem vymezené 

povinnosti péče řádného hospodáře je určitý standard plnění povinností vyplývajících 

z výkonu funkce členů správních orgánů, který by měli členové správních orgánů 

splňovat. Je to pochopitelné vzhledem k jejich postavení vůči společnosti, při kterém je 

jim svěřen ke správě a opatrování cizí majetek a představenstvu a členům správní rady 

s řídícími pravomocemi pak i rozhodování ve věcech obchodního vedení. Z odlišného 

vztahu ke společnosti, než jaký zaujímají akcionáři, vyvstává reálné nebezpečí 

sledování odlišného zájmu, než je zájem společnosti. Právě dostatečně přesné vymezení 

práv a povinností mezi členem správního orgánu a společností a důsledná kontrola 

výkonu funkce by takové situaci mělo zabránit. 

 

 V první části své práce bych ráda vymezila základní instituty corporate 

governance s přihlédnutím k historickému vývoji a vybraným teoriím spojeným 

s rozvojem a definováním pojmu řízení a správy společností. Neopomenu ovšem ani 

nástroje corporate governance, zejména pak vymezení organizační struktury společností 
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a regulační a samoregulační nástroje v podobě hard law a soft law. Následně bych 

chtěla zjištěné poznatky z první kapitoly aplikovat na současné vymezení povinností 

členů správních orgánů podle české právní úpravy a úpravy komunitární s přihlédnutím 

k úpravě německé. Doplnění poznatků úpravou v německých zákonech je záměrné, 

neboť právě úpravu corporate governance našich západních sousedů považuji za 

vzorovou s ohledem na směr, kterým by se tuzemská úprava měla ubírat. Největší část 

mé práce bych věnovala právě povinnosti péče řádného hospodáře, kde je mou snahou 

v kontextu s vývojem pojmu a jeho zakotvením v českém právním řádu vymezit 

zejména za pomoci právní vědy a aktuální judikatury současný výkladový stav tohoto 

pojmu. Bohužel je i přes relativně dlouhou dobu existence tohoto pojmu v českých 

právních normách vymezení jeho obsahu nepříliš jasné. Zvláště členové správních 

orgánů by měli s určitostí vědět, kde jsou hranice výkonu jejich funkce. V této práci 

bych se ráda alespoň částečně pokusila o sjednocení právních názorů v této oblasti, 

zároveň chci vyzdvihnout doktrínu podnikatelského úsudku jako nástroj ochrany 

správním orgánům. Na závěr bych se chtěla věnovat odpovědnosti jako sekundárnímu 

právnímu vztahu nastupujícímu v případě porušení povinnosti vykonávat svou 

působnost s péčí řádného hospodáře. Předem však předpokládám, že se všem otázkám 

nebudu moci věnovat tak, jak by si to zasloužily, neboť by tak tato práce markantně 

přesahovala vymezený rozsah. 

 

 Práci bych ráda koncipovala jako ucelený současný obraz obecných povinností 

členů správních orgánů akciové společnosti, resp. evropské společnosti s přihlédnutím 

významnému postavení povinnosti péče řádného hospodáře, to vše v podmínkách oboru 

zkoumání řízení a správy společností. Je jen škoda, že péči řádného hospodáře není 

věnováno mnoho pozornosti ze strany komunitárního práva, které spíše tuto úpravu 

ponechává na členských státech a případně kodexech. Přesto považuji povinnosti 

správních orgánů, zvláště pak povinnost péče řádného hospodáře, za aktuální otázku, 

která získává na významu zejména v úpravách soft law jednotlivých členských států 

Evropské unie, v české úpravě je pak neustále předmětem právních diskuzí a čím dál 

tím více i  rozhodovací činnosti soudů.    

  

Text této práce vychází z právního stavu ke dni 28.6.2010. 
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1. Řízení a správa obchodních společností 
 

1.1 Vymezení pojmu corporate governance 
 

 S ohledem na přetrvávající globalizační a integrační tendence v rozvoji 

korporací se klade problematice jejich řízení a správy zejména z pohledu odpovědnosti 

jejich reprezentantů stále větší význam. Český pojem řízení a správa společností1 je 

považován za nejvýstižnější překlad anglického corporate governance, které má svůj 

původ v anglosaské obchodní praxi a teoretickém zkoumání. Vzhledem ke svému 

interdisciplinárnímu charakteru2 lze corporate governance definovat z více úhlů 

pohledu, i když oficiální vymezení dosud nebylo nalezeno. Sir Adrian Cadbury označil 

corporate governance jednoduše za „systém správy a kontroly“3. Český autor Aleš 

Borkovec naopak vynechává kontrolní aspekt a zastává tvrzení, že „corporate 

governance je vztah mezi základními účastníky v akciové společnosti týkající se 

rozhodování o směřování a chodu této akciové společnosti; základními účastníky jsou: 

akcionáři, management a správní rada (představenstvo).“4 Jana Klírová, která pojímá 

problematiku spíše z ekonomického hlediska, je toho názoru, že je třeba posuzovat 

vedení společnosti i s ohledem na zájmy všech zainteresovaných skupin, jelikož jen tak 

lze dosáhnout efektivního řízení a správy5. Klade tak důraz nejen na vztahy mezi 

správními orgány6 a akcionáři (shareholders), ale stanoví nezanedbatelnou roli také 

spektru vzájemných vztahů s ostatními zainteresovanými skupinami (stakeholders)7.  Já 

osobně bych corporate governance označila za systém správy a řízení společností, který 

je v užším kontextu založen na uplatňování vlastnických práv ze strany akcionářů vůči 

                                                 
1 Pro účely tohoto textu se společností rozumí akciová společnost, především pak veřejná akciová 
společnost s akciemi kótovanými na burze, a evropská společnost. 
2 Corporate governance zasahuje do oblasti ekonomie, práva, financí, psychologie, sociologie, etiky atd.  
3 Cadbury, A.: Report of the Commitee on the Financial Aspects of the Corporate Governance (Article 
2.5, first sentence) [on-line], http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf. 
4 Borkovec, A.: Corporate governance v roce 2004: Inspirace z OECD. Bulletin advokacie, 2005, č. 2, str. 
52. 
5 Klírová, J.: Coprorate governance : správa a řízení obchodních společností, Praha : Management Press. 
2001, ISBN: 80-7261-052-X. 
6 Pro účely tohoto textu se správními orgány rozumí představenstvo a dozorčí rada v dualistickém modelu 
uspořádání společnosti a správní rada v monistickém modelu uspořádání společnosti. 
7 Stakeholders je vymezení širšího okruhu subjektů, které mají na řízení jakýkoli zájem, tj. např. 
zaměstnanci, banky, pojišťovny, věřitelé, obchodní partneři. Shareholders tvoří jejich podmnožinu, tj. i 
akcionáře zahrnujeme mezi stakeholders. 
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řídícím orgánům společnosti, tj. představenstvu nebo správní radě, přičemž v širším 

pojetí tento systém vymezuje vzájemná práva a povinnosti všech zainteresovaných 

osob, jež jsou limitovány souborem stanovených pravidel. 

 

1.2 Aspekty historického vývoje corporate governance 
 
  Prvopočátky problematiky řízení a správy společností jsou spojeny již se 

samotným vznikem prvních kapitálových společenství v období 

zámořských obchodních expanzí, důvod zájmu o její řešení je však spatřován v oddělení 

vlastnictví společnosti od jejího samotného řízení i správy.   

 

  Za první předchůdkyni dnešních akciových společností lze považovat 

východoindickou koloniální společnost založenou Brity, následovanou obdobnou 

společností holandskou. V takových společnostech se již vytvářely správní orgány ve 

formě podobné dnešnímu představenstvu i dozorčí radě, i když absence jednotné 

regulace jejich činnosti vytvářela prostor pro zneužití pravomoci a daňové podvody. 

Tuto skutečnost jako problém identifikoval již v roce 1776 ve svém díle Pojednání o 

podstatě a bohatství národů ekonom Adam Smith: 

 

  "Jelikož členové správních rad (akciových) společností spravují peníze cizích 

lidí spíše než své vlastní, nelze očekávat, že tak budou činit se stejnou úzkostlivou 

bdělostí, s jakou společníci v soukromém sdružení zpravidla spravují své vlastní 

prostředky. Při správě záležitostí takové společnosti proto vždy musí (tu více, tu méně) 

převládat nedbalost a rozhazovačnost."8 

  

  Tímto svým výrokem upozornil Adam Smith na důležitost hledání východisek 

problematiky správy a řízení společností, zejména tak definoval problém zmocnění, 

jehož řešení se v současné době podřazuje mimo jiné pod povinnost vykonávat funkci s 

péčí řádného hospodáře. 

 

                                                 
8 Smith, A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (z anglického originálu přeložil Vladimír 
Irgl a kol.). Praha : Liberální institut, 2001, ISBN: 80-86389-16-2. 
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  Pozdější formy společností se již kromě již zmíněného oddělení vlastnictví od 

řízení vyznačují následujícími atributy: převoditelností vlastnických práv a omezeným 

ručením společníků9, jež se zachovaly do současnosti. Všechny tyto aspekty úpravy 

společností vyžadují důkladnější vymezení práv a povinností zejména vlastníků a 

správních orgánů. Soudobý vývoj tak směřuje především ke zdokonalení institutů 

zabývajících se posílením kontroly správních orgánů a regulací jednotlivých vztahů 

v rámci správy a řízení společnosti.  

 

1.3 Vybrané teoretické přístupy ke správě a řízení společností 
 

 Za účelem řešení problematiky corporate governance bylo vysloveno mnoho 

teoretických koncepcí, pro účely této práce jsem si však vybrala dvě teorie, které 

vycházejí ze dvou různých pohledů – čí zájmy jsou ve společnosti upřednostňovány a 

jak významné je postavení a míra pravomocí správních orgánů. Z prvního hlediska se 

na corporate governance dívá teorie akcionářská, druhé je objektem zkoumání teorie 

zájmových skupin.10  

 

 Podle teorie akcionářské se preferují, jak již z označení vyplývá, převážně 

zájmy akcionářů, tedy se uplatňuje snaha o maximalizaci shareholder value. Prvotní cíl 

spočívající v bohatství akcionářů byl potvrzen i rozsudkem v případu Dodge v. Ford 

Motor Company z roku 191911, kde rozhodnutí vedení společnosti investovat veškerý 

zisk do rozšíření provozu a tím vytvoření většího počtu pracovních míst namísto 

vyplacení tohoto zisku ve formě dividend akcionářům bylo soudem shledáno za 

nesprávné, jelikož se jednalo o společnost založenou za účelem zisku, tudíž je třeba 

sledovat tento prvotní cíl, nikoliv upřednostňovat zájmy subjektů jiných než akcionářů. 

Případ si však vysloužil pozdější kritiku a dodnes vyvolává hluboké diskuze ohledně 

                                                 
9 Hučka, M., Malý, M., Okruhlica, F.: Správa společností. Praha : Kernberg Publishing, 2007, ISBN: 978-
80-903962-0-3. 
10 Růčková, P. a kol.: Corporate Governance v České republice. Praha : Professional Publishing, 2008, 
ISBN: 978-80-86946-87-0. 
11 Dodge v. Ford Motor Co., 170 N.W. 668 (Mich. 1919) [on-line], 
http://www.businessentitiesonline.com/Dodge%20v.%20Ford%20Motor%20Co.pdf. 
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posouzení tohoto případu soudem, zejména v souvislosti s doktrínou business judgment 

rule12. 

 

 Vztah akcionáře a správního orgánu v rámci akcionářské teorie lze také 

specifikovat jako vztah principál – agent v podání teorie zastoupení (agency theory). 

Roli principála v tomto modelu zaujímá poskytovatel kapitálu, tedy akcionář, agenta 

zde ztvárňuje správní orgán nebo jeho členové, kteří řídí či spravují společnost na 

základě pokynů principála za využití svých znalostí a dovedností. Způsob realizace 

pokynů a přání principála je tady ponechán na agentovi, čímž však vzniká nebezpečí 

morálního hazardu ze strany agenta na úkor a náklady principála.13 Také z důvodu, že 

smluvní poměr mezi společností a správními orgány, resp. jejich členy je založen na 

implicitním vztahu, tedy takovém, kdy je výkon práce za společnost vymezen rámcově, 

přičemž konkrétní kroky se jen z tohoto obecného ustanovení vyvozují, je třeba 

dosáhnout takové motivace agenta, aby se zájmy správních orgánů či jejich členů co 

nejvíce přiblížily zájmům akcionářů. Cílem teorie zastoupení je tedy vymezit nástroje, 

které konvergence zájmů stran mohou efektivně dosáhnout a snížit tak náklady 

zastoupení.14 Jako alternativa vůči této teorii byla v pozdějším období vytvořena 

moderní teorie správcovství (stewardship theory). Zájmy akcionářů a manažerů se zde 

pokládají za totožné, jelikož obě dvě skupiny mají zájem na růstu a prosperitě 

společnosti. Teorie se na vztah manažera a akcionáře dívá spíše než z hlediska 

ekonomického, jako je tomu u teorie zastupitelnosti, z hlediska psychologického.  Mezi 

zájmy manažerů tak řadí nejen hmotný užitek ve formě platu, ale i abstraktní faktory, 

jako jsou úspěch a možnost růstu v rámci společnosti.15  

 

 Druhý teoretický náhled, tedy teorie zájmových skupin, zastává v rozporu 

s akcionářskou teorií názor, že je třeba vymezit vztahy nejen mezi správním orgánem, 

resp. jeho členy, a akcionáři, ale i ostatními zainteresovanými subjekty. Právě souhrn 
                                                 
12 Blíže Kap. 4. -  Plnění závazku členů správních orgánů vykonávat svou působnost s péčí řádného 
hospodáře. 
13 Jensen, M.C., Meckling, W.H.: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, 1976, str. 305 - 360. 
14 Jensen, M.C., Smith, C.W.: Stockholders, Manager, and Creditor Interests? Application of Agency 
Theory. Rochester, Managerial Economic Research Center, 1983 [on-line], 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=173461. 
15 Davis, J.H., Schoorman, F.D., Donaldson, L.: Toward a stewardship theory of management. Academy 
of Management Review, No. 22, 1997. 
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zájmů všech zainteresovaných skupin vytváří dohromady zájem společnosti, tzv. 

stakeholder value, který by měl být v ideálním případě shodný se zájmem správních 

orgánů.16 Tento přístup je uplatňován v právních systémech, kde je obvyklé, že většina 

akcií společnosti náleží jednomu akcionáři. Tento akcionář pak má možnost působit na 

rozhodování řídícího orgánu na úkor menšinových akcionářů. U minoritních akcionářů 

se rovněž může projevit syndrom tzv. „racionální apatie“17, který pojmenoval již Adam 

Smith, kdy tito vlastníci neprojevují zájem na řízení společnosti, protože bývají 

přesvědčeni, že s ohledem na výši jejich účasti na společnosti nemají možnost 

ovlivňovat chod společnosti. Tímto však vzniká nebezpečí koncentrace moci v rukou 

majoritního akcionáře a správních orgánů, kteří svého postavení mohou zneužít ve 

vlastní prospěch. Současné snahy v regulaci corporate governance se tak mimo jiné 

soustřeďují na zvyšování zájmu ze strany akcionářů na uplatňování svých práv, proto je 

akcionářům (i minoritním) umožněno vykonávat jakousi kontrolní funkci, tzv. „hlídačů 

poslední instance“, při plnění povinností ze strany správních orgánů18 . 

 

1.4 Nástroje corporate governance 
 

 Nástroje řízení a správy společností jsou faktory utvářející obsah a celkový 

rámec corporate governance. Stanoví se tak pravidla a limity pro určení odpovědnosti 

správních orgánů společností, přičemž působení těchto instrumentů může směřovat jak 

zevnitř společnosti, tak i z vnějšího prostředí.  

 
 
 
 
 

                                                 
16 Hučka, M., Malý, M., Okruhlica, F.: Správa společností. Praha : Kernberg Publishing, 2007, ISBN: 
978-80-903962-0-3. 
17 “When the largest single stockholder interest amounts to but a fraction of one percent – the case in 
several of the largest American corporation – no stockholder is in the position through his holdings alone 
to place important pressure on management. Thus, the reality of widely dispersed share ownership leads 
to rational apathy by individual shareholders.“ In Yockey, J.W.: On the role and regulation of private 
negotiations in governance. Illinois Law and Economics Research Papers Series, Research Paper No. 
LE09-020 [on-line], 
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=joseph_yockey. 
18 Dědič, J., Čech, P.: K některým otázkám úpravy obchodních společností v obchodním zákonu. Právní 
rozhledy, 2003, č. 7, str. 338.  
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1.4.1 Organizační struktura společnosti jako vnitřní nástroj corporate 
governance 

 
Organizační strukturu společnosti je třeba určit tak, aby docházelo 

k optimálnímu rozložení odpovědnosti, rozhodovací pravomoci a kontroly. Stanovení 

struktury správních orgánů je z větší části limitováno právní úpravou, přičemž 

doplňkové instituty lze nalézt i v samoregulačních nástrojích v podobě kodexů. Přes 

současný trend ke smíšeným strukturám je možné rozlišit dva základní typy modelů 

uspořádání organizační struktury – monistický a dualistický. 

