
Abstrakt

Ve své diplomové práci se věnuji jedné ze základních otázek zastoupení 

kapitálových obchodních společností jejich volenými orgány, resp. jejich členy. Tou je 

problematika povinnosti těchto osob jednat při výkonu funkce s péčí řádného 

hospodáře, jež představuje základní hledisko při určení standardu požadovaného 

od osob reprezentujících společnost s ručením omezeným a akciovou společnost.

Téma je velmi aktuální vzhledem k nedávné rekodifikaci soukromého práva, 

jejíž páteř tvoří zákony č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Autoři 

těchto předpisů se při jejich tvorbě museli vyrovnat s vývojem doktríny i judikatury, 

přičemž jejich úkolem nebylo pouze přizpůsobit právní úpravu obchodněprávní praxi 

kapitálových společností 21. století, ale také vyřešit některé její sporné otázky. Práce se 

skládá z úvodu, tří hlavních kapitol dále členěných na podkapitoly, a závěru.

V první kapitole se věnuji právní úpravě a charakteristice pojmu péče řádného 

hospodáře a souvisejícím aspektům v době účinnosti zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník. Pozornost je přitom věnována především komparaci vzájemně sporných 

názorů doktríny a zhodnocení, jak na tyto navázala rozhodovací praxe Nejvyššího 

soudu České republiky.

V druhé kapitole sleduji a hodnotím posun právní úpravy pojmu péče řádného 

hospodáře a souvisejících aspektů po rekodifikaci soukromého práva, včetně 

použitelnosti dosavadních závěrů doktríny a judikatury Nejvyššího soudu České 

republiky. Podrobně se zabývám především pravidlem podnikatelského úsudku 

a pokynu nejvyššího orgánu společnosti do obchodního vedení, neboť jde o instituty 

poprvé kodifikované právě zákonem o obchodních korporacích.



Třetí kapitola pojednává o důsledcích porušení povinnosti péče řádného 

hospodáře, přičemž se vzhledem k rozsahu zadaného tématu se po jejich stručném 

shrnutí podrobně věnuji především náhradě újmy způsobené porušení povinnosti péče 

řádného hospodáře a charakteristice zásadní novinky rekodifikace, smlouvy 

o vypořádání újmy, která s povinností k náhradě újmy velmi úzce souvisí.

V závěru práce hodnotím dílčí závěry a poznatky získané v rámci jednotlivých 

kapitol.


	Abstrakt

