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Úvod

Předkládaná diplomová práce se věnuje jedné ze základních otázek zastoupení 

kapitálových obchodních společností jejich volenými orgány, resp. jejich členy. Jde 

o problematiku 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 shledávám velmi aktuálním vzhledem k nedávné rekodifikaci 

soukromého práva, jejíž páteř tvoří zákony č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) a č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích) (dále jen „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. Jak se 

jim to povedlo, hodnotím průběžně a zejména v závěru předkládané práce.

Vzhledem k uvedenému považuji za důležité věnovat náležitou pozornost 

vývoji pojmu péče řádného hospodáře a diskuzi nad ním od jeho zavedení do českého 

právního řádu. V tomto ohledu je práce pojata jako komparace nejen minulé a současné 

právní úpravy, ale také názorů jednotlivých členů odborné veřejnosti, doplněných 

o vlastní názor na danou problematiku. Práce se skládá z úvodu, tří hlavních kapitol 

dále členěných na podkapitoly, a závěru.

Jak jsem již naznačil, 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 (dále jen „obchodní zákoník“). Pozornost je přitom 

věnována především komparaci vzájemně sporných názorů doktríny a zhodnocení, jak 

na tyto navázala rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky.
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Druhá kapitola sleduje a hodnotí 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. Náležitá pozornost je samozřejmě věnována pravidlu podnikatelského 

úsudku a pokynu nejvyššího orgánu společnosti do obchodního vedení, neboť jde 

o instituty poprvé kodifikované zákonem o obchodních korporacích.

Třetí kapitola pojednává o důsledcích porušení povinnosti péče řádného 

hospodáře, přičemž, vzhledem k rozsahu zadaného tématu, se po domluvě s vedoucí 

práce po jejich stručném shrnutí podrobně věnuji především náhradě újmy způsobené 

porušení povinnosti péče řádného hospodáře a s ní související zásadní novince 

rekodifikace, kterou je smlouva o vypořádání újmy.

V práci si kladu za cíl rozebrat výkladové problémy povinnosti péče řádného 

hospodáře a souvisejících aspektů a následně v návaznosti na rekodifikaci soukromého 

práva zhodnotit, jak se s těmito problémy vyrovnal zákonodárce a zda se mu je povedlo 

v rámci přijímání nových soukromoprávních předpisů odstranit. Nové instituty 

vztahující se k péči řádného hospodáře a vybraným důsledkům jejího porušení obsažené 

zejména v zákoně o obchodních korporacích poté rozeberu z hlediska jasnosti 

a vhodnosti použitých formulací a kontinuity právní úpravy, přičemž se zároveň 

pokusím nalézt řešení interpretačních problémů s novou právní úpravou nutně 

souvisejících.

V diplomové práci, která je především analýzou a popisem minulé a současné 

právní úpravy, včetně jejich vzájemné komparace, vycházím především z právních 

předpisů, dostupné odborné literatury (zejména komentářové), judikatury a odborných 

časopiseckých článků. Vzhledem k uvedenému používám v práci metody deskriptivní, 

analytickou a komparativní. Text práce byl uzavřen ke dni 26. 11. 2014.
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1. Právní úprava v obchodním zákoníku

Právní úprava povinnosti péče řádného hospodáře byla od 1. 1. 2001

až do nabytí účinnosti občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

obsažena v druhé části obchodního zákoníku, jež se věnuje obchodním společnostem 

a družstvu. Pro společníky veřejné obchodní společnosti stanovovalo ust. § 79a 

obchodního zákoníku povinnost postupovat při plnění jejich povinností s péčí řádného 

hospodáře, přičemž toto pravidlo se v důsledku aplikace ust. § 93 odst. 4 obchodního 

zákoníku vztahovalo i na společníky komanditní společnosti.