 
 Starší typ organizační struktury – model monistický - je typický existencí dvou 

orgánů, tj. valné hromady jako orgánu vrcholného a správní rady, která funguje jako 

orgán řídící i kontrolní současně. Alternativou vůči modelu monistickému je model 

dualistický tvořený valnou hromadou, řídícím orgánem v podobě představenstva a 

orgánem kontrolním – dozorčí radou. Z hlediska odpovědnosti členů řídících orgánů 

není spojení řídící a kontrolní funkce v jednom orgánu, jak je to v modelu monistickém, 

příliš šťastné zejména z důvodu možného konfliktu zájmů členů takového správního 

orgánu. Je zde však snaha o oddělení těchto funkcí alespoň z personálního hlediska, 

děje se tak mimo jiné účastí nezávislých osob ve výborech pro audit vytvořených 

správní radou. Úloha těchto výborů i nezávislých auditorů byla posílena19 zejména 

v posledním desetiletí po množství finančních kolapsů a skandálů velkých společností, a 

to i ve společnostech s dualistickou strukturou správních orgánů.  

 

 Postavení dozorčí rady v dualistickém modelu je odvislé od pravomocí, které 

jsou jí zpravidla zákonem vymezeny. Zatímco v modelu dualistické organizace dle 

německé úpravy dozorčí rada zvolená valnou hromadou volí následně představenstvo 

(tzv. „dvojí zmocnění“)20  a má i celkově výrazné kontrolní pravomoci, což dává dozorčí 

radě relativně silné postavení, dozorčí rada v české obdobě tohoto modelu vykazuje 

poněkud slabší úlohu, alespoň co se volby představenstva týče. Ust. § 194 odst. 1 

                                                 
19 Do českého právního řadu byla zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů 
(zákon o auditorech), účinného od 14. dubna 2009 transponována směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních 
závěrek. 
20 Jedná se o zmocnění nejprve od akcionářů členům dozorčí rady a od nich členům představenstva. In 
Richter, T.: Kuponová privatizace a její vlivy na správu a financování českých akciových společností. 
Praha : Karolinum, 2005, str. 47, ISBN: 80-246-1012-4. 
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ObchZ ponechává volbu  dozorčí rady jakož i představenstva v rukou valné hromady, 

přičemž tato úprava svým dispozitivním charakterem nevylučuje možnost stanovit si ve 

stanovách i německý způsob volby21. Dle mého názoru je německá varianta volby 

nevýhodná vzhledem k vyšším časovým i finančním nákladům dvojího zmocnění a 

současně absencí přímého vtahu „akcionář – člen představenstva“ není představenstvo 

zvolené dozorčí radou bezprostředně motivováno působit v zájmu akcionářů. Vzhledem 

k postavení dozorčí rady ve společnosti je pochopitelná účast i neexekutivních členů 

z řad zaměstnanců22.  

 

Variabilita výběru uspořádání správních orgánů v českém právním řádu byla 

zvýšena zákonem o SE, kterým byla prolomena dosud neexistující možnost volby 

monistického uspořádání správních orgánů společnosti podle českého práva.23 Právě 

evropské právo je nástrojem, jehož implementací došlo ve spoustě zemí k upuštění od 

striktního lpění na jediné výlučné organizační struktuře. 

 

1.4.2 Regulační a samoregulační nástroje corporate governance 
 

 Vztahy uvnitř společnosti se vlivem oddělení vlastnictví od řízení staly 

předmětem diskuze o možných formách potřebné regulace. Vzhledem ke skutečnosti, že 

činnost velkých akciových společností má vliv na národní i globální ekonomiku, prvotní 

snaha o vytvoření kontrolních mechanismů se objevila na straně veřejné moci24. 

Vytváření pravidel ve formě hard law se sice vyznačuje všeobecnou závazností a 

vysokou mírou vynutitelnosti v souvislosti s přímým stanovením sankce za porušení 

povinnosti v příslušné normě, zároveň je jejich tvorba příliš nákladná a postrádají 

                                                 
21 viz ust. § 194 odst. 1 věta druhá ObchZ: Stanovy mohou určit, že členy představenstva volí a odvolává 
dozorčí rada způsobem v nich uvedeným. 
22 Povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčí radě je podle německého zákona o třetinové účasti 
zaměstnanců v dozorčí radě (DrittelbeteiligungsG, BGBI. I S. 974)  stanoveno v akciových společnostech 
s počtem zaměstnanců 500 a více ve výši jedné třetiny všech členů dozorčí rady, zatímco při počtu 
zaměstnanců 2000 a vyšším je tento počet podle zákona o spolurozhodování zaměstnanců 
(MitbestimmungsG, BGBI. I S. 1153) již jedna polovina. Díky funkci dozorčí rady při volbě 
představenstva může být obtížné pro exekutivní členy přehlasovat jednotný zaměstnanecký zájem, 
rozhodující hlas, který má dvojí váhu však má předseda. Bundesministerium der Justiz/Gesetze [on-line], 
http://bundesrecht.juris.de/aktuell.html. 
23 „Členské státy, jejichž akciové právo jeden z uvedených modelů (dualistický nebo monistický) nezná, 
jsou povinny jej upravit speciálně pro evropskou společnost“ In Dědič, J., Čech, P.: Evropské právo 
společností včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. Praha : Bova Polygon. 2004, str. 160, 
ISBN: 80-7273-110-6.  
24 Např. Companies Act (1862), HGB (1863). 
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potřebný stupeň flexibility při přizpůsobování se vývoji společností. Proto se stále 

častěji vyskytují instrumenty soft law, které sice nejsou závazné a obtížně vynutitelné, 

ale z důvodu toho, že „jsou explicitním doplněním právních nebo regulatorních norem, 

je obecně požadováno, aby jejich charakter ve smyslu rozsahu, provádění, dodržování a 

sankcionování byl jasně vymezen.“25 Soft law je tedy možné v rámci corporate 

governance zařadit mezi samoregulační nástroj, který je ze strany společností 

dobrovolně dodržován, případně implementován do interních pravidel. 

 

 Pravidla soft law bývají uspořádána ve formě kodexů. Jeden z prvních kodexů 

corporate governance – Cadburyho kodex nejlepší praxe – zakotvil již v roce 1992 

významný princip „dodržuj nebo vysvětli“26, což znamená doporučení pro správní 

orgány společností zveřejňovat informaci, zda se kodexem řídí, nebo aby uvedla 

důvody, proč tomu tak není. Tento princip byl již v různých obdobách převzat do 

právních norem některých států, čímž se stává odpovědnost členů správních orgánů za 

kroky učiněné v rámci řízení a správy společnosti ve vztahu k soft law nepřímo 

předmětem státního donucení.27  

 

 Vzorem pro český Kodex správy a řízení společností vydaný z iniciativy 

Komise pro cenné papíry v roce 2001 byly Principy řízení a správy společností OECD z 

roku 1999, jejichž koncepce úpravy se opírá o vztah mezi řídícími orgány a akcionáři, 

ale přiřkl práva i stakeholders28. Zároveň se snažil o vytvoření univerzálního souboru 

                                                 
25 du Plessis, J.J., McConvill, J., Bagaric, M.: Principles of contemporary corporate governance. 
Cambridge University Press, 2005, str. 120, ISBN: 9780521617833. 
26 „Comply or explain“ in Cadbury, A.: Report of the Commitee on the Financial Aspects of the 
Corporate Governance (Article 3.7) [on-line], http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf „We 
recommend that listed companies reporting in respekt of years ending after 30 June 1993 should state in 
the report and accounts whether they comply with the Code and identify and give reasons for any areas of 
non-compliance. The London Stock Exchange intends to require such a statement as one of its continuing 
listing obligations.“ 
27 Viz např. ust. § 118 odst. 4 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. „Výroční 
zpráva a konsolidovaná výroční zpráva musejí obsahovat….. j) informace o kodexech řízení a správy 
společnosti, které jsou pro něj závazné, nebo které dobrovolně dodržuje, a informaci o tom, kde je možno 
do kodexu nahlédnout; popřípadě informaci o tom, že některé ustanovení takového kodexu nedodržuje, 
nebo o tom, že žádný kodex nedodržuje, včetně zdůvodnění, proč toto ustanovení nebo žádný kodex 
nedodržuje; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy jako 
její samostatnou část,“.  
28 Principy OECD - IV. Úloha zájmových skupin v corporate governance, „B. Kde jsou práva zájmových 
skupin chráněna zákonem, měli by mít tyto zájmové skupiny příležitost získat účelnou  náhradu škody za 
porušení jejich práv.“ In Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD Principles of 
Corporate Governance. Paříž : OECD, 1999. 
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doporučení a návrhů, který by vyhovoval všem členským zemím OECD. Principy 

OECD se zaměřují na oblast práv akcionářů, zainteresovaných stran, transparentnost a 

zveřejňování firemních zpráv a výkazů a zejména odpovědnost správních orgánů.29 Jako 

podklad pro novelizaci z roku 2004 sloužily i výsledky diskuzí odborníků z oblasti 

řízení a správy společností vedených v rámci regionálních kulatých stolů pořádaných ve 

spolupráci se Světovou bankou.30 

 

Český Kodex správy a řízení společností je určitou kompilací již zmíněných 

Principů OECD a současně zapracovává i dokumenty vydané Komisí EU a dalších 

souvisejících zpráv31. V návaznosti na novelizaci Principů OECD byl v roce 2004 

vydán v aktualizovaném znění. Velmi důležitou oblastí úpravy je vymezení nezávislosti 

správních orgánů s ohledem na věcný a objektivní úsudek jejich členů při současném 

vytváření nezávislých výborů pro jednotlivé citlivé oblasti, tj. odměňování, jmenování 

členů orgánů a audit.32 Negativum tohoto kodexu však spatřuji zejména v současné 

neaktuálnosti a v nepříliš silné vazbě na právní normy. Pro srovnání bych vyzdvihla 

podobný kodex německý vydaný vládní komisí ustavenou spolkovým ministerstvem 

spravedlnosti33, jehož dodržování je zakotveno v německém právu34 na základě principu 

„dodržuj nebo vysvětli“. Tento kodex je také každoročně aktualizován.35 Současně jsou 

doporučení vymezená v německém kodexu tzv. šitá na míru německému 

podnikatelskému prostředí a využívaným modelům řízení a správy, což usnadňuje 

aplikaci takových doporučení. 

 
                                                 
29 Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD Principles of Corporate 
Governance 2004. Paříž : OECD, 2004. 
30 Jeden ze závěrů byl např. následující: Z důvodu minimálního úspěchu žalob menšinových akcionářů 
proti statutárnímu orgánu ohledně výkonu jeho funkce je třeba posílit nezávislost členů správních orgánů, 
která by měla spočívat zejména v nezávislosti na většinovém akcionáři. Toho lze docílit zejména 
vytvářením výborů, obzvláště pak výboru pro audit, na základě jejichž nezávislé zprávy lze dosáhnout 
průhlednosti obchodních transakcí a jejich ohodnocení. In Ježek, T.: Corporate Governance: Increasingly 
in the Focus of Attention. Praha : Acta Economica Pragensia, 2004, č. 5, roč. 12, str. 44-47.  
31 Doporučení týkající se auditu byla částečně převzata ze zprávy Evropské federace účetních expertů z 
roku 2003, podpůrnou roli měly také materiály Fóra správy a řízení, které působí při EU. 
32 Viz kap. VI. Odpovědnost představenstva a dozorčí rady, část E). Komise pro cenné papíry: Kodex 
správy a řízení společností, 2004. 
33 Regierungskommission des Bundesministeriums für Justiz: Deutscher Corporate Governance Kodex, 
2009 [on-line], http://www.corporate-governance-code.de/. 
34 Ust. § 161 odst. 1 AktG „Představenstvo a dozorčí rada společnosti kótované na burze prohlašují každý 
rok, že splnili nebo splní doporučení Německého kodexu corporate governance vydaného vládní komisí 
nebo která doporučení využita nebyla a proč. …“ 
35 Poslední vydání ke dni 18.6.2009, návrh nově aktualizovaného kodexu zveřejněn ke dni 26.5.2010. 
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Na úrovni Evropské unie je situace ztížena existencí národních kodexů řízení a 

správy společností jednotlivých členských států, proběhlo tedy alespoň několik snah o 

jejich komparaci.36 Významná je však iniciativa Evropské komise v reakci na kolaps 

americké společnosti Enron ve formě zprávy sestavené skupinou odborníků pod 

vedením nizozemského profesora Jaapa Wintera ke dni 4.11.200237. Tato opouští od 

myšlenky vytvoření jednotného evropského kodexu, apeluje však na členské státy o 

zformování propracovaných národních kodexů, které by plně reflektovaly místní praxi 

řízení a správy společností a zahrnovaly princip „dodržuj nebo vysvětli“. V této 

souvislosti také zpráva nepřímo kritizuje Sarbanes-Oxleyův zákon vydaný v létě téhož 

roku v USA, který se zaměřil na dodržování pravidel corporate governance pouze ve 

vztahu k finančnímu výkaznictví. Podle Wintera38 je použití hard law v tomto případě 

nevhodné, neboť tak správním orgánům není dána možnost rozhodování o použití 

metod nejlepší praxe pro společnost, čímž se jim odnímá odpovědnost za takovéto 

kroky. Winterova zpráva se tak oproti Sarbanes-Oxleyovu zákonu věnuje kromě 

zakotvení pravidel vydávání a transparentnosti finančních dokumentů a provádění 

interního auditu i vztahu správních orgánů ke společnosti a k akcionářům společnosti, 

odpovědnosti správních orgánů a jejich odměňování. Sarbanes-Oxleyův zákon se 

nicméně stal obzvláště pro svůj globální charakter39 jedním z impulzů pro vydání 

směrnic EU v oblasti auditu a účetnictví40.  

 

Stanovení pravidel formou soft law je dle mého názoru jen mezikrokem k jejich 

zakotvení v závazných právních normách. Obzvlášť ve vztahu k odpovědnosti 

správních orgánů je důležité, aby bylo možno neplnění uložených povinností 

                                                 
36 Např. On behalf of the European Commission – Internal Market Directorate General: Comparative 
Study of Corporate Governance Codes relevant to the European Union and its Member States  
(27.3.2002) [on-line], http://www.ecgi.org/codes/documents/comparative_study_eu_i_to_v_en.pdf. 
37 Winter, J. a kol.: Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory 
Framework for Company Law in Europe (4.11.2002) [on-line], 
http://www.ecgi.org/publications/documents/report_en.pdf.  
38 Baker, N.: Different strokes: Jaap Winter says Sarbanes-Oxley is wrong for Europe, but it may be just 
what the United States needs. Internal auditor, 2006, roč. 63, č. 5, str. 75. 
39 Ustanovení Sarbanes-Oxleyova zákona se vztahují na společnosti, jež mají kótované akcie u newyorské 
burzy, což je případem i nezanedbatelného množství společností působících na evropském trhu.   
40 Směrnice EP a Rady č. 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek a 
směrnice EP a Rady č. 2006/46/ES, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních 
závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS 
o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí 
a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven.  
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vyplývajících z funkce správního orgánu nebo členů správního orgánu účinně a účelně 

sankcionovat.   
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2. Vztah mezi členy správních orgánů a společností v rámci 
corporate governance 

 
Vymezit odpovědnost správních orgánů společnosti lze jen za předpokladu, že 

mezi společností a takovým orgánem nebo jeho členy existuje právní vztah, na základě 

něhož je správní orgán nebo jeho členové povinni plnit povinnosti vyplývající z 

takového vztahu. Zároveň je třeba vymezit, jaké je postavení správního orgánu či jeho 

členů v rámci společnosti.  

 

2.1 Postavení členů správních orgánů 
 

V českém právním řádu je v akciové společnosti dualistický model uspořádání 

orgánů, tj. základními orgány jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. 

Zároveň je však zakotvena i úprava evropské společnosti, která umožňuje monistický 

model organizace, tudíž za základní orgán budu považovat i správní radu. Členové 

představenstva a dozorčí rady41 jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, tedy 

orgánem složeným z akcionářů společnosti; představenstvo může být voleno i dozorčí 

radou, pokud tak určují stanovy. V takto vzniklém vztahu členů správního orgánu, 

zejména pak členů představenstva, a akcionářů může vzniknout klasický problém 

zmocnění, tedy nebezpečí střetu zájmů těchto dvou skupin vycházejících z odlišného 

vztahu ke společnosti. Z postavení správních orgánů vyplývá povinnost respektovat a 

sledovat zájem společnosti, který ovšem s ohledem na převládající přístup k řízení a 

správě společnosti – akcionářský nebo zájmových skupin - více či méně zájem 

akcionářů reflektuje. Problematický je fakt, že odpovědnost správních orgánů vůči 

akcionářům společnosti není až na výjimky42 zákonem upravena, primárně je stanoven 

funkční a odpovědnostní vztah správního orgánu nebo jeho členů vůči společnosti. 

