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Cílem této diplomové je kritické zhodnocení výkladu pojmu péče řádného hospodáře a 

požadavků, které je třeba splnit, aby tato péče byla naplněna. Metoda zpracování diplomové 

práce je právně komparativní analýza. Za základ práce je zvolen britský koncept fiduciárních 

povinností a povinnosti péče, jež je srovnáván s českým konceptem péče řádného hospodáře. 

Diplomová práce obsahuje pět kapitol, přičemž každá z nich se zabývá odlišnými 

aspekty konceptu péče řádného hospodáře. První kapitola je úvodní a definuje základní 

terminologii používanou v diplomové práci jako reprezentant, péče řádného hospodáře, 

povinnost loajality, fiduciární povinnosti a povinnost péče, znalostí a pečlivosti. 

Druhá kapitola zkoumá britský koncept fiduciárních povinností. Kapitola se skládá 

z pěti podkapitol. Část první se zabývá úvodem do systematiky obecných povinností 

reprezentantů obchodních společností. Část druhá vysvětluje fiduciární pozici reprezentanta 

obchodní společnosti. Část třetí a čtvrtá se zabývá hlavními aspekty povinnosti loajality, tj. 

povinností jednat v zájmu obchodní společnosti a povinností vyhnout se konfliktu zájmů. Část 

pátá se zaměřuje na následky porušení obecných povinností reprezentantů obchodní 

společnosti. 

Třetí kapitola je rozdělaná do třech částí a poskytuje přehled o britském konceptu 

povinnosti péče, schopnosti a pečlivosti. První část ilustruje změnu od tradičního nahlížení 

k modernímu pojetí povinnosti péče britskými soudy. Část druhá a třetí se zabývá obsahem a 

kombinovaným standardem povinnosti péče. 

Čtvrtá kapitola je soustředěna na český koncept péče řádného hospodáře. Je rozdělena 

do pěti částí a poskytuje analýzu relevantní právní úpravy obchodního zákoníku, nového 

občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Tato kapitola obsahuje přehled 

české akademické diskuze ohledně péče řádného hospodáře a povinnosti loajality. 

Komparativní analýza českého konceptu péče řádného hospodáře a tomu 

odpovídajících konceptů britských je provedena v kapitole páté. Je zaměřena na společné a 



rozdílné rysy těchto dvou právních systémů a přináší návrhy založené na britské judikatuře 

pro českou právní úpravu na prahu rekodifikace. 
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