O něco podrobnější úpravu pak obchodní zákoník obsahoval pro kapitálové 

obchodní společnosti. Členy představenstva akciové společnosti zavazovalo ust. § 194 

odst. 5 obchodního zákoníku1 vykonávat jejich působnost s péčí řádného hospodáře 

a zároveň toto ustanovení obsahovalo i procedurální rámec pro případ, že by člen 

představenstva tuto povinnost porušil. Uvedené se pak prostřednictvím ust. § 135 

odst. 2 obchodního zákoníku uplatnilo i na výkon působnosti jednatele společnosti 

s ručením omezeným. Ust. § 66d odst. 2 obchodního zákoníku pak obecně pro osoby, 

jež jsou statutárním orgánem obchodní společnosti nebo jeho členem, ponechávalo

nedotčenou odpovědnost za porušení péče řádného hospodáře v případech, kdy tyto 

osoby pověřily obchodním vedením zčásti nebo zcela jinou osobu. Povinnost péče 

řádného hospodáře se však podle úpravy v obchodním zákoníku nevztahovala pouze 

na statutární orgány obchodních společností nebo jejich členy, ale také na členy dozorčí 

rady kapitálových společností. Zmiňované ust. § 194 odst. 5 obchodního zákoníku 

se obecně uplatnilo jak na členy dozorčí rady akciové společnosti na základě ust. § 200 

                                               
1 Ust. § 194 odst. 5 obchodního zákoníku: Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost 
s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž 
prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva 
jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento 
člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností 
při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva 
mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost 
člena představenstva za škodu jsou neplatné. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou 
způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními 
předpisy.
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odst. 3 obchodního zákoníku, tak i na členy dozorčí rady společnosti s ručením 

omezeným (byla-li tato zřizována) na základě ust. § 138 odst. 2 obchodního zákoníku.

Z uvedeného je zřejmé, že obchodní zákoník vztahoval povinnost jednat s péčí 

řádného hospodáře na společníky osobních obchodních společností a dále na všechny 

volené orgány nebo jejich členy kapitálových obchodních společností.2 Pro úplnost 

uvádím, že povinnost jednat s péčí řádného hospodáře dle ust § 194 odst. 5 obchodního 

zákoníku se vztahovala na základě odkazu v ust. § 66 odst. 6 obchodního zákoníku 

i na faktické vedoucí obchodních společností a dle ust. § 243 odst. 8 obchodního 

zákoníku i na členy představenstva družstva.

1.1 Charakteristika pojmu péče řádného hospodáře

Pro obchodní právo obvyklý pojem péče řádného hospodáře byl do obchodního 

zákoníku zaveden novelou č. 370/2000 Sb. a s účinností od 1. 1. 2001 nahradil 

do té doby používaný, ovšem obsahově sporný pojem náležitá péče.3 Obsah povinnosti 

jednat s péčí řádného hospodáře však zmíněná novela obchodní zákoníku ani její 

důvodová zpráva blíže nevymezily, což z odborné veřejnosti kvitoval pouze B. Havel: 

„Péče řádného hospodáře je jedna z těch otevřených formulací (textur), 

kterých soukromé právo využívá velmi mnoho a které jsou však také často kritizovány. 

Bez ohledu na možné definice a bez ohledu na existující judikaturu lze soudit, že pojem 

péče řádného hospodáře ukazuje moudrou rezignaci na všeobjimající pozitivní právo, 

když do právních pravidel vpouští systém dalších pravidel, jejichž obsah dává praxe 

a její vývoj.“4 Tato myšlenka se ukazuje jako výstižná, neboť i přes širokou

akademickou diskuzi nad tímto pojmem nebyl za účinnosti obchodního zákoníku tento 

                                               
2 Tyto dále označuji společně jako reprezentanty společnosti.
3 Pro přehledné shrnutí názorů jednotlivých autorů k pojmu náležité péče srovnej např. BEJČEK Josef. 
Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností. Právní rozhledy, 2007, 
č. 17, s. 614; nebo RADA, Ivan. Jednatelé s.r.o., představenstvo a.s. : 2. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: 
Linde, 2004, s. 88-89. ISBN 80-861-3155-6.
4 HAVEL, Bohuslav. Synergie péče řádného hospodáře a podnikatelského úsudku. Právní rozhledy, 
2007, č. 11, s. 415.
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pojem doktrínou jednoznačně definován, a to především kvůli různorodosti právních 

názorů jednotlivých autorů. Řešení dané problematiky tak přinesla až rozhodovací 

činnost Nejvyššího soudu.