Nicméně lze vycházet ze skutečnosti, že společnost vůlí sama o sobě nedisponuje, ta je 

                                                 
41 Pokud jsou splněny podmínky ust. § 200 odst. 1 ObchZ, je volba určitého počtu členů dozorčí rady, 
který však nesmí přesáhnout jednu polovinu, přenechána zaměstnancům společnosti. Správní rada je 
volena valnou hromadou,  nicméně členové první správní rady mohou být jmenováni stanovami  
v souladu s čl. 43 odst. 3 nařízení č. 2157/2001. V souladu se zákonem o SE může být část členů správní 
rady volena či jmenována zaměstnanci evropské společnosti nebo jejich zástupci. 
42 Např. ust. § 50 odst. 1 PřemZ: „Členové statutárních orgánů zúčastněných obchodních společností … 
odpovídají společně a nerozdílně za škodu, která vznikla porušením jejich povinnosti při přeměně 
zúčastněné obchodní společnosti …., jejím společníkům nebo členům a věřitelům.“ 



 
 Vztah mezi členy správních orgánů a společností 

______________________________________________________________________ 

 16 
 

jí dána akcionáři a navenek se projevuje zejména jejím představenstvem43.  Postavení 

správních orgánů, zejména pak představenstva, vůči akcionářům můžeme tedy odvodit 

ze samotné povahy a předmětu vykonávané funkce, kdy správní orgán uskutečňuje vůli 

společnosti vyjádřenou prostřednictvím valné hromady.  

 

Představenstvo v dualistickém modelu je tedy orgánem, který na základě 

negativně vymezených pravomocí „spoluvytváří vůli společnosti“44 a tuto projevuje na 

rozdíl od valné hromady a dozorčí rady navenek ve formě právních úkonů vůči třetím 

osobám45. Představenstvu je vymezeno v rámci své exekutivní a správcovské funkce 

zabezpečování obchodního vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví 

společnosti podle ust. § 192 odst. 1 ObchZ. Výjimku tvoří zákonem předpokládaná 

omezení v případě, „kdy je uzavřena ovládací smlouva, smlouva o převodu zisku, či kdy 

existuje faktický koncern a ovládající osoba využívá svého vlivu k prosazení opatření či 

uzavření smlouvy s ovládanou osobou za podmínek stanovených zákonem v § 66a odst. 

8 až 15 obch. zák.“ 46. Svým způsobem je tak narušen nejen monopol představenstva při 

výkonu obchodního vedení, ale rovněž existence ovládané osoby může způsobit 

„upadání“ ostatních akcionářů do racionální apatie, z čehož plyne možnost zneužití 

svých práv ovládanou osobou nad rámec zákonné úpravy. Zároveň je představenstvu 

vyhrazeno samostatné rozhodování o všech tzv. zbytkových záležitostech, tedy 

takových, které nejsou taxativně přiřčeny k rozhodování valné hromadě podle ust. § 187 

ObchZ nebo nejsou v působnosti dozorčí rady. Judikatura tyto činnosti vymezila jako 

„řízení společnosti, tj. zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti“ 47 nebo 

poněkud konkrétněji jako „organizace a řízení podniku, který náleží společnosti, řízení 

zaměstnanců, rozhodování o provozních záležitostech, tj. např. zásobování, odbyt, 

reklama, vedení účetnictví apod., jakož i rozhodování o podnikatelských záměrech.“48 

                                                 
43 Havel, B.: Quo vadis obchodní vedení. Obchodněprávní revue, 2010, č. 3, str. 70. 
44 Černá, S.: Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl. Praha : ASPI, 2006, str. 234, ISBN: 8073571641. 
45 Způsobilost valné hromady k činění právních úkonů jménem akciové společnosti byla popřena 
rozhodnutím NS ČR sp. zn. 1 Odon 88/97 ze dne 17. prosince 1997.  
46 Štenglová, I.: Odpovědnost a nezávislost statutárních orgánů kapitálových společností podle českého 
práva. Právo a podnikání, 2002, č. 12, str. 28. 
47 Usnesení NS ČR sp. zn. 5 Tdo 1208/2005 ze dne 5. října 2005. In Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., 
Kříž, R.: Akciové společnosti. 6.přepracované vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, str. 474, ISBN: 978-80-
7179-587-2. 
48 Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 5 Tdo 94/2006 ze dne 5. dubna 2006. In Řeháček, O.: Jednání členů 
představenstva akciové společnosti a obchodní vedení akciové společnosti. Bulletin advokacie, 2008, č. 5, 
str. 22. 
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Obchodní vedení je tedy nejen činnost prováděná navenek, ale i úkony uvnitř 

společnosti, které souvisí s výkonem podnikatelské činnosti společnosti. 

 

  Právní úprava postavení dozorčí rady vychází z dikce jejich kontrolních 

pravomocí, které spočívají v dozoru nad činností představenstva a kontrolou celého 

hospodaření společnosti. Z důvodu konfliktu zájmů je stanovena inkompatibilita funkcí, 

a to tak, že člen dozorčí rady nemůže být současně členem představenstva, prokuristou 

nebo osobou oprávněnou na základě zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem 

společnosti, jak je stanoveno v ust. § 200 odst. 4 ObchZ. Tímto však není nijak 

omezeno jednání člena dozorčí rady za společnost, tedy jako její zástupce.   

 

  Co se týče komunitární úpravy, vychází se zejména z nařízení č. 2157/2001 a 

směrnice č. 2001/86/ES, která nařízení doplňuje s ohledem na zapojení zaměstnanců. 

Tyto byly do českého právního řádu implementovány zákonem o SE. Těmito 

evropskými předpisy se usilovalo o docílení konzistence mezi modely správy a řízení 

v jednotlivých zemích EU, což se promítlo v zavedení jak dualistické, tak monistické 

struktury evropské společnosti. Úprava je z větší části ponechána na stávajících 

předpisech členských států, některé prvky jsou však upraveny jednotně49. Kromě úpravy 

evropské společnosti zasahují některé předpisy EU i do obecné úpravy akciových 

společností. První směrnice například mimo úpravy transparentnosti zveřejňování údajů 

o společnosti upravuje i v ustanovení čl. 9 závazek společnosti k tomu, aby přijala 

vázanost úkony učiněnými svým statutárním orgánem vůči třetím osobám, i kdyby tyto 

úkony nespadaly do předmětu podnikání společnosti. Výjimkou však může být fakt, že 

tyto úkony stojí nad rámec pravomocí správnímu orgánu svěřených50.  

 

                                                 
49 Např. povinnost mlčenlivosti podle ust. § 194 odst. 5 ObchZ neupravuje detailněji, zda tato povinnost 
trvá jen po dobu výkonu funkce, nebo zda za její porušení může být bývalý člen vystaven odpovědnosti 
za škodu i po zániku této funkce. Čl. 49 nařízení č. 2157/2001 však stanoví trvání této povinnosti do té 
doby, „dokud by její šíření mohlo poškodit zájmy společnosti“.  Výjimkou je jen sdělení informace 
podléhající povinnosti mlčenlivosti, které je ve veřejném zájmu. In Dědič, J., Čech, P.: Evropské právo 
společností včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. Praha : Bova Polygon. 2004, str. 160, 
ISBN: 80-7273-110-6. 
50 První směrnice Rady ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu 
zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého 
pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (68/151/EHS). 
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2.2 Právní vztah mezi společností a členem správního orgánu 
 

Vztah mezi členem správního orgánu společnosti a samotnou společností je 

poměrem obchodně závazkovým, přičemž jako takový je upraven obchodním právem 

absolutně51, konkrétně v ust. § 261 odst. 3 písm. f) ObchZ. Výkon funkce 

představenstva či dozorčí rady, resp. jejich členů, je možné postavit do roviny péče a 

správy52 o svěřený cizí majetek, na který se dá přiměřeně použít ustanovení o vztahu 

založeném mandátní smlouvou podle ust. § 566 an ObchZ, pokud ze smlouvy o výkonu 

funkce, pokud byla taková smlouva uzavřena, nebo případně ze zákona nevyplývají 

odlišné stanovení práv a povinností, jak stanoví ust. § 66 odst. 2 ObchZ.  Vzhledem 

k dispozitivnímu charakteru tohoto ustanovení mohou být vzájemná práva a povinnosti 

pro výkon funkce dohodnuta i jinak než smlouvou, např. v zakladatelském 

dokumentu.53 Vztah člena správního orgánu a společnosti, jak již vyplývá z jeho 

obchodnězávazkové povahy, není možné definovat jako pracovněprávní. Strany však 

mohou vedle smlouvy o výkonu funkce uzavřít i pracovní smlouvu, jejím předmětem 

však v žádném případě nemůže být závazek k obchodnímu vedení společnosti54. 

V případě souběhu vzniku obchodněprávního vztahu vedle vztahu pracovněprávního, 

jehož předmětem by byl výkon delegované pravomoci statutárního orgánu, se Nejvyšší 

soud vyjádřil, že „je nepochybné, že nadále měl (musel) [člen statutárního orgánu] 

uvedené činnosti konat z důvodu výkonu funkce statutárního orgánu společnosti a že 

"souběžný" výkon stejných činností v pracovněprávním vztahu nepřicházel v úvahu. 

Uvedené samozřejmě neznamená, že by žalobce neměl za výkon svých činností nárok na 

odměnu; nejde však o nárok z pracovněprávního, ale z obchodněprávního vztahu (za 

výkon funkce jednatele).“55 Není tedy možné vykonávat činnost z působnosti 

zaměstnance společnosti v případě, kdy tyto úkony spadají současně i do předmětu 

výkonu vymezenému statutárnímu orgánu společnosti, kterým je tato osoba.   

 

                                                 
51 Použití úpravy obchodního zákoníku není možné vyloučit. 
52 V souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady jen omezeně. 
53 Viz např. rozhodnutí NS ČR sp. zn. 29 Odo 691/2006 ze dne 27. srpna 2008. 
54 Viz např. rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 1634/2004 ze dne 4.listopadu 2004, nebo rozhodnutí NS 
ČR sp. zn. 21 Cdo 2093/2006 ze dne 30.května 2007. 
55 Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 3090/2008 ze dne 29. dubna 2009. 
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  Jak již bylo výše řečeno, předpokladem pro vznik funkce člena představenstva 

nebo dozorčí rady je zvolení valnou hromadou, případně dozorčí radou56. Teprve poté 

následuje uzavření smlouvy mezi společností a zvolenou osobou, konkretizující 

podmínky výkonu a vzájemná práva a povinnosti, např. v podobě sjednané úplaty a 

případně další plnění, která mohou být společností za výkon funkce poskytnuta.57 Na 

smlouvu o výkonu funkce se vztahují jen obligatorní prvky v podobě písemnosti a 

povinnosti schválení této smlouvy valnou hromadou, což vyplývá z ust. § 66 odst. 2 

věta třetí ObchZ58, ostatní ujednání již náleží vůli stran, přičemž ale tato sjednaná práva 

a povinnosti nesmí být v rozporu se zákonem, zákon obcházet, příčit se dobrým 

mravům nebo narušovat poctivý obchodní styk.59 Co se týče úplaty za výkon funkce, 

pokud se strany výslovně nedohodnou na bezplatnosti výkonu funkce, uplatní se 

přiměřeně ustanovení upravující vztah založený mandátní smlouvou, které stanoví fikci 

sjednání úplaty. Nejvyšší soud se k problematice postavil tak, že „vyplývá-li z 

ustanovení § 66 odst. 2 ve vazbě na ustanovení § 566 odst. 1 obch. zák. pro takovou 

situaci úplatnost výkonu funkce jednatele a výše úplaty, zakládají tato ustanovení 

zákonný nárok jednatele na poskytnutí takto zjištěné odměny, aniž by bylo třeba jejího 

schválení valnou hromadou. Opačný závěr by totiž vedl k tomu, že by valná hromada 

neprojednáním výše odměny anebo odmítnutím odměnu přiznat, mohla odepřít jednateli 

odměnu, na kterou mu vznikl ze zákona nárok.“60 Rozhodnutí se sice zabývá vztahem 

společnosti s ručením omezeným a jejího jednatel, nicméně dle mého názoru lze 

judikované závěry vztáhnout i na členy správních orgánů akciové společnosti. Pokud je 

tedy úplata určena s přiměřeným použitím ustanovení o mandátní smlouvě, není nutné, 

ba ani žádoucí, aby takto zjištěnou odměnu za výkon funkce schvalovala valná 

hromada. Použití ustanovení upravující vztah založený mandátní smlouvou je tedy 

subsidiární k individuálnímu sjednání práv a povinností ve smlouvě o výkonu funkce a 

                                                 
56 Dozorčí rada volí představenstvo, pokud si tak společnost určují ve stanovách (viz ust. § 194 odst. 1 
ObchZ). Pro správní radu se použijí ustanovení viz výše. 
57 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník s komentářem, díl I. Praha : Polygon, 2002, str. 457, ISBN: 80-
7273-071-1. 
58 Toto ustanovení současně stanoví, že závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Tím se 
stanoví, že není přípustné, aby člen představenstva byl na jednání představenstva zastoupen, přičemž 
takové omezení se nevztahuje na účast na valné hromadě. In Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R.: 
Akciové společnosti. Praha : C.H.Beck, 2007, str. 483, ISBN: 978-80-7179-587-2.  
59 Havel, B.: Dobré mravy a poctivý obchodní styk. Právník, 2000, č. 1, str. 37. 
60 Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 29 Odo 994/2005 ze dne 31. ledna 2007. 
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svým způsobem „obchází“ valnou hromadu v možnosti rozhodovat o podmínkách 

výkonu funkce správního orgánu.  

   

    Evropská legislativa ponechává úpravu vztahu mezi společností a členy 

správních orgánů na ustanoveních právních předpisů jednotlivých členských států, v 

Nařízení č. 2157/2001 pouze stanoví rámcovou úpravu orgánů v monistickém i 

dualistickém modelu řízení a správy společností. Na rozdíl od české úpravy však       

ust. čl. 47 nařízení č. 2157/2001 umožňuje, aby byla členem správního orgánu evropské 

společnosti i právnická osoba, pokud tak určí stanovy, ale nesmí tak být v rozporu 

s právními předpisy vztahujícími se na akciové společnosti ve státě sídla evropské 

společnosti. Obchodní zákoník dovoluje v ust. § 194 odst. 7 ObchZ členství ve 

správním orgánu společnosti pouze fyzickým osobám, tudíž zde vyvstává otázka, zda je 

možné toto obejít na základě určení právnické osoby do funkce člena představenstva 

soudem v souladu s ust. § 194 odst. 2 ObchZ61. Zda bude v budoucnu právnickým 

osobám umožněno českými právními normami být členem správního orgánu jiné 

společnosti, je diskutabilní. Přesto již tuto možnost předvídá návrh nového občanského 

zákoníku.62             

                                                 
61 Blíže např. Dědič, J., Čech, P.: Evropské právo společností včetně úplného znění předpisů 
komunitárního práva. Praha : Bova Polygon. 2004, str. 160, ISBN: 80-7273-110-6; Dědič, J., Čech, P.: 
Evropská akciová společnost. Praha : Bova Polygon. 2006, str. 302, ISBN: 80-7273-133-5. 
62 Ust. § 147 odst. 2 nového ObčZ: „Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do 
funkce volena, jmenována či jinak povolána, musí být plně svéprávná. To platí i pro zástupce právnické 
osoby, která je sama členem voleného orgánu jiné právnické osoby.“ Ust. § 149 nového ObčZ: „Je-li 
členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu 
zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.“ In Nový občanský 
zákoník [online], http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html. 
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3. Povinnosti členů správních orgánů vyplývající z výkonu 
jejich funkce 

 
Jak je stanoveno v textu výše, vzájemně vymezená práva a povinnosti jsou 

předmětem vztahu členů správních orgánů a společnosti. Představenstvo jako správní 

orgán společnosti je orgánem, jemuž je svěřena „veškerá působnost k řízení podniku 

společnosti v běžných podmínkách jeho provozu i výkon organizačních působností ve 

vztahu ke statusovým otázkám společnosti (svolávání valných hromad, vedení seznamu 

akcionářů, informační povinnost ve vztahu k akcionářům)“63, dozorčí rada provádí nad 

výkonem takto vymezené působnosti kontrolu a dohled. Z dikce takto široce 

stanovených pravomocí je třeba účinné regulace v podobě určení limitů a způsobu 

výkonu včetně kvalitativního vymezení. Práva a povinnosti představenstva64 vyplývají 

tedy především buď z konkrétní smlouvy uzavřené mezi společností a jednotlivými 

členy představenstva, nebo z ustanovení obchodního zákoníku, která závazným 

způsobem upravují povinnosti představenstva a jeho členů a mají tudíž přednost před 

adekvátní úpravou ve smlouvě.65  

 

  Existuje nespočetně názorů právní vědy ohledně systematiky povinností 

správních orgánů v rámci řízení a správy společnosti66, já se však v dalším textu budu 

věnovat obecným povinnostem, které jsou vymezeny jak představenstvu tak dozorčí 

radě a současně jsou upraveny v obchodním zákoníku. Takto lze mezi základní 

povinnosti zařadit povinnost k osobnímu výkonu funkce člena správního orgánu, 

povinnost řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, povinnost 

dodržovat zákaz konkurence, povinnost loajality a povinnost vykonávat svou působnost 

                                                 
63 Pokorná, J.: K některým otázkám právního postavení členů představenstva akciové společnosti. In 
Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám, Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 286, ISBN: 978-
80-7357-370-6. 
64 Práva a povinnosti vymezená představenstvu se přiměřeně použijí ve vztahu ke správní radě jako 
řídícímu i kontrolnímu orgánu a dozorčí radě jako dozorčímu orgánu, tj. nepoužijí se taková práva a 
povinnosti, která vyplývají z provádění obchodního vedení, které je přisouzeno pouze představenstvu. 
65 Bartošíková, M.: Povinnost a odpovědnost statutárních orgánů kapitálových společností. Obchodní 
právo, 1998, č. 11,  str. 2. 
66  Např. Eliáš, K.: K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností. Právník, 
1999, č. 4, str. 298-333, nebo Rada, I. a kol.: Jednatelé s.r.o. Představenstvo a.s. 2. vydání. Praha : Linde, 
2004, str.  78. 
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s péčí řádného hospodáře67 a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a 

skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo uškodit společnosti68.  

