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1. Aktuálnost tématu: 

Péče řádného hospodáře je kritériem, podle kterého se posuzuje míra potřebné a 
vyžadované pečlivosti a bedlivosti, se kterou osoby spravující cizí majetek (typicky 
reprezentanti obchodních společností, resp. právnických osob obecně) vykonávají svoji 
působnost. Péče řádného hospodáře je předmětem intenzivní pozornosti zejména v oblasti 
obchodního práva. Tato pozornost je však logicky primárně zaměřena na rozbor platné právní 
úpravy a její aplikaci cestou judikatury. Předložená diplomová práce se v tomto ohledu liší, 
neboť se zabývá myšlenkovými zdroji, ze kterých zřejmě  mimo jiné též čerpal současný 
český zákonodárce při  úpravě péče řádného hospodáře v novém občanském zákoníku. Zde se 
totiž setkáváme s konceptem tzv. fiduciárních povinností, které jsou tradičně rozpracovány 
v angloamerickém systému. Snaha o porovnání institutu platného práva – péče řádného 
hospodáře – s jeho protějškem (protějšky) v angloamerickém systému, tj. fiduciárními 
povinnostmi (fiduciary duties) a povinnostmi péče (duty of care, skill and diligence) je přitom 
žádoucí a potřebná zejména vzhledem k stále intenzivnějšímu přibližování kontinentálního a 
tedy i našeho práva angloamerickému právnímu systému. 

2. Náročnost tématu a metoda zpracování: 

Každá na právní komparaci založená práce je pro svého zpracovatele extrémně náročná. 
Důvodem je skutečnost, že je třeba porozumět nejenom institutu vlastního právního řádu, 
v tomto případě institutu péče řádného hospodáře tak, jak je upraven platným právem, ale také 
jak se doposud vyvíjel, jakož i tomu, jak bude upraven v právu, které bude platit již 
v nedaleké budoucnosti. Vedle toho je též třeba poznat cizí právní úpravu, která mnohdy 
vychází z odlišných tradic a metod právní regulace. Právě to je případ péče řádného 
hospodáře, které v angloamerickém systému neodpovídá obdobný institut tak, jak jej chápeme 
u nás. To, co my chápeme jako péči řádného hospodáře, je ve Velké Británii pokryto jednak 
fiduciárními povinnostmi a jednak povinností péče. Ačkoliv se jedná o instituty, které spolu 
vzájemně souvisejí, jsou jako takové samostatné a je třeba jim věnovat samostatnou 
pozornost. 

Z hlediska zpracování práce vyzdvihuji skutečnost, že kandidátka tuto práci z valné 
většiny zpracovala při svém studijním pobytu na univerzitě ve Velké Británii v Cardiffu, což 
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jí umožnilo shromáždit dostatečné množství pramenů, jakož i pochopit na základě konzultací 
s tamějšími odborníky specifika právní úpravy této problematiky. 

3. Kritéria hodnocení práce a struktura práce: 

Práce se kromě úvodu a závěru člení na čtyři kapitoly. V první je pojednáno obecně o péči 
řádného hospodáře v českém právním řádu, druhá a třetí se pak již zabývá protějšky tohoto 
institutu v systému Velké Británie, tj. fiduciárními povinnostmi a povinností péče. Čtvrtá 
kapitola systematicky pojednává o péči řádného hospodáře v České republice a rozebírá vývoj 
právní úpravy, jakož i její aplikaci soudy. Poslední kapitola tvoří vlastní právně komparativní 
analýzu, která obsahuje srovnání české právní úpravy s úpravou angloamerickou. Práce kromě 
širokého seznamu literatury obsahuje i přílohu, ve které nalézáme výňatky ze zákona o 
obchodních společnostech Velké Británie (Companies Act 2006), které jsou přeloženy do 
českého jazyka. 

Strukturu práce tak považuji za správnou a logickou a zejména vyzdvihuji skutečnost, že 
v příloze obsahuje autentické znění relativně nového zákona, což umožňuje čtenáři vlastní 
úvahy a srovnání české a zahraniční právní úpravy. 

4. Práce s prameny a formální úroveň práce 

Rozsah práce bezmála 60 stran textu je zcela adekvátní typu kvalifikační práce. Za 
nadprůměrné lze považovat zpracování zahraniční literatury a judikatury, na kterou je 
systematicky odkazováno ve vlastním textu práce. Práce obsahuje téměř 200 poznámek pod 
čarou s odkazy vesměs na zahraniční literaturu, což je z hlediska tohoto typu kvalifikační 
práce zcela nadprůměrné. Práce taktéž korektně cituje všechny české autory, kteří se k této 
otázce výraznějším způsobem vyslovili. 

Z formálního hlediska má práce bezvadnou úroveň.  

5. Závěr 

Kandidátka na odevzdané diplomové práci pracovala více než 3 roky, za účelem jejího 
zpracování podnikla zahraniční studijní pobyt a výsledky jejího bádání nad touto 
problematikou se staly též součástí specifického vysokoškolského výzkumu v roce 2012 a 
2013. Předloženou diplomovou práci považuji za nadprůměrnou a domnívám se, že splňuje 
veškeré předpoklady pro to, aby byla úspěšně obhájena. 

V Praze dne 19. června 2013  
 
 
 
 …………………………………………… 
 doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.  

 vedoucí diplomové práce 