S. Černá uvádí, že „pro řádný výkon funkce člena představenstva se vyžaduje 

taková míra a kvalita péče o záležitosti, kterou vynaloží pečlivý a řádný hospodář.

Konkrétní obsah povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře je věcí výkladu. 

Zahrnuje svědomitost a obezřetnost při plnění funkce, odborné řízení společnosti, 

které v sobě nese i schopnost rozpoznat potřebu odborného posouzení projednávané 

záležitosti jiným specialistou, protože každý člen představenstva nemusí být odborníkem 

ve všech oblastech činnosti společnosti. Péče řádného hospodáře zahrnuje proto 

schopnost zajistit odborné posouzení, tedy vybrat nejlepší specialisty, porovnat jejich 

názory atd.“5 Tato komplexní definice dobře vystihuje podstatu a vytyčuje základní 

kontury i obsah pojmu péče řádného hospodáře. Další autoři, především komentářové 

literatury, pak dále rozebírají takto vymezené jednotlivé složky péče řádného 

hospodáře.

Podle I. Štenglové představuje péče řádného hospodáře „takovou péči, s jakou by 

hospodář, který je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi a chová se odpovědně 

a svědomitě, pečoval o svůj vlastní majetek.“6 Tento výklad přejal a opakovaně 

v odůvodněních svých rozhodnutí uváděl i trestní senát Nejvyššího soudu, přičemž jej 

nadále rozšířil: „Taková péče tedy nepochybně zahrnuje péči o majetek akciové 

společnosti 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.“7 Srovnání výkonu funkce 

                                               
5 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006, s. 244. ISBN 80-735-7164-1.
6 I. Štenglová in ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2010, s. 719. ISBN 978-80-7400-354-7.
7 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 10. 2006, sp. zn. 5 Tdo 1224/2006; dále 
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 5 Tdo 1412/2007; nebo Usnesení 
Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 9. 2009, sp. zn. 5 Tdo 875/2009.
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reprezentanta společnosti s péčí o jeho vlastní majetek je ovšem dle mého názoru 

problematické. Vezmeme-li v úvahu dispoziční volnost vlastníka, který může svůj 

majetek např. opustit nebo zničit, jeví se toto srovnání jako nepřesné. Je nutno také 

zvážit, že vlastník volí při správě vlastního majetku spíše konzervativní přístup, 

je opatrnější vzhledem k potenciálnímu riziku, a tudíž preferuje spíše jistotu 

před absolutní maximalizací zisku. Naopak reprezentant společnosti je nucen oproti 

vlastníkovi přijímat při správě majetku společnosti rozhodnutí s vyšší mírou rizika, 

což pramení z podnikatelské povahy činnosti kapitálových společností.8 Přirovnání 

k péči o vlastní záležitosti by také mohlo naznačovat příklon k požadavku subjektivní 

míry péče, který by však byl v rozporu se závěry většiny ostatních autorů i českých 

soudů (viz dále podkapitolu 1.2).

I. Štenglová se dále věnuje otázce míry odbornosti, kterou musí být reprezentant 

při výkonu funkce vybaven, přičemž podle ní „nelze vyžadovat, aby člen představenstva 

byl odborníkem ve všech oblastech, které je třeba při obchodním vedení společnosti 

a jednání jejím jménem uplatňovat. Určitou odbornou kvalifikaci opravňující jej 

k přijetí funkce člena představenstva, která však se nemusí bezprostředně týkat 

předmětu podnikání společnosti, však nepochybně mít musí. Součástí péče řádného 

hospodáře však je i schopnost rozpoznat, které činnosti