 

3.1 Povinnost k osobnímu výkonu funkce člena představenstva 
 
 Povinnost k osobnímu výkonu funkce je vymezena v ust. § 66 odst. 2 věta druhá 

ObchZ. Do roku 2000, kdy se obchodní zákoník dočkal významné novely zákonem č. 

370/2000 Sb., nebyla tato povinnost tak zřejmá, i když byla dovozována četnou 

judikaturou69 a názory právních teoretiků. Začlenění ustanovení, které říká, že závazek 

k výkonu funkce je závazkem osobní povahy, způsobilo, že člen správního orgánu je 

povinen vykonávat svou funkci osobně, nikoliv skrze třetí osobu na základě zmocnění, 

zejména pokud jde o osobní přítomnost na jednáních správních orgánů. Povinnost k 

osobnímu výkonu funkce člena dozorčí rady lze dovodit již ze samotné kontrolní 

působnosti. V případě představenstva jsou však stanoveny výjimky v podobě činností, 

které přímo nespadají pod řídící funkci. Může tak dojít ke zmocnění jiné osoby 

k určitým úkonům, ale „nejedná se o zastoupení jeho osoby [člena představenstva], 

nýbrž o zastoupení společnosti.“70 Zmocnění je tedy umožněno jen v případech, kdy 

nejde o generální přenos pravomocí souvisejících s výkonem funkce, ale člen 

představenstva pouze deleguje provedení určitého jednání na jinou osobu např. 

z důvodu nemožnosti učinění takového úkonu osobně z důvodu absence znalostí 

k provedení takového úkonu. Co se týče osobní účasti na jednáních správních orgánů, 

judikatura dovozuje, že „u členů představenstva či dozorčí rady je jiný než osobní výkon 

funkce člena orgánu vyloučen ustanovením § 66 odst. 2 věty druhé obch. zák.; 

zastoupení na jednání představenstva či dozorčí rady není přípustné.“71 Toto tvrzení 

však bylo prolomeno ust. čl. 50 nařízení č. 2157/2001, které nepřímo stanoví, že člen 

                                                 
67 Problematice péče řádného hospodáře s přihlédnutím k povinnosti loajality se budu věnovat blíže 
v kap. 4. – Plnění závazku členů správních orgánů vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře 
68 Při vymezení jednotlivých povinností jsem vycházela z Bartošíková, M.: Povinnost a odpovědnost 
statutárních orgánů kapitálových společností. Obchodní právo, 1998, č. 11 a Eliáš, K.: K některým 
otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností. Právník, 1999, č. 4. 
69 Např. usnesení Krajského soudu v Brně, sp. zn. 11 Cm 973/93. In Soudní rozhledy, 1995, č. 1, str. 5.  
70 Dvořák, T.: Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha : ASPI, 2005, str. 492. ISBN: 
80-7357-120-X. 
71 Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 35 Odo 755/2005 ze dne 13. prosince 2006 
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správního orgánu evropské společnosti se může účastnit jednání tohoto orgánu i 

v zastoupení72. 

 

3.2 Povinnost řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou 
hromadou  

 
Povinnost k tomu, aby se představenstvo řídilo zásadami a pokyny schválenými 

valnou hromadou, je vyjádřena v ustanovení § 194 odst. 4 ObchZ. Obdobně se tato 

povinnost uplatňuje vůči členům dozorčí rady, což lze vyvodit z ust. § 200 odst. 3 

ObchZ.  Zároveň je však tento závazek omezen tak, že tyto zásady a pokyny musí být 

v souladu s právními předpisy a stanovami. Pokud dojde k uposlechnutí takového 

protiprávního usnesení valné hromady ze strany členů představenstva či dozorčí rady, 

jsou tito odpovědni za škodu vůči společnosti podle ust. § 194 odst. 5 věta čtvrtá 

ObchZ. Jestliže však člen představenstva nebo dozorčí rady vyhoví usnesení valné 

hromady, které je v rozporu pouze se stanovami, odpovědnost za škodu vůči takovému 

členu správního orgánu se neuplatní73. Ust. § 194 odst. 4 věta druhá ObchZ také 

stanoví, že naopak porušení zásad a pokynů valné hromady nemá vliv na platnost 

úkonů, které s tímto porušením souvisí, vůči třetím osobám, je však opět možné, aby 

bylo takové neuposlechnutí považováno za porušení povinnosti jednat s péčí řádného 

hospodáře podle ust. § 194 odst. 5 ObchZ.  

 

Zásady a pokyny rovněž nesmějí žádným způsobem zasahovat do obchodního 

vedení, výjimkou je jen uzavření ovládací smlouvy podle ust. § 190b ObchZ, kdy je 

podle odst. 2 řídící osoba oprávněna udělovat představenstvu řízené osoby pokyny a to i 

takové, které jsou pro řízenou osobu nevýhodné. Tím však není dotčena povinnost členů 

představenstva řízené osoby jednat s péčí řádného hospodáře podle věty druhé, což ale 

může být podle mého názoru v rozporu s ustanovením věty první, neboť vyhovět 

                                                 
72 „Nestanoví-li toto nařízení nebo stanovy jinak, platí pro usnášeníschopnost a rozhodování v orgánech 
SE tato pravidla: a) usnášeníschopnost: musí být přítomna nebo zastoupena nejméně polovina členů; b) 
rozhodování: děje se většinou přítomných nebo zastoupených členů.“  
73 Dvořák, T.: Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha : ASPI, 2005, str. 498. ISBN: 
80-7357-120-X. Jiný názor zastává Irena Pelikánová, která říká, že je stejným způsobem, jako je 
stanovena odpovědnost za rozpor usnesení s právními předpisy, třeba posuzovat i rozpor se stanovami, 
které jsou jako vnitřní právní předpisy obchodní společnosti ve vztahu k pokynům valné hromady 
nadřazené. In Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 3. díl. 1. vydání. Praha : Linde, 1996, str. 
300, ISBN: 80-7201-047-6.  
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pokynům, které jsou pro řízenou společnost nevýhodné, neodpovídá výkonu působnosti 

představenstva řízené osoby s péčí řádného hospodáře.    

 

 Představenstvo může být ve svém jednání omezeno i dozorčí radou. Provedení 

určitých úkonů představenstva může být podmíněno souhlasem dozorčí rady podle ust. 

§ 201 odst. 4 ObchZ. Pokud dozorčí rada odmítne tento souhlas udělit nebo dokonce 

toto jednání představenstvu zakáže, případná odpovědnost za škodu se přenáší na 

dozorčí radu. Pokud však dozorčí rada k takovému jednání souhlas udělí, za škodu, 

která eventuelně z takového úkonu vznikne, odpovídají členové představenstva 

společně a nerozdílně z dikce porušení jednání s péčí řádného hospodáře. 

 

 Evropská úprava oblast určení povinností řídit se zásadami a pokyny 

schválenými valnou hromadou nechává na úpravě národními právními předpisy. 

Zmiňuje se jen v ust. čl. 48 nařízení č. 2157/2001 o tom, že dozorčí rada má, podobně 

jako je vymezeno v českém obchodním zákoníku, povinnost schvalovat určitá jednání 

představenstva, která konkrétně upravují stanovy společnosti. 

 

3.3 Povinnost dodržovat zákaz konkurence 
 

Zákaz konkurence pro členy představenstva je upraven v ust. § 196 ObchZ a 

platí s odkazem na ust. § 200 odst. 3 ObchZ přiměřeně i pro členy dozorčí rady. 

Principielně se při konkurenčním chování jedná o upřednostňování vlastního zájmu na 

úkor zájmu společnosti, což způsobuje konflikt zájmů nekompatibilní s povinnostmi 

vymezenými pro členy správních orgánů.74   

 

Obecnou úpravu stanovující sankční opatření za porušení zákazu konkurence 

s odkazem na jednotlivé speciální podmínky porušení u jednotlivých typů společností 

nalezneme v ust. § 65 ObchZ. Z judikatury lze dovodit, že společnosti není tímto 

ustanovením rovněž bráněno, „aby se domáhala uložení povinnosti osobě porušující 

                                                 
74 Tento princip zavedení zákazu konkurence vystihl i německý kodex corporate governance v bodě 
4.3.3.: „Členové představenstva jsou povinni řídit se zájmem společnosti. Žádný člen představenstva 
nesmí při činění rozhodnutí sledovat své vlastní zájmy a využívat pro sebe obchodní příležitosti náležející 
společnosti“. In Regierungskommission des Bundesministeriums für Justiz: Deutscher Corporate 
Governance Kodex, 2009 [on-line], http://www.corporate-governance-code.de/. 
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zákaz konkurence zdržet se jednání, jímž zákaz konkurence porušuje“75. Tímto je 

umožněno použití nejen následné sankce vůči tomu, kdo konkurenční zákaz porušil, ale 

i preventivně mu bránit v tom, aby k takovému porušení povinnosti docházelo.  

 

Zákaz konkurence se vztahuje nejen na výkon podnikatelské činnosti člena 

správního orgánu společnosti jako fyzické osoby, resp. podnikající fyzické osoby, a 

jako společníka právnické osoby ve stejném nebo příbuzném oboru, ale také na 

obstarávání či zprostředkování obchodů společnosti, či zastávání funkce jako statutární 

orgán nebo člen statutárního orgánu ve společnosti se stejným nebo obdobným 

předmětem podnikání, pokud však tato činnost není vykonávána v rámci koncernu, jak 

jsou tyto činnosti konkrétně vymezeny v ust. § 196 odst. 1 ObchZ. Je však třeba 

zdůraznit, že případné porušení zákazu konkurence nezakládá neplatnost právního 

úkonu, kterým člen správního orgánu porušil ust. § 196 odst. 1 ObchZ.76 Vychází se 

z dikce zákona, kdy práva třetích osob jednajících v dobré víře nemohou být dotčena, 

tudíž důsledky porušení zákazu konkurence nese pouze člen správního orgánu, který 

zákaz porušil. Výjimku tvoří případy podle ust. § 194 odst. 6 věta první ObchZ; pokud 

odpovědný člen není schopen plnit, nastupuje ručitelský závazek ostatních členů 

správního orgánu společnosti.  

 

Rozsah aktivit podléhajících zákazu konkurence není možné rozhodnutím 

valné hromady ani stanovami zúžit nebo zcela vyloučit, lze však takový výčet rozšířit, 

ale to jen vůči členům správních orgánů, nikoliv vůči společníkům.77 Zároveň však při 

porušení povinnosti v oblasti zákazu konkurence, která je nad zákonem vymezený 

rámec, ale je stanovena smluvně, nelze aplikovat sankci podle ust. § 65 ObchZ, nýbrž je 

třeba taková opatření ošetřit opět ve smlouvě.78 Rovněž je třeba doplnit, jak se stanoví 

v ust. § 196 odst. 3 ObchZ, že pokud člen představenstva či obdobně člen dozorčí rady 

vykonává činnost pro jinou společnost na základě pracovní či jiné smlouvy vycházející 

z pracovněprávního pojetí, nejde o vztah obchodněprávní, tudíž zde nelze uplatnit 

                                                 
75 Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 29 Cdo 1744/2008, ze dne 31. března 2009. 
76 Dvořák, T.: Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha : ASPI, 2005, str. 502. ISBN: 
80-7357-120-X. 
77 Štenglová, I., Plíva S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : 
   C. H. Beck, 2006, str. 752, ISBN: 80-7179-487-2. 
78 Nález ÚS sp. zn. II. ÚS 192/95, ze dne 1. listopadu 1995. 
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povinnost ke zdržení se konkurenčního jednání vůči společnosti, ve které je dotčená 

osoba členem správního orgánu.  

 

Specifické požadavky v oblasti konkurenčního jednání předkládá Kodex správy 

a řízení společností založený na Principech OECD, který se zaměřuje na podání 

prohlášení členů správních orgánů, zda jsou zainteresováni na probíhajících obchodních 

úkonech z hlediska rodinného, finančního nebo podnikatelského. Jde zde tedy na rozdíl 

od zákonné úpravy o doporučení posouzení eventuelního zájmu a možné 

neobjektivnosti členů správních orgánů při obchodních transakcích ad hoc.79 

 

Na úrovni evropského práva není zákaz konkurence upraven, je ponechán na 

právních normách jednotlivých členských států. Zda se tuzemská úprava vztahuje i na 

monisticky uspořádanou evropskou společnost, lze vyvodit z ust. § 4 odst. 2 zákona o 

SE.80 

 

3.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost 
 

Závazek členů představenstva zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích 

a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, 

je upraven v ust. § 194 odst. 5 ObchZ, pro členy dozorčí rady platí tato povinnost 

obdobně s odkazem na ust. § 200 odst. 3 ObchZ. Podmnožinu pojmu důvěrné informace 

tvoří pojem obchodní tajemství, který je svým významem užší a je konkrétně upraven 

v ust. § 17 ObchZ. Zatímco mezi obchodní tajemství lze zahrnout veškeré skutečnosti 

obchodní, výrobní či technické povahy související se společností, mezi důvěrné 

informace patří mimo to i veškeré další skutečnosti, které mohou vyvolat účinky 

stanovené v ust. § 194 odst. 5 ObchZ, zejména pak skutečnosti organizační a 

personální.81 Důvěrné informace nejsou v zákoně nijak konkrétně specifikované, lze 

však na ně vztáhnout atributy obchodního tajemství. Těmi je jednak jejich materiální 

                                                 
79 Kap. III. Spravedlivé zacházení s akcionáři (bod C), In Komise pro cenné papíry: Kodex správy a řízení 
společností založený na Principech OECD (2004), str. 15-17 [on-line],  
http://www.ecgi.org/codes/documents/czech_code_2004_cz.pdf. 
80 Dvořák, T.: Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha : ASPI, 2005, str. 564. ISBN: 
80-7357-120-X. 
81 Bejček, J.: Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností. Právní 
rozhledy, 2007, č. 17, str. 615-616. 
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nebo imateriální hodnota pro společnost, snaha společnosti o utajení těchto informací a 

jejich zajištění takovým způsobem, aby zůstaly nikoliv snadno dostupné.82 Přístup 

k takovým informacím mohou mít mimo členů správních orgánů společnosti i její 

zaměstnanci či obchodní partneři. Zaměstnanci mají povinnost střežit získané informace 

vyplývající z ust. § 301 písm. d) ZP, obchodní partneři jsou povinni respektovat          

ust. § 271 ObchZ, přičemž informace spadající mezi důvěrné musí být takto označeny. 

Pokud tyto informace nejsou dostatečně zajištěny nebo označeny jako důvěrné, nese 

odpovědnost za nedostatečnou ochranu takových skutečností správní orgán. Takové 

jednání je pak posuzováno jako zanedbání povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře 

podle první části první věty ust. § 194 odst. 5 ObchZ. Povinnost mlčenlivosti je však 

prolomena v rámci výpovědi před soudem, jak dovozuje judikatura, „není [subjekt] 

oprávněn odmítnout sdělit obchodní tajemství soudu, neboť zákon neukládá povinnost 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.“83 Soud je ale 

povinen učinit taková opatření, aby bylo obchodní tajemství dostatečně chráněno vůči 

třetím osobám.  

 

Při stanovení povinnosti zachovávat mlčenlivost členy správních orgánů podle 

ust. § 194 odst. 5 ObchZ však chybí časové omezení. Z dikce zákona lze usuzovat, že 

k této povinnosti jsou vázáni jen členové správních orgánů, tudíž tento závazek zaniká 

po skončení funkce. Vymezení doby trvání mlčenlivosti je stanoveno pouze v rámci 

obchodního tajemství podle ust. § 19 ObchZ, kdy je povinnost zachovávat mlčenlivost 

vymezena dobou, po kterou „trvá zájem podnikatele na ochraně obchodních, výrobních 

a technických skutečností.“84 Tudíž tak může povinnost pro dotčené subjekty trvat i po 

zániku právního vztahu se společností, nicméně tato úprava by byla žádoucí i pro 

stanovení doby trvání zákazu sdělování informací o společnosti podle ust. § 194 odst. 5 

ObchZ. 

 

Co se týče úpravy ohledně povinnosti mlčenlivost v Kodexu řízení a správy 

společností založený na Principech OECD, je zde zmíněn zákaz „obchodování na 

                                                 
82 Štenglová, I., Plíva S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : 
   C. H. Beck, 2006, str. 51, ISBN: 80-7179-487-2. 
83 Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 29 Odo 371/2005 ze dne 5. dubna 2006. 
84 Štenglová, I., Plíva S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : 
   C. H. Beck, 2006, str. 53, ISBN: 80-7179-487-2. 
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základě důvěrných informací (insider dealing) a zneužívání obchodů se společností ze 

strany spřízněných osob k jejich vlastnímu prospěchu“85. Právní úprava těchto 

doporučení již byla provedena jednak v ust. § 196 ObchZ a § 196a ObchZ, v ust. §§ 124 

a 125 ZPKT pro obchodníky s cennými papíry, ale i ve vztahu k trestněprávní 

odpovědnosti v ust. § 255 TZ.  

 

V evropské legislativě podporuje povinnost zachovávat mlčenlivost nařízení č. 

2157/2001, které, jak již bylo výše zmíněno, v čl. 49 zavazuje členy správních orgánů 

evropské společnosti ke zdržení se sdělování informací, jejichž šíření by mohlo mít za 

následek poškození zájmů společnosti, i po skončení jejich funkce, což naproti tomu 

z české úpravy přímo nevyplývá.  

 

 
    
 
 
 

 

 

  

                                                 
85 Komise pro cenné papíry: Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004), str. 
15-17 [on-line],  http://www.ecgi.org/codes/documents/czech_code_2004_cz.pdf. 
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4. Plnění závazku členů správního orgánu vykonávat 
funkci s péčí řádného hospodáře  

 
V následujícím textu se ve vymezení povinnosti vykonávat funkci s péčí 

řádného hospodáře zaměřím na řídící a kontrolní orgány akciové společnosti a evropské 

společnosti. Povinnost členů představenstva vykonávat působnost s péčí řádného 

hospodáře je vymezena v ust. § 194 odst. 5 ObchZ, přeneseně je také dána členům 

dozorčí rady podle ust. § 200 odst. 3 ObchZ. Pro členy představenstva a dozorčí rady 

evropské společnosti v dualistickém modelu, resp. členy správní rady evropské 

společnosti v monistickém modelu se použijí ustanovení tuzemské právní úpravy pro 

členy správních orgánů v odkazu čl. 51 nařízení č. 2157/2001. Zákon obsah pojmu péče 

řádného hospodáře konkrétně nedefinuje, i když je jako takový zaveden i např. v úpravě 

zástavy podle občanského práva86. Jeho význam lze tedy vyvozovat jen z nepříliš 

obsáhlé judikatury, spíše však z četných názorů právních teoretiků, ale také 

z nezávazných kodexů řízení a správy společností. 

 

4.1 Vymezení pojmu péče řádného hospodáře 
 
 Péče řádného hospodáře (diligenta diligentis patris familias) v českém právu je 

pojmem vyjadřujícím jistou minimální úroveň plnění povinností členy správních 

orgánů. Zavedením takového standardu byla snaha o sjednocení zájmů společnosti a 

členů správních orgánů a současně jejich motivaci k poskytnutí svých znalostí a 

dovedností ve prospěch společnosti. Tím se také obsah pojmu péče řádného hospodáře 

rozšiřuje od vymezení kvality péče i k jejímu množství a intenzitě.87  

 

 Péčí řádného hospodáře je požadována určitá standardní kvalita úkonů 

stanovená pro všechny členy správních orgánů jednotně, tedy je založena na 

objektivním principu, který spočívá v komparaci péče vynaložené jednotlivým členem 

správního orgánu a fiktivním řádným hospodářem. Subjektivní princip naopak posuzuje 

                                                 
86 Ust. § 162 odst. 1 věta druhá ObčZ „Je [Zástavní věřitel] povinen starat se o ni [zástavu] s péčí 
řádného hospodáře, zejména ji opatrovat a chránit před poškozením, ztrátou a zničením.“  
87 Pokorná, J.: K některým otázkám právního postavení členů představenstva akciové společnosti. In 
Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám, Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 289, ISBN: 978-
80-7357-370-6. 
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každého člena správního orgánu zvlášť vzhledem k jeho osobním schopnostem a stupni 

nedbalosti v nakládání s vlastními věcmi, tudíž je u každého úroveň dostatečné míry 

péče posazená podle vynakládané starostlivosti ve vlastních věcech. Toto hledisko se 

však uplatňuje v zahraničních úpravách, zejména pak u osobních společností88.  

 

Užívání objektivního principu v českých podmínkách je výsledkem četných 

výkladových sporů. Většina autorů ostře brojila proti zavedení posuzování péče při 

výkonu funkce ze subjektivního pohledu, jelikož se obávali negativních důsledků, které 

tento model odpovědnosti přináší. F. Rejlek89 pokládá subjektivní přístup za hrozbu 

v tom smyslu, že tak vzniká absolutní neexistence ochrany akcionářů i samotné 

společnosti. Pokud se budoucí člen představenstva prezentuje navenek v pozitivním 

světle, je akcionáři rozhodnutím valné hromady zvolen, ale jeho práce nemusí 

vykazovat takové kvality, jaké byly pro něj nastaveny. Takový člen správního orgánu se 

může nicméně vyvinit, pokud prokáže, že s takovým laxním postojem přistupuje i ke 

správě vlastních věcí. Odpovědnost za zvolení takové osoby za člena správního orgánu 

nicméně nepřechází na akcionáře, kteří navíc nejsou se společností spjatí, jako je tomu 

v osobních společnostech, tudíž jediným řešením je přenést na členy správního orgánu 

určitou, alespoň minimální míru povinnosti péče ve všech případech. Tímto se však 

elegantně přenášíme na úroveň objektivního modelu. I. Rada90 je také za zachování 

objektivního principu, jelikož v existenci subjektivního principu vidí reálné snižování 

nároků na členy správních orgánů a bezdůvodné znevýhodňování těch členů správních 

orgánů, kteří disponují vyšší úrovní znalostí a schopností. Snížení nároků na 

konkrétního jednotlivého člena správního orgánu může být podle mého názoru škodlivé 

pro společnost a hlavně ze subjektivního modelu vyplývá fakt, že absentuje motivace 

člena správního orgánu po kvalitnějším a pečlivějším řízení a správě společnosti. 

Vznikají tak podstatné rozdíly mezi jednotlivými členy, přičemž se taková situace musí 

nepřímo promítnout v obchodním vedení společnosti. Druhý argument I. Rady dochází 

ke stejnému závěru jako F. Rejlek, že nedbalí členové správního orgánu jsou tak 

                                                 
88 Čech, P.: Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3, str. 4. 
89 Rejlek, F.: Modely pojetí odpovědnosti členů představenstva. MU Brno, Právnická fakulta, Dny práva 
2009 [on-line], 
http://www.law.muni.cz/edicni/dny_prava_2009/files/prispevky/omezenost_sankci/Rejlek_Filip__1285_.
pdf. 
90 Rada, I., Obecné povinnosti členů statutárního orgánu. Právo a podnikání, 2003, č.2, str. 14. 
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„osvobozeni“ od odpovědnosti z důvodu své nižší kvality správy vlastních věcí na úkor 

těch, kteří poskytují vyšší standard péče s ohledem na své znalosti a dosaženou 

odbornost.  

 

Spor mezi uplatňováním subjektivního a objektivního principu se dá nicméně 

uzavřít s tím, že použití objektivního modelu odpovědnosti je možné efektivně 

doplňovat subjektivními prvky v hodnocení míry nedbalosti jejich rozhodování, což je 

však spíše otázkou pro soudní posouzení. Kombinace těchto dvou principů byla již 

nicméně zakotvena v některých právních řádech, zejména pak anglosaských zemí.91 

 

Co se týče samotné povinnosti členů správních orgánů vykonávat působnost s 

péčí řádného hospodáře, má tento závazek mezi ostatními povinnostmi kladenými na 

členy správních orgánů význačné postavení, neboť je možné výše stanovené povinnosti 

podřadit obsahu péče řádného hospodáře. Tento závazek vyjadřuje tedy spíše generální 

požadavek na členy správních orgánů spojený s výkonem jejich funkce jako celku. 

 

Snahy o konkrétní definici pojmu péče řádného hospodáře probíhají spíše než 

v legislativním procesu na teoretické hladině. Výklad různých autorů není jednotný, což 

také vyvolává stále větší vlnu diskuzí a snah o sjednocení vymezení tohoto pojmu. 

Jeden výklad hovoří o takové „péči, s jakou hospodář, který je vybaven potřebnými 

znalostmi a dovednostmi a chová se odpovědně a svědomitě, pečoval o svůj vlastní 

majetek.“92 J. Dědič naopak preferuje tvrzení, že obsahem péče řádného hospodáře je 

„požadavek plnit povinnosti na určité odborné úrovni, která však nemusí dosahovat 

úrovně znalostí odborníka daného oboru, avšak musí být odborníkem na řízení 

korporací, požadavek seznamovat se s novými poznatky v oboru řízení a správy 

společností a uplatňovat je v činnosti společnosti a při rozhodování se rozhodovat se 

znalostí věci a v případě, že člen představenstva nemá potřebné odborné znalosti, 

povinnost zajistit posouzení daného případu osobou,  která potřebné odborné znalosti 

                                                 
91 Např. v právním řádu Velké Británie zakotvuje objektivní princip s prvky principu subjektivního zákon 
o společnostech (Companies Act 2006). 
92 Štenglová, I., Plíva S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : 
   C. H. Beck, 2006, str. 745, ISBN: 80-7179-487-2. 
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má.“93 Nabízí se zde konfrontace těchto dvou definic, protože zatímco první výrok 

hovoří o tom, že člen správního orgánu musí disponovat potřebnými znalostmi a 

dovednostmi, druhá definice toto popírá a staví se za to, že jeho schopnosti a dovednost 

by měly dostačovat jen do takové míry, aby byl sám schopen rozpoznat, kdy je třeba 

danou záležitost delegovat na jinou osobu, v inkriminované záležitosti vybavenou 

odpovídající odborností.  Právě otázka odbornosti očekávané od člena představenstva a 

přeneseně i člena dozorčí rady je dosud neuzavřeným bodem a předmětem hlubšího 

výkladu. S tezí J. Dědiče, že reprezentant společnosti musí být nadán dovedností 

v řízení společností, tedy není nezbytně požadovaná znalost všech oblastí rozhodování 

představenstva, je zajedno i I. Rada94, který k tomu dodává, že osoba nemusí být znalá 

v oblasti předmětu podnikání společnosti, ale je třeba vymezit určité obecné schopnosti, 

kterými by měl oplývat člen představenstva různých společností a které by měly být 

takového rázu, aby mohl člen představenstva flexibilně se shodnou mírou kvality 

vykonávat stejnou funkci i u společnosti s absolutně odlišným předmětem podnikání. 

Autor tyto schopnosti označuje jednotně jako odbornost stavovskou. Tato minimální 

znalost požadovaná od členů představenstva, resp. přiměřeně i od členů dozorčí rady, je 

však vázána na určité konkrétní obory, jako je ekonomie, management, či právo. 

Poměrně vyšší míra znalostí je však na členy představenstva kladena podle K. Berana95 

v souvislosti s rozhodováním na základě odborných posudků, které si společnosti 

nechávají vystavit od specializovaných kanceláří. Autor zde v rozporu s názorem I. 

Rady předpokládá pro člena představenstva navíc i znalosti potřebné pro daný obor 

činnosti společnosti. Požadavek na odbornost člena správního orgánu by měl tedy podle 

mého názoru zahrnovat určité řídící schopnosti, které je taková osoba schopná využít 

v souvislosti s obecnými teoretickými znalostmi a zároveň efektivně skloubit 

s ostatními členy orgánu, aby tak celkové přijímání rozhodnutí představenstva jako 

kolektivního orgánu dosáhlo požadovaného cíle. 

 

Většina právních teoretiků se tedy shodla na takové míře péče, při které člen 

správního orgánu dokáže posoudit, kdy je třeba záležitost spadající do výkonu jeho 

                                                 
93 Dědič, J.: Obchodní zákoník. Komentář. Díl III. Praha : Polygon, 2002, str. 2417, ISBN: 80-7273-071-
1. 
94 Rada, I., Obecné povinnosti členů statutárního orgánu. Právo a podnikání, 2003, č.2, str. 14. 
95 Beran, K.: Význam právních posudků vypracovaných advokáty v souvislosti s povinností reprezentantů 
kapitálových společností jednat s péčí řádného hospodáře. Bulletin advokacie, 2004, č. 9, str. 26. 
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funkce projednat i s jinými osobami, zejména odborníky v dané oblasti. Otázkou ale 

zůstává, zda využívání cizí pomoci při výkonu funkce nenahrazuje zcela výkon 

veškerých činností reprezentanta, což by mohlo narušit i povinnost stanovenou       

v ust. § 66 odst. 2 věta druhá ObchZ, že závazek k výkonu funkce je závazkem osobní 

povahy. Právě tímto se ve své stati zabývá i K. Beran96, který dochází k názoru, že 

osobní výkon funkce je narušen právě zahrnutím odborného externího posudku jako 

důkazu vysoké míry pečlivosti, bedlivosti a profesionality, která odpovídá významu 

péče řádného hospodáře. Právě tímto nepřímým přenesením rozhodování na jiné 

subjekty může být však v určitém ohledu výkon funkce posuzován jako nedbalostní, 

neboť člen představenstva tak dokazuje nedostatek svých schopností v dané věci 

samostatně rozhodnout, čímž také může ohrozit společnost jako celek. Nicméně je zde 

rozhodující, zda je reprezentant schopen důkladně a náležitě v rozhodovacím procesu 

vyhodnotit závěry vycházející z posudku. 

 

Význam pojmu péče řádného hospodáře tedy tkví nejen v přiměřené pečlivosti a 

odbornosti, ale i ve schopnosti včas rozpoznat, kdy je třeba využít odborné rady. 

Judikatura s přiměřeným použitím v podmínkách akciové společnosti předpokládá, že 

„nemá-li jednatel pro zařízení záležitosti spadající do výkonu jeho funkce potřebné 

odborné znalosti, je povinen zajistit její posouzení osobou, která potřebné znalosti má, 

přičemž součástí péče řádného hospodáře je schopnost rozpoznat, které činnosti již není 

s to vykonávat či které potřebné znalosti a dovednosti nemá“97. Předpokládá se tedy, že 

člen správního orgánu dokáže vyhodnotit, kdy již výkon záležitosti bude není v jeho 

silách, a zároveň k tomuto výkonu vybrat a pověřit takovou osobu, která schopnostmi a 

znalostmi nutnými pro výkon záležitosti disponuje. V případě splnění takových 

podmínek nemůže být člen správního orgánu nařčen, že nejednal s péčí řádného 

hospodáře, i kdyby zařízení záležitosti třetí osobou způsobilo společnosti škodu.  

 

Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře zahrnuje i jednání v zájmu celé 

společnosti, jež by mělo být nadřazeno zájmům akcionáře98, jakož i etické aspekty 

                                                 
96 Beran, K.: tamtéž, str. 25-28. 
97 Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 29 Cdo 2531/2008 ze dne 30. října 2008. 
98 Štenglová, I., Plíva S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : 
   C. H. Beck, 2006, str. 745, ISBN: 80-7179-487-2. 
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v podobě výkonu funkce s čestnými úmysly. Podobně závazek péče řádného hospodáře 

vystihuje Kodex řízení a správy společností založený na Principech OECD, který ve své 

kapitole VI. pod bodem A. říká, že členové představenstva a dozorčí rady musejí jednat 

plně informováni, v dobré víře, s náležitou pílí a péčí a v nejlepším zájmu společnosti a 

akcionářů. Dále se také Kodex zmiňuje o povinnosti k ochraně menšinových akcionářů, 

úkolech správních orgánů v rámci výkonu jejich působnosti a závazku k dodržování 

etických standardů zejména vůči zainteresovaným stranám. Podstatný je pohled na 

požadované vlastnosti při přijímání rozhodnutí, a to schopnost objektivního a 

nezávislého úsudku ve věcech společnosti. Kodex řízení a správy společností založený 

na Principech OECD tedy v této kapitole VI. rozvíjí ustanovení obchodního zákoníku 

tím směrem, že jednotlivé požadavky kladené na členy správních orgánů výkladově 

zpřesňuje a usiluje o úpravu odpovědnosti správních orgánů vyplývající z povinnosti 

péče řádného hospodáře z praktického hlediska.   

 

Výsledkem novely obchodního zákoníku zákonem č. 370/2000 Sb. bylo rovněž 

přenesení důkazního břemene ve sporných případech, kdy je třeba rozhodnout, zda člen 

představenstva, resp. člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, na tohoto člena 

správního orgánu, což je zakotveno v ust. § 194 odst. 5 věta druhá ObchZ. Člen 

představenstva však přednáší důkazy jen ve svůj prospěch, aby vyvrátil tvrzení, že 

nejednal v souladu s povinností péče řádného hospodáře.99 Důkazy o tom, že tuto 

povinnost porušil, tedy v jeho neprospěch, je povinen předložit poškozený. Tato změna 

v zákoně má zcela prostý důvod, a to přístup k důkazům, tedy zápisům z jednání, 

odborným posudkům a jiným důkazním materiálům má povětšinou jen správní orgán.100 

Judikatura se zároveň vypořádává s otázkou, zda vztáhnout povinnost nést důkazní 

břemeno i na případy, ke kterým došlo před účinností zákona č. 370/2000 Sb. Nejvyšší 

soud tak ve svém rozhodnutí kontruje, že „přenos důkazního břemene na statutární 

orgán společnosti ohledně toho, zda tento orgán jednal s náležitou péčí, právní úprava 

účinná v době, v níž došlo k tvrzenému porušení povinnosti žalovaným, neznala. Tento 

                                                 
99 Viz např. rozhodnutí NS ČR sp. zn. 29 Cdo 3775/2008, ze dne 20. října 2009. 
100 Bejček, J.: Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností. Právní 
rozhledy, 2007, č. 17, str. 616. 
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princip začlenil do § 194 odst. 5 obch. zák. teprve zák. č. 370/2000 Sb., s účinností od 1. 

ledna 2001, a nelze jej tudíž vztahovat na jednání, ke kterým došlo před tímto datem.“101  

 

Oproti české úpravě vymezení povinnosti člena správního orgánu jednat s péčí 

řádného hospodáře bych postavila německou úpravu, jež se přiklonila k vymezení 

povinné péče jako péče obchodního vedoucího nikoliv hospodáře. V ust. § 93 odst. 1 

věta první AktG je tak členům představenstva stanovena povinnost, aby při obchodním 

vedení vynakládali péči řádného a odpovědného obchodního vedoucího. Tato povinnost 

se přiměřeně uplatní podle ust. § 116 AktG i na členy dozorčí rady. Německý kodex 

corporate governance povinnost k péči vymezuje totožně se zákonem v čl. 3.8 DCGK. 

Měřítko povinnosti péče se podle německého práva posuzuje podle toho, jak by měl 

jednat vedoucí firmy srovnatelného druhu a velikosti, který nehospodaří s vlastními 

prostředky, nýbrž je postaven do role správce cizího majetku. Úroveň požadované péče 

je tedy na rozdíl od české úpravy odvislá od druhu podnikání a velikosti společnosti. 

Může se také lišit v různých fázích hospodářského cyklu nebo oblasti, do které spadá 

konkrétní úloha jednotlivých členů představenstva. Podstatný vliv mohou mít také 

jednotlivé obchodní zvyklosti v daném konkrétním předmětu podnikání. Jak již bylo 

výše řečeno, je to dáno i subjektivním přístupem k odpovědnosti členů správních 

orgánů. Konkrétně lze povinnost řádného vedení společnosti podle německé úpravy 

definovat na základě jednotlivých dílčích povinností spadajících pod závazek péče, 

kterými jsou starost o jednání společnosti navenek a vnitřní organizaci společnosti, aby 

ve všech ohledech byly v souladu s platným právem, dále dodržování pravidel ohledně 

obchodního plánování, Corporate Social Responsibility a akceptovatelného rizika 

v obchodních vztazích, jakož i dodržování německého Kodexu v souladu s ust. § 161 

odst. 1 AktG.102 Povinnost může být také v některých případech přenesena na osoby 

jednající za společnost na základě plné moci. Takový případ dokazuje i rozhodnutí 

Spolkového soudního dvora ve věci navrácení lhůty, pokud tuto lhůtu pro podání 

důkazů nedodržel advokát zmocněn v tomto případě k zastupování žalované. Soud 

                                                 
101 Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 29 Cdo 359/2007 ze dne 20. ledna 2009. 
102 Hoffmann-Becking, M.: Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 4, Aktiengesellschaft. 3. 
přepracované a rozšířené vydání, Mnichov : Verlag C.H.Beck, 2007, str. 299, ISBN: 978 3 406 531026. 
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rozhodl, že povinnost péče v tomto případě přešla na advokáta, tudíž stížnosti žalované 

bylo vyhověno a rozsudek pro zmeškání zrušen.103 

 

4.2 Cesta k zavedení pojmu péče řádného hospodáře v obchodním 
zákoníku, vztah pojmů náležitá a odborná péče 

 
Povinnost péče byla institutem prvně užitým v zákoně č. 946/1811 ř.z., obecném 

zákoníku občanském (ABGB) ve vztahu k náhradě škody v ust. § 1297 ABGB takto: 

„Platí však také domněnka, 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.“104 Z takového ustanovení je zřejmé, že aplikace 

objektivního přístupu k posuzování odpovědnosti má v českém právu dlouhou tradici, 

přičemž samotný rozsah povinné péče nezaznamenal za téměř 200 let podstatné změny 

kromě dnes již v obchodním právu potřebných alespoň základních dovedností 

dostačujících k efektivnímu řízení společnosti. 

 

V obchodněprávních vztazích se zavedl pojem „péče řádného obchodníka“, 

který byl v čl. 282 zákona č. 1/1863 ř.z., obecného zákoníku obchodního, vymezen jako 

povinnost zachovat péči řádného kupce v rámci obchodních vztahů. Pojem péče 

řádného obchodníka byl tehdy považován za významově širší, než tomu bylo u 

občanskoprávního pojmu péče řádného hospodáře, tedy zahrnoval kromě standardní 

úrovně péče obyčejného člověka i požadavek na schopnosti v oblasti obchodu. 

Přiblížení, ba téměř splynutí výkladového pojetí těchto dvou povinností je možné najít 

v jiné definici péče řádného hospodáře v ust. § 1299 ABGB, které se vztahovalo na 

osoby vykonávající odbornou činnost, přičemž se tak zvyšují požadavky na ně kladené 

a současně se na ně přenáší odpovědnost za nedostatky v jejich dovednostech.105 Je 

možné takovou dvojí definici péče řádného hospodáře svým způsobem považovat za 

určité použití subjektivního modelu odpovědnosti, jelikož je v závislosti na vlastnostech 

                                                 
103 Usnesení Spolkového soudního dvora sp. zn. VIII ZB 76/09 ze dne 16. února 2010 [on-line],  
http://www.bundesgerichtshof.de/cln_136/DE/Entscheidungen/EntscheidungenBGH/entscheidungenBGH
_node.html. 
104 Havel, B.: Dobré mravy a poctivý obchodní styk. Právník, 2000, č. 1, str. 37. 
105 Rada, I., Obecné povinnosti členů statutárního orgánu. Právo a podnikání, 2003, č.2, str. 13. 
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osoby přiřknuta odlišná úroveň povinné péče, která je na takové osoby kladena. Na 

druhou stranu však tímto došlo k téměř úplnému sjednocení výkladu péče podle 

občanského i obchodního práva. Při schvalování zákona č. 370/2000 Sb., kterým byl 

současný obchodní zákoník novelizován, byl do obchodních vztahů zaveden pojem 

dříve občanskoprávní péče řádného hospodáře, což bylo zdůvodňováno jeho obecnějším 

pojetím, než je tomu tak u úzce vymezeného termínu péče řádného obchodníka106.  

 

Avšak v mezidobí mezi používáním pojmu péče řádného obchodníka 

v předválečném období a zavedením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře 

s účinností od 1.1.2001, se ve vztahu ke správním orgánům akciové společnosti 

hovořilo o povinnosti vykonávat svou působnost s náležitou péčí (ust. § 194 odst. 5 

ObchZ), členům statutárních orgánů ostatních společností však s ohledem na  ust. § 66 

odst. 2 ObchZ se stanovilo přiměřené použití předpisů o mandátní smlouvě, které však 

přisuzují povinnost jednat s odbornou péčí.107 V současné právní úpravě byl sice rozpor 

vyřešen a zavedena jednotná povinnost pro orgány všech obchodních společností 

vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, nicméně dodnes se pojmy odborná 

péče a náležitá péče často konfrontují.  

 

Kupříkladu K. Eliáš108 je toho názoru, že pojem náležité péče v sobě mimo 

požadovanou odbornost zahrnuje i požadavek stálé a trvalé loajality vůči společnosti a 

jejím hodnotám. Naopak I. Pelikánová109 připisovala náležité péči význam pouze 

odpovídající dostatečné pečlivosti při zařizování záležitostí pro společnost, který 

neobsahoval požadavek odbornosti, tudíž došla k přesvědčení, že pojem odborná péče je 

                                                 
106 Jiného názoru je P. Čech s odkazem na německou úpravu, kde v obdobném sporu zvítězil termín 
Geschäftsleiter (obchodní vedoucí) na úkor pojmu Hausvater (hospodář), který inklinuje 
k občanskoprávnímu pojetí péče a není s to vymezit požadavek na člena správního orgánu v oblasti řízení 
korporací v podobě dostatečné úrovně manažerských, organizačních a koordinačních schopností.            
In Čech, P.: Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3, str. 5. 
107 Znění ust. § 66 odst. 2 ObchZ do 31.12.2000: „Vztah mezi společností a členem statutárního či jiného 
orgánu společnosti nebo společníkem při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně 
ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud z jejich ujednání se společností nebo jiných ustanovení tohoto 
zákona upravujících jejich povinnosti nevyplývá jiné určení práva a povinností.“ 
108 Eliáš, K.: K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností. Právník, 1999, č. 
4, str. 235. 
109 Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. 2. vydání. Praha : Linde, 1998, str. 145, 
ISBN: 80-85647-52-4.  
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pojmem širším než jen náležitá péče. J. Dědič110 obdobně zastával názor, že požadavek 

náležité péče není tak přísný jako povinnost péče odborné, neboť náležitá péče v sobě 

neobsahovala požadavky odborné péče, tudíž se ke znalostem a dovednostem osoby   

při posuzování vykonávání působnosti s náležitou péčí přihlíží, zatímco při požadavku 

odborné péče nikoliv, jelikož ty už tvoří samotný standard povinnosti.                         

M. Bartošíková111 k tomu jen dodala, že je třeba právní úpravu sjednotit a stanovit pro 

kontrolní i řídící orgány všech obchodních společností povinnost odborné péče.             

I. Štenglová112 nevěnovala rozlišení pojmů odborná a náležitá žádný význam,     

přičemž obsahu náležité péče sice neodpovídá současně i povinnost disponovat 

odborností, ale tato osoba musí umět rozpoznat, při jakých úkonech je třeba využít rady 

odborníků. Stejný názor zastává i judikatura, když nepředpokládá u členů 

představenstva „odborné znalosti potřebné pro výkon všech činností, jež spadají do 

působnosti představenstva….., ale mohou je zajistit i prostřednictví třetích osob.“113 

Současně se ve stejném rozhodnutí stanoví, že pokud člen představenstva určitými 

znalostmi nebo dovednostmi disponuje, „je povinen je při výkonu funkce – v rámci 

svých možností – využívat“114. Na člena představenstva se tak staví určité subjektivní 

měřítko, které požaduje, aby plně aplikoval veškeré své znalosti a odborné zkušenosti 

v zájmu společnosti, přičemž externí pomoc je možné využít až v případě, kdy jeho 

znalosti nedostačují. 

 

Další judikaturní závěr ohledně výkladu pojmu náležitá péče stanoví, že 

„náležitá péče totiž nepochybně zahrnuje i péči o majetek akciové společnosti, a to 

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.“115 Tím je jako součást náležité péče dovolena i určitá 

přípustná míra rizika, která je obvyklá v obchodněprávních vztazích a nezakládá 

porušení této povinnosti.  
                                                 
110 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Prospektrum, 1997, str. 612, ISBN: 80-7175-
059-X.  
111 Bartošíková, M.: Povinnost a odpovědnost statutárních orgánů kapitálových společností. Obchodní 
právo, 1998, č. 11,  str. 3. 
112 Štenglová I., Plíva S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 5. vydání, Praha : C. H. Beck, 
1998, str. 486, ISBN: 80-7179-143-1.  
113 Rozsudek NS ČR sp. zn. 29 Odo 1262/2006 ze dne 30.července 2008. 
114 Tamtéž. 
115 Rozhodnutí  NS ČR sp. zn. 5 Tdo 1143/2005 ze dne 23. listopadu 2005. 
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Při přijímání novely č. 370/2000 Sb. se spor mezi náležitou a odbornou péčí 

vyřešil zavedením právě pojmu péče řádného hospodáře jako požadavku na všechny 

orgány osobních i kapitálových obchodních společností, který je podle důvodové zprávy 

k tomuto zákonu „obvyklým pojmem“116.           

     

4.3 Péče řádného hospodáře ve vztahu k povinnosti loajality 
 

 Povinnost loajality je obvykle podřaďována péči řádného hospodáře, existují 

však právní názory117, že je tuto povinnost třeba vyčleňovat samostatně. Zároveň je 

však tato povinnost s povinností péče řádného hospodáře velmi úzce spjata, jelikož lze 

předpokládat, že součástí řádného vedení a spravování společnosti je i vztah členů 

správních orgánů založený na oddanosti a čestnému přístupu ke společnosti. Již součástí 

pojmu náležité péče byla skutečnost, že „člen představenstva dává při rozhodování 

v představenstvu přednost zájmům společnosti před zájmy akcionáře, který jej do 

představenstva vahou svých hlasů prosadil, a nenechá se při výkonu funkce tímto 

akcionářem ovlivňovat.“118 Takovou povinnost loajality převedla I. Štenglová119 i do 

vztahu k povinnosti vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. 

 

Povinnost loajality není v zákoně nijak vymezena, ale vychází se při její definici 

z povinností jiných, jako např. povinnost zachovávat mlčenlivost podle ust. § 194 odst. 

5 ObchZ nebo zákazu konkurence podle ust. § 196 ObchZ, jejichž dodržování vystihuje 

loajalitu neboli věrnost společnosti. Povinnost loajality je také možné vyčíst 

z jednotlivých speciálních úprav právních vztahů např. s odkazem na ust. § 567 odst. 2 

ObchZ povinnost mandanta vůči mandatáři uskutečňovat činnost podle pokynů 

mandanta a v souladu s jeho zájmy. I. Rada120 v této souvislosti řeší otázku, zda 

                                                 
116 143. Důvodová zpráva k novele obchodního zákoníku [on-line], 
http://www.epravo.cz/top/clanky/obchodni-pravo/duvodova-zprava-k-novele-obchodniho-zakoniku-
143.html. 
117 Např. Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. Díl III. 1. vydání. Praha : Polygon, 2002, str. 
2417; Rada, I. a kol.: Jednatelé s.r.o. Představenstvo a.s. 2. vydání. Praha : Linde, 2004, str.78; Černá, S.: 
Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, 2006, str. 241, ISBN: 8073571641. 
118 Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 29 Cdo 3864/2008 ze dne 24. února 2009. 
119 Štenglová I., Plíva S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání, Praha : C. H. Beck, 
2009, str. 669, ISBN: 978-80-7400-055-3. 
120 Rada, I., Obecné povinnosti členů statutárního orgánu. Právo a podnikání, 2003, č.2, str. 8. 
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uzavřením smlouvy o výkonu funkce a současným vyloučením všech povinností 

upravených zákonem pro vztah podle mandátní smlouvy, se nevědomky nevyloučí i 

povinnost být loajální. Jelikož je však povinnost loajality zakotvena ve vícero 

povinnostech, neměla by být tímto povinnost věrnosti vůči společnosti ohrožena.  

 

S. Černá121 považuje princip loajality za výkladové pravidlo, v jehož rámci je 

třeba jednotlivé dílčí povinnosti vůči společnosti posuzovat a ze kterého všechny ostatní 

povinnosti vychází. Tímto názorem se povinnost loajality staví „nad“ všechny ostatní 

povinnosti členů správních orgánů, čímž lze také analogicky vyvodit jeho vyčlenění z 

povinnosti péče řádného hospodáře.  

 

Podle P. Čecha lze povinnost loajality vymezit tak, že v rámci jejího dodržování 

„má povinná osoba jednat v nejlepším zájmu a ku prospěchu společnosti a zdržet se 

všeho, čím by tento zájem mohla ohrozit“122. Podobnou definici můžeme najít v Kodexu 

řízení a správy společností založeném na Principech OECD v kap. VI. bod A), který 

stanoví požadavek na členy představenstva a dozorčí rady jednat v dobré víře a v 

nejlepším zájmu společnosti a akcionářů.123 Je zde tedy stanovena povinnost jednat 

jednak v zájmu společnosti, tak i akcionářů, což stojí v rozporu s výše zmíněným 

judikaturním závěrem i právním názorem I. Štenglové. Problém by zde mohl nastat 

v okamžiku, kdy by se zájem společnosti a akcionářů různil. Je třeba se však zabývat i 

významnou otázkou, jak lze definovat nejlepší zájem společnosti a jakým způsobem je 

možné tento zájem identifikovat. Hlavní roli zde hraje podnikatelské rozhodování, tedy 

samo představenstvo musí svým uvážením dospět k názoru, co je v daném konkrétním 

případě pro společnost nejlepší se současným vyhnutím se jakémukoliv preferování 

zájmu vlastního. Tímto je třeba se důsledně vyvarovat případnému konfliktu zájmů, 

neboť, i když má člen správního orgánu jednat tak, jako by jednal ve vlastních věcech, 

musí opustit vlastní zájem na dané věci, pokud by byl v rozporu se zájmem 

                                                 
121 Černá, S.: Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2006, str. 185. 
ISNB: 80-7357-164-1. 
122 Čech, P.: Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3, str. 13. 
123 Zájem akcionářů je převzat z Principů OECD a je odkazem na existenci monistických modelů 
v členských zemích, které upřednostňují shareholder value před stakeholder value. 
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společnosti.124 Pokud tak má společnost např. uzavřít smlouvu s osobou, se kterou je 

člen představenstva společnosti jakkoli spřízněn, je stále třeba dbát na to, aby smlouva 

byla uzavřena za co nejvýhodnějších podmínek právě pro společnost. Případnému 

konfliktu zájmů se snaží vyvarovat německá úprava v ust. § 112 AktG; pokud by měla 

společnost vstoupit do právního vztahu s členem představenstva, přenáší se kompetence 

v zastupování společnosti v tomto případě i v eventuelním soudním sporu na dozorčí 

radu.  

 

Podstatným hlediskem při nalézání nejlepšího zájmu společnosti je i posouzení 

přístupu společnosti k zohlednění stran zainteresovaných na společnosti, tedy zda 

preferuje shareholder value nebo stakeholder value125. Zájem společnosti je však 

zpravidla totožný s vůlí společnosti, tudíž vyjádření tohoto zájmu najdeme 

v dokumentech společnosti, tedy zejména ve stanovách a rozhodnutích, pokynech a 

zásadách valné hromady. Je však třeba se vyhnout realizaci takového zájmu společnosti, 

který je v rozporu s platným právem, etickými normami, ale také právě stanovami.126  

 

Vymezení obsahu povinnosti loajality v právních normách nezakotvuje ani 

německý právní řád. Podobně jako české právo povinnost loajality neupravuje 

odděleně, ale závazek být loajální vůči společnosti je považován za základ zákonných 

povinností, jako je povinnost mlčenlivosti, nebo zákaz konkurence. V rámci dodržování 

povinnosti loajality došlo k prosazení americké doktríny Corporate opportunity, na 

základě které nesmí člen představenstva využít ve svůj prospěch obchodní příležitost, 

která se nabízí společnosti a kterou se dozvěděl v rámci své funkce. Povinnost loajality 

je však vymezena v bodu 4.3.3. DCGK a to tak, že členové představenstva jsou povinni 

zájmu společnosti a žádný člen představenstva nemůže při rozhodování prosazovat 

vlastní zájmy nebo pro sebe využívat obchodní příležitosti, které náleží společnosti.127 

Porušení této povinnosti nastává i tehdy, pokud obchodní příležitosti nevyužije člen 

                                                 
124 Bejček, J.: Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností. Právní 
rozhledy, 2007, č. 17, str. 615. 
125 Více k výkladu rozdílu mezi shareholder a stakeholder value viz kap. 1.4. – Teoretické přístupy ke 
správě a řízení společnosti. 
126 Černá, S.: Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, 2006, str. 242, ISBN: 
8073571641. 
127 Hoffmann-Becking, M.: Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 4, Aktiengesellschaft. 3. 
přepracované a rozšířené vydání, Mnichov : Verlag C.H.Beck, 2007, str. 303, ISBN: 978 3 406 531026. 
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představenstva sám, ale prostřednictvím třetí osoby, od které si nechá slíbit provizi. 

Takto získanou provizi je společnost oprávněna po členu představenstva požadovat.128     

      

4.4 Aplikace doktríny podnikatelského úsudku 
 

 Doktrína podnikatelského úsudku neboli business judgment rule je přístup, 

který má svou tradici v rozhodovací činnosti amerických soudů. Vyvinula se z averze 

nebo spíše neochoty soudů přezkoumávat rozhodnutí správních rad společností. Tuto je 

možné vysledovat v názoru soudu státu Delaware v případu J.P. Stevens & Co. 

Shareholders Litigation z roku 1988: „Protože jsou obchodníci správně vnímáni jako 

nositelé znalostí, informací a úsudku, které nejsou vlastní rozhodujícím soudům a 

protože vytváření majetkových hodnot a oceňování a převzetí ekonomického rizika 

osobami s těmito znalostmi a informacemi představuje obrovský celospolečenský užitek, 

nebyly soudy dlouhou dobu s to přezkoumávat taková jejich rozhodnutí, která se zdají 

být učiněná v dobré víře.“129 Soud měl za to, že podnikatelské rozhodnutí vyžaduje 

určitou míru nezávislosti a svobody v úsudku a taková rozhodnutí učiněná na základě 

informací a odbornosti členů správního orgánu není snadné přezkoumat soudně, pokud 

tyto informace a souvislosti spojené s rozhodovacím procesem soudu chybí. Proto byla 

doktrína business judgment rule americkou judikaturou definována jako „domněnka, že 

ředitelé společností jednali při vytváření obchodních rozhodnutí na informovaném 

základě, v dobré víře a v upřímném přesvědčení, že přijaté rozhodnutí je v nejlepším 

zájmu společnosti.“130 Soud tak presumuje správnost podnikatelského rozhodování a 

odmítne takové rozhodnutí přezkoumat, pokud při jeho přijímání nedošlo k porušení 

povinnosti péče řádného hospodáře, povinnosti loajality, dobré víry a pokud bylo 

                                                 
128 Viz např. rozhodnutí Spolkového soudního dvora sp. zn. IX ZR 16/09 ze dne 17. prosince 2009 [on-
line], 
http://www.bundesgerichtshof.de/cln_136/DE/Entscheidungen/EntscheidungenBGH/entscheidungenBGH
_node.html. 
129 „Because businessmen and women are correctly perceived as possessing skills, information and 
judgment not possessed by reviewing courts and because there is a great social utility in encouraging the 
allocation of assets and the evaluation and assumption of economic risk by those with such skill and 
information, courts have long been reluctant to second-guess such decicions when they appear to have 
been made in good faitht.“ In Colley, J.L., Doyle, J.L., Logan, G.W., Stettinius, W.: Corporate 
Governance. New York : The McGraw-Hill Companies, 2003, str. 26, ISBN: 0-07-142999-9. 
130 „…presumption that in making a business decision the directors of a corporation acted on an 
informed basis, in good faith and in the honest belief that the action taken was in the best interests of the 
company.“ Aronson v. Lewis 473 A.2d 805, Supreme Court of Delaware, 1984, str. 1 [on-line], 
http://www.okcu.edu/law/academics/pdfs/aronson.pdf. 
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rozhodnutí přijato na podkladu dostatečných informací. Jelikož se bezchybnost 

takového rozhodování předpokládá, porušení výše předpokládaných povinností je třeba 

dokazovat, přičemž důkazní břemeno nese žalobce131. Pokud však problém tkví 

v porušení zákonnosti rozhodnutí, není toto pravidlem business judgment v žádném 

případě chráněno, i kdyby ředitelé při rozhodování neporušili žádnou výše jmenovanou 

povinnost.132  

 

Zároveň je třeba zdůraznit, že se při aplikaci pravidla podnikatelského úsudku 

nepřezkoumává samotné rozhodnutí, ale spíše postup, jak se k rozhodnutí dospělo, 

neboť samotné rozhodnutí je zpravidla výsledkem jednak analýzy prognóz a odhadů, 

jednak subjektivních prvků v uvážení ředitelů v podobě jejich zkušeností, schopností a 

podnikatelského instinktu pro budoucí vývoj s přiměřenou dávkou rizika, což nelze 

nahradit jen objektivně zjistitelnými informacemi. 133 Z povinnosti soudního přezkumu 

jsou tak vyjmuta rozhodnutí, která byla sice chybná, ale učiněná za použití dostupných 

informací a s vědomím konání v nejlepším zájmu společnosti. Současně je zde zřejmý 

subjektivní přístup při posuzování odpovědnosti členů správní rady při přijímání 

rozhodnutí. Nehodnotí se tedy pouze standardní péče vynaložená těmito osobami, ale 

stěžejní význam je třeba hledat v úmyslu, míře zpracování informací a celkovém 

záměru členů správní rady v rozhodovacím procesu. 

 

Doktrína business judgment rule se stala inspirací pro právní řády i jiných zemí. 

V německé úpravě tak můžeme v ust. § 93 odst. 1 věta druhá AktG nalézt její zakotvení 

v podobě tvrzení, že se nejedná o porušení povinnosti péče, pokud člen představenstva 

mohl při podnikatelském rozhodování rozumně předpokládat, že jedná na základě 

přiměřených informací ku prospěchu společnosti. Aby byl člen správního orgánu 

zproštěn odpovědnosti za případnou škodu vyplývající z rozhodnutí, musí být splněno 

následujících pět bodů: podnikatelské rozhodnutí, dobro společnosti, žádné preferování 

                                                 
131 Např. Americký právní institut však ve svých zásadách řízení a správy společností nepředpokládá na 
rozdíl od delawarské judikatury, že členové správních orgánů jednali správně, tudíž důkazní břemeno leží 
na jejich bedrech. In Čech, P.: Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3, str. 
8. 
132 Čech, P. tamtéž. 
133 Černá, S.: Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, 2006, str. 251, ISBN: 
8073571641. 
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vlastních či jiných zájmů na úkor zájmu společnosti, přiměřené informace, dobrá víra. 

Tímto institutem zavedeným do německého právního řádu s účinností  od 1.1.2005 je 

členům správních orgánů vymezen při rozhodování určitý prostor pro uvážení 

(Ermessensspielraum, safe harbour), který tvoří jakousi ochranu v případě chybného 

úsudku při přijímání rozhodnutí zejména vůči menšinovým akcionářům, jejichž zájem 

se obvykle liší od zájmu společnosti a  jimž je v současné době poskytována významná 

škála prostředků na uplatnění nároku na náhradu škody z důvodu porušení péče ze 

strany správních orgánů.134  

 

V současné době se otázkou business judgment rule v tuzemském právním 

prostředí zabývá pouze právní věda a v omezené míře soudy při své rozhodovací 

činnosti. B. Havel považuje podnikatelský úsudek za „náležité, informované a rozumné 

jednání statutárního orgánu (případně jeho členů) činěné v zájmu společnosti. Důvod 

pro toto pravidlo je spatřován ve snaze dát členům orgánů určitou míru ochrany proti 

společnosti, akcionářům a věřitelům jako oposit tlaku, který je kladen na jejich 

odbornost, loajalitu a rozumnost.“135 Současně ale připomíná, že toliko diskutovaná 

doktrína podnikatelského úsudku je obdobou pojmu dříve užívaného v tuzemských 

normách - zákoníku práce nebo zákoně o státním podniku – s označením hospodářské 

riziko. Jeho význam spočíval v ochraně správních orgánů, zejména pak statutárních 

orgánů, před odpovědností, což bylo zdůvodňováno různorodostí učiněných rozhodnutí 

s různou mírou rizika a předvídatelnosti budoucího vývoje.136 Lze tedy vyvodit, že 

podnikatelský úsudek je institut, který již má v českém právním řádu svou tradici, což 

by případnou recepci této doktríny, i co se týče výkladového hlediska, podstatně 

usnadnilo.  Nejvyšší soud se ve svých rozhodnutích otázkou business judgment rule 

zaobírá jen poskrovnu. V jednom svém rozhodnutí zastává názor, 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. … Nejde tedy o to, zda by 

                                                 
134 Clifford Chance: Organhaftung und Business Judgment Rule, Client Briefing, 9/2007, str. 4 [on-line], 
http://www.cliffordchance.com/expertise/publications/details.aspx?FilterName=@URL&LangID=UK&c
ontentitemid=13321&contlangid=3. 
135 Havel, B.: Synergie péče řádného hospodáře a podnikatelského úsudku. Právní rozhledy, 2007, č. 11, 
str. 414. 
136 Tamtéž. 
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rozhodnutí představenstva mělo být stoprocentně správné, ale posuzované rozhodnutí je 

již svojí podstatou v neprospěch společnosti a v rozporu se základními povinnostmi 

členů představenstva.“137 Nejvyšší soud tak zohlednil pravidlo podnikatelského úsudku 

tím, že zkoumal postup přijímání takového rozhodnutí, aniž by musel bezpodmínečně 

vzít v úvahu správnost takového rozhodnutí.  

 

V českém právním řádu je tedy pro recepci doktríny podnikatelského úsudku 

stále otevřený prostor, jelikož dosavadní výklad pojmu péče řádného hospodáře není 

v rozporu s tímto pravidlem, tudíž je zde možnost i přes objektivní model odpovědnosti 

vlastní českému obchodnímu zákoníku využít v rámci postupu soudů při 

přezkoumávání porušení péče řádného hospodáře prvky této doktríny. 

 

4.5 Následky porušení povinnosti péče řádného hospodáře 
 

V důsledku vymezení rozsáhlých pravomocí členům správních orgánů v rámci 

výkonu jejich funkce je třeba takovým osoba stanovit i dostatečné mantinely v podobě 

povinností stanovených jak ze zákona, tak na základě smluvního ujednání. Případné 

porušení těchto povinností má za následek sankci, která může mít nejrůznější povahu 

v závislosti na porušené povinnosti a intenzitě jejího porušení. Odpovědnost z porušení 

povinnosti se může řídit nejen obchodním právem, ale i právem občanským, správním 

či trestním. V následujícím textu se zaměřím na odpovědnost za škodu dle obchodního 

zákoníku pro případ porušení povinnosti péče řádného hospodáře a na případnou 

odpovědnost trestněprávní. 

 

4.5.1 Odpovědnost za škodu   
 

   Právní odpovědnost lze obecně definovat jako zvláštní druh právního vztahu, 

který vzniká v důsledku porušení právní povinnosti a zakládá vznik druhotné povinnosti 

sankční povahy138. Právní odpovědnost je možno posuzovat jednak dovnitř, tzn. 

odpovědnost správních orgánů za porušení svých povinností vůči společnosti, jednak 

odpovědnost společnosti vůči třetím osobám, tedy odpovědnost vnější. V dalším 

                                                 
137 Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 5 Tdo 1143/2005 ze dne 23. listopadu 2005. 
138 Gerloch, A.: Teorie práva. 3. rozšířené vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, str. 156, ISBN:  80-86473-
85-6. 
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výkladu se však budu věnovat odpovědnosti první, tedy odpovědnosti členů správních 

orgánů za porušení povinností vyplývajících ze závazku vykonávat svou působnost 

s péčí řádného hospodáře upravené obchodním zákoníkem.  

 

Závazek nést odpovědnost za své jednání učiněná jménem společnosti vzniká ze 

vztahu člena správního orgánu139 a společnosti. Pokud je mezi nimi uzavřena smlouva o 

výkonu funkce, nesmí v ní být, stejně jako ve stanovách společnosti, tato odpovědnost 

smluvně omezena nebo dokonce zcela vyloučena, neboť takový právní úkon je neplatný 

podle ust. § 194 odst. 5 věta čtvrtá ObchZ. Na druhou stranu by případné rozšíření této 

odpovědnosti zřejmě možné bylo, např. ve vztahu k ust. § 374 odst. 1 ObchZ. Pokud by 

následně smlouva nebo stanovy tuto odpovědnost zpětně na úroveň zákonného 

standardu, jistě by neplatnost nezakládala.140 Dále je třeba připomenout, že v případě 

porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře nese důkazní břemeno o tom, že 

tato povinnost porušena nebyla, sám dotčený člen správního orgánu. Zákon také 

konkrétně v ust. § 194 odst. 5 věta třetí ObchZ vymezuje, že při porušení povinnosti 

vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře odpovídají členové představenstva 

za škodu způsobenou porušením této právní povinnosti. Členové představenstva jsou 

odpovědni i za škodu způsobenou splněním pokynu valné hromady podle ust. § 194 

odst. 4 ObchZ, pokud je tento v rozporu s právními předpisy.  

 

Pokud porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře postihne třetí osoby, 

jsou tací členové představenstva, kteří jsou za škodu odpovědni, v pozici ručitelů za 

závazky společnosti v souladu s ust. § 194 odst. 6 ObchZ. V případě, že za škodu je 

odpovědno více členů představenstva, ručí tito za závazky společnosti společně a 

nerozdílně, pokud odpovědný člen škodu neuhradil a společnost není schopna plnit, 

avšak jen v rozsahu, ve kterém jsou členové představenstva k náhradě škody povinni. 

Na povinné ručení za závazky společnosti však není nijak ovlivněno zánikem 

společnosti. Tento závěr odvodil Nejvyšší soud s odkazem na obecnou úpravu ručení 

                                                 
139 Na dozorčí radu se ustanovení § 194 odst. 5 ObchZ vztahuje přiměřeně s ohledem na ust. § 200 odst. 3 
ObchZ, na členy správní rady v monistickém modelu se tato ustanovení obchodního vztahují s odkazem 
na čl. 51 nařízení č. 2157/2001. V následujícím textu se vše, co je řečeno k představenstvu, přiměřeně 
vztahuje i k dozorčí a správní radě. 
140 Bejček, J.: Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností. Právní 
rozhledy, 2007, č. 17, str. 618. 
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v obchodním zákoníku tak, že „zánik společnosti coby dlužníka nemůže mít vliv na 

zánik případného ručitelského závazku statutárního orgánu, resp. člena statutárního 

orgánu na základě § 194 odst. 6 obch. zák., když podle § 311 odst. 2 obch. zák. (jenž se 

skrze § 312 obch. zák. přiměřeně použije též na ručení, které vzniklo ze zákona) ručení 

nezaniká, jestliže závazek zanikl pro zánik právnické osoby, jež je (byla) dlužníkem.“141  

 

Odpovědnost správních orgánů je přes kolektivní charakter těchto orgánů 

odpovědností individuální, tedy odpovědným je pouze ten člen správního orgánu, který 

porušení svých povinností škodu způsobil. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 

2006/46/ES o ročních účetních a konsolidovaných účetních závěrkách142 však předvídá 

kolektivní odpovědnost správních orgánů. Tato odpovědnost vychází z kolektivní 

povinnosti správních orgánů zajistit sestavení a zveřejnění stanovených finančních 

výkazů, tj. roční účetní závěrky, výroční zprávy, výkazu o správě a řízení společnosti. 

Směrnice již byla transponována do českého právního řádu zákonem č. 230/2009 Sb. 

s účinností ke dni 1. srpna 2009. 

 

Specifický případ odpovědnosti z porušení povinnosti jednat s péčí řádného 

hospodáře může vzniknout i tak, pokud členové představenstva postupují při přijímání 

rozhodnutí v souladu se stanovami, pokyny a zásadami valné hromady a jsou 

přesvědčeni, že i v souladu s právními předpisy, ale posléze se zjistí, že ustanovení 

zákona bylo chybně vykládáno, čímž byla způsobena společnosti škoda. Takový případ 

vychází z rozhodnutí Nejvyššího správní soudu143 ve věci chybějícího ustanovení 

zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku 

zaměstnanosti, pro stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální 

zabezpečení organizace a malé organizace za zaměstnavatele, čímž byla způsobena 

nemožnost výši pojistného podle zákona vyčíslit a tedy i takové pojistné odvést. 

Členové statutárních orgánů, kteří při svém rozhodování o zaplacení pojistného  mezery 

v zákoně využili a odvedli pojistné jen za zaměstnance, však nyní čelí odpovědnosti za 

                                                 
141 Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 29 Cdo 4824/2007 ze dne 20. října 2009. 
142 Směrnice EP a Rady č. 2006/46/ES, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních 
závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS 
o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí 
a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven.  
143 Rozhodnutí NSS ČR sp. zn. 4 Ads 120/2009 ze dne 25. února 2010 [on-line], http://www.nssoud.cz. 
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škodu vůči společnosti, jelikož Nejvyšší správní soud judikoval, že chybějící definici 

vyměřovacího základu lze „s potřebnou mírou určitosti vymezit jako částku 

odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jejich zaměstnanců“144. Zprostit se 

odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinnosti péče řádného hospodáře by 

tak bylo možné jen při aplikaci subjektivního přístupu, pokud by statutární orgán 

prokázal, že jednal na základě dostatečných informací a v přesvědčení, že jedná 

v nejlepším zájmu společnosti. 

 

Je třeba zmínit, že odpovědnost za škodu členů představenstva způsobenou 

porušením povinnosti při výkonu funkce trvá i po zániku této funkce a promlčuje se 

v obecné promlčecí lhůtě podle obchodního zákoníku.145 Obecně k uplatnění nároku na 

náhradu škody vzniklé společnosti je aktivně legitimováno představenstvo jako 

statutární orgán společnosti. V případě uplatnění nároku vůči členu představenstva tak 

existuje reálné nebezpečí konfliktu zájmů. Proto je dozorčí rada v souladu s ust. § 182 

odst. 1 písm. c) ObchZ orgánem, který uplatní právo na náhradu škody, jež má 

společnost vůči členovi představenstva, na žádost akcionáře splňujícím podmínky ust. § 

181 odst. 1 ObchZ146. V soudním řízení pak je dozorčí rada zastoupena svým členem 

v souladu s ust. § 199 odst. 2 ObchZ.147 Pokud dozorčí rada bez zbytečného odkladu 

nevyhoví žádosti akcionáře o uplatnění nároku na náhradu škody, může akcionář na 

základě podání žaloby tento nárok uplatnit sám v souladu s ust. § 182 odst. 2 ObchZ. 

Problematická je však situace, pokud je uplatňován nárok na náhradu škody vůči členu 

dozorčí rady, neboť k takovému kroku je oprávněno jen představenstvo, již však nikoliv 

akcionáři, a to ani k rozhodnutí o uplatnění nároku, ani k podání žaloby samotné.148 

Rozhodně souhlasím s I. Radou, že de lege ferenda by mělo dojít k rozšíření právní 

úpravy o tento institut, a to o aktivní legitimaci jak jednotlivých akcionářů, tak skupiny 

akcionářů dle ust. § 181 odst. 1 ObchZ. V této souvislosti však nesmíme považovat 

                                                 
144 Tamtéž. 
145 Štenglová, I., Plíva S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : 
   C. H. Beck, 2006, str. 745, ISBN: 80-7179-487-2. 
146 Akcionáři společnosti se základním kapitálem vyšším než 100 milionů Kč, kteří disponují akciemi o 
souhrnné jmenovité hodnotě ve výši minimálně 3% základního kapitálu a akcionáři společnosti se 
základním kapitálem 100 milionů Kč a nižším, kteří mají akcie o souhrnné jmenovité hodnotě ve výši 
minimálně 5% základního kapitálu. 
147 Černá, S.: Důsledky porušení povinnosti členem představenstva akciové společnosti. Právo a 
podnikání, 1997, č. 7-8, str. 7. 
148 Rada, I.: Odpovědnost funkcionářů společnosti. Právní rádce, 2008, č. 2. 
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škodu způsobenou společnosti za škodu akcionářů. Jak vyvozuje judikatura, „akcionáře, 

a to i když je stoprocentním akcionářem, nelze ztotožňovat s akciovou společností jako 

právnickou osobou …, neboť jde o dva odlišné subjekty. Jestliže obviněný, který je 

předsedou představenstva a stoprocentním akcionářem způsobil … škodu akciové 

společnosti …., nevznikla tím škoda současně obviněnému, jakožto jejímu akcionáři, 

protože majetek akciové společnosti jako právnické osoby, je pro něj majetkem cizím, 

ale vznikla škoda pouze akciové společnosti. Za způsobení takové škody lze dovozovat 

trestní odpovědnost obviněného a stejně tak mu lze uložit povinnost ji nahradit.“149 

Pokud tedy využijí akcionáři nebo skupina akcionářů dle ust. § 181 odst. 1 ObchZ 

možnosti uplatnit právo na náhradu škody vůči představenstvu nebo členu 

představenstva, mohou tak učinit jen jménem společnosti.  

 

Jak z výše uvedeného výkladu vyplývá, je náhrada škody150 nejvýznamnějším 

institutem soukromoprávní odpovědnosti ve vztahu k porušení povinnosti členem 

správního orgánu. Pro úpravu náhrady škody se použijí ust. §§ 373 an. ObchZ v souladu 

s ust. § 757 ObchZ. Odpovědnost za škodu je odpovědností objektivní, tedy vzniká bez 

ohledu na zavinění, a současně zde musí být souvislost mezi porušením povinnosti a 

vzniklou škodou. Nejedná se o odpovědnost absolutní, tedy je zde možnost liberace. 

Obecný důvod pro zproštění se odpovědnosti je uveden v ust. § 374 odst.1 ObchZ, který 

jako okolnost vylučující odpovědnost stanoví takovou překážku, která nastala nezávisle 

na vůli povinného a současně je důvodem pro nesplnění povinnosti, přičemž povinný 

není schopen tuto překážku odvrátit a ani nepředvídal její vznik. Speciální důvody 

zproštění odpovědnosti můžeme najít jednak v případě vzniku odpovědnosti za škodu 

při plnění pokynů valné hromady, pokud jsou tyto pokyny v souladu s právními 

předpisy podle ust. § 194 odst. 5 věta pátá ObchZ, dále též v případě podle ust. § 201 

odst. 4 věta první ObchZ, kdy dozorčí rada nedá k jednání představenstva souhlas, který 

je vyžadován zákonem nebo stanovami, nebo takové jednání přímo zakáže, čímž 

vznikne škoda, přičemž tak přechází nároky z odpovědnosti za škodu z představenstva 

                                                 
149 Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 8 Tdo 124/2005 ze dne 24. března 2005. 
150 Mezi další sankční opatření za porušení povinnosti představenstva, resp. dozorčí rady je možné uvést 
odvolání z funkce, neposkytnutí odměny, odstupného nebo tantiémy, povinnost k zaplacení smluvní 
pokuty, pokud bylo mezi stranami ujednáno, nebo jiná opatření vyplývající z porušení zákazu konkurence 
nebo nekalé soutěže, nebo z porušení povinnosti v rámci přeměny společnosti. In  Rada, I. a kol.: 
Jednatelé s.r.o. Představenstvo a.s. 2. vydání. Praha : Linde, 2004, str. 176 an. 
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na ty členy dozorčí rady, kteří při rozhodování o takovýchto jednáních nejednali 

v souladu s povinností péče řádného hospodáře (ust. § 201 odst. 4 věta druhá ObchZ). 

Pokud však dozorčí rada k takovému jednání souhlas udělí a současně takovým 

jednáním je následně způsobena škoda, jsou odpovědni ti členové obou správních 

orgánů, u kterých se prokáže rozpor jejich jednání s péčí řádného hospodáře, společně a 

nerozdílně. 

 

Při uplatňování odpovědnosti za škodu ze strany společnosti je třeba zmínit tzv. 

absolutorium, což je „právem neupravený institut, jímž valná hromada v případě 

společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti prohlašuje, že neuplatňuje 

vůči společnosti žádné nároky.“151 J. Bejček152 toto prohlášení považuje za neplatné ex 

lege, neboť se jedná o usnesení valné hromady, kterým se vylučuje odpovědnost 

představenstva, což je částečně v rozporu s ust. § 194 odst. 5 ObchZ. Není možné ani 

zakotvení absolutoria ve stanovách, neboť by z toho vyplývala neplatnost takového 

ustanovení podle ust. § 194 odst. 5 ObchZ. Současně pokud by byl takový pokyn valné 

hromady ohledně vyloučení odpovědnosti udělen a představenstvo by se jím řídilo, 

nastal by rozpor s ust. § 194 odst. 4 ObchZ, čímž by představenstvo rovněž nejednalo 

v souladu se zákonnou povinností péče řádného hospodáře.  

 

Škoda způsobená porušením povinnosti se obvykle nahrazuje v penězích podle 

ust. § 378 ObchZ, ale pokud se strany dohodnou, mohou tak učinit naturální restitucí. 

Rozsah nahrazované škody podle ust. § 379 ObchZ zahrnuje nejen samotnou škodu 

skutečnou, ale i ušlý zisk, kterého by poškozený dosáhl, kdyby v příčinné souvislosti 

nedošlo ke vzniku škody, přičemž takový zisk se obtížně prokazuje, proto se nahrazuje 

ziskem dosahovaným obvykle v poctivém obchodním styku za přibližných podmínek ve 

stejném oboru činnosti (ust. § 381 ObchZ).   

 

Německá úprava postihuje porušení jednat s péčí řádného a svědomitého 

obchodního vedoucího podle ust. § 93 odst. 1 AktG uplatňováním nároku na náhradu 

                                                 
151 Sokol, T.: Odpovědnost členů statutárních orgánů dle trestního zákona. Právní rádce, 2007, č. 3, str. 
41. 
152 Bejček, J.: Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností. Právní 
rozhledy, 2007, č. 17, str. 619. 
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škody stanoveném v odstavci 2 zmíněného ustanovení. Důkazní břemeno nese stejně 

jako v české úpravě člen správního orgánu, který je za škodu odpovědný. Odlišnost 

oproti českému obchodnímu zákoníku lze nalézt v možnosti pojištění společnosti proti 

rizikům vyplývajícím z činnosti člena správního orgánu, přičemž spoluúčast se stanoví 

od nejméně 10 % náhrady škody až do výše nejméně 1,5násobku stálé roční odměny 

člena správního orgánu za výkon funkce.  

 

4.5.2 Trestněprávní odpovědnost 
 

Porušení povinností vymezených členům správních orgánů nemusí mít za 

následek pouze vznik odpovědnostního vztahu soukromoprávního, ale může být tímto 

porušením naplněna i skutková podstata trestného činu. Trestněprávní odpovědnost je 

odpovědností subjektivní, tedy je třeba dokazovat zavinění, která nastupuje vedle 

odpovědnosti obchodněprávní. V současné době stojíme na pomezí dvou právních 

norem, a to zákona č. 140/1961 Sb, trestní zákon, a zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, který prvně jmenovaný zákon v tuzemské soustavě pramenů trestního práva 

nahradil s účinností od 1.1.2010. Přesto působnost prvého zákona dosud nezanikla, 

neboť se podle něj posuzují trestné činy spáchané ještě v době jeho účinnosti. Podle 

nového zákona se takové trestné činy spáchané do 31.12.2009 mohou posuzovat jen, 

pokud by nová úprava  byla pro pachatele příznivější. Nový trestní zákon změnil i 

strukturu zvláštní části zákona vymezující jednotlivé skutkové podstaty, přičemž bylo 

stanoveno i několik nových trestných činů. 

 

Trestněprávní odpovědnost členů správních orgánů je omezena na trestné činy, 

které lze při výkonu funkce správního orgánu nebo v souvislosti s takovou funkcí 

spáchat. V případě porušení povinnosti vykonávat svou působnost s péčí řádného 

hospodáře se tak lze za podmínky naplnění skutkové podstaty takového trestného činu 

podle nového zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, dopustit trestného činu:  

 

-  poškozování spotřebitele (ust. § 253 TZ), 

-  zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (ust. § 254 TZ), 

-  způsobení úpadku (ust. § 224 TZ), 

-  porušení povinnosti v insolvenčním řízení (ust. § 225 TZ), 
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-  zneužití informace a postavení v obchodním styku (ust. § 255 TZ), 

-  neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné  

platby (ust. § 241 TZ), zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 

(ust. § 240 TZ), 

-  zpronevěry (ust. § 206 TZ), 

-  podvodu (ust. § 209 TZ), 

-  pojistného podvodu (ust. § 210 TZ), úvěrového podvodu (ust. § 211 TZ) a 

dotačního podvodu (ust. § 212 TZ), 

-  porušení povinnosti při správě cizího majetku (ust. § 220 TZ), i z nedbalosti 

(ust. § 221 TZ), 

-  poškození věřitele (ust. § 222 TZ), 

-  zvýhodnění věřitele (ust. § 223 TZ), 

-  porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (ust. § 227 TZ), 

-  porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (ust. § 248 TZ).   
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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 
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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.  
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Seznam zkratek 
 
• AktG   - Německý zákon č. Blbl. I S. 1089, o akciových 

společnostech, ve znění pozdějších předpisů 

• DCGK    - Německý kodex řízení a správy společností 

(Deutscher Corporate Governance Kodex) ve 

znění ke dni 18.6.2009 

• EP    - Evropský parlament 

• EU    - Evropská unie 

• Nařízení č. 2157/2001  - Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 

o statutu evropské společnosti (SE)  

• Nový ObčZ   - Navrhovaný text zákona, který má nahradit 

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
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• NS ČR   - Nejvyšší soud České republiky 

• ObčZ    - Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
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• PřemZ   - Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
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• Směrnice č. 2001/86/ES  - Směrnice Rady č. 2001/86/ES ze dne 8. října 

2001, kterou se doplňuje statut evropské 

společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců 
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• TZ   - Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 370/2000 Sb.  - Zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění mimo 

jiné zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon o SE   - Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, 

ve znění pozdějších předpisů 

• ZP    - Zákon č. 262/2008 Sb., zákoník práce, ve znění      

pozdějších předpisů 

• ZPKT   - Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 
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Zusammenfassung 
 
 

Topical issues of corporate governance in national and Community legislation /  

Die aktuellen Fragen der Corporate Governance im nationalen und im 

Kommunitärrecht  

    

 

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit den aktuellen Fragen der Corporate 

Governance, wobei sie konkret auf die Generalpflichten der Verwaltungsorgane in der 

Aktiegesellschaft sowie auch in der Europäischen Gesellschaft gerichtet ist. Ein 

besonderer Nachdruck ist auf die Sorgfaltpflicht eines ordentlichen Hausvaters gelegt.  

 

Im ersten Kapitel der Arbeit sind die grundlegenden Ausgangspunkte, Theorien 

und Instrumente der Corporate Governance gesetzt. Wegen der umfangreiche 

Problematik sind nur die Aspekte, die für die weitere Auslegung brauchend und nutzbar 

sind, angewandt. Das zweite Kapitel umfasst die Abgrenzung der Stellung der 

Verwaltungsorgane und ihr Verhältnis gegenüber der Gesellschaft. Die daraus 

erworbenen Kenntnisse sind weiter im nachstehenden Kapitel, die sich den 

Generalpflichten der Verwaltungsorgane während der Ausübung ihrer Funktion im 

Zusammenhang mit der Rechtwissenschaft und der aktuellen Judikatur zuwendet, 

entwickelt. Zu den Generalpflichten ist die Pflicht zur persönlichen Ausübung der 

Funktion, Pflicht, sich mit den durch die Hauptversammlung genehmigten Grundsätzen 

und Anweisungen zu richten, Pflicht zum Befolgen des Konkurrenzverbots, Pflicht zur 

Verschwiegenheitsbewahrung, Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Hausvaters und 

Loyalitätspflicht eingeordnet. Die zwei letzten Pflichten sind einzeln definiert, deshalb 

die Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Hausvaters, die mit der Loyalitätspflicht oft 

gebunden wird, einen Schwerpunkt dieser Arbeit bildet. Im Verhältnis zur 

Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Hausvaters sind alle erforderlichen Aspekte der 

Entwicklung des Begriffs und die Interpretationsunterschiede hinsichtlich der gehörigen 

und der fachlichen Sorgfalt sowie auch der  späteren Einleitung der Sorgfaltspflicht 

eines ordentlichen Hausvaters. Als ein wichtiges Instrument ist die Business-judgment- 

rule-Doktrin beschrieben, die große Bedeutung gehört der Verantwortung der 

Verwaltungsorganmitglieder, im Konkret dann der Schadenshaftung gemäß des HGB-
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CZ und der Deliktfähigkeit.  Die Auslegung in der ganzen Diplomarbeit ist durch die 

aktuelle Judikatur ergänzt.  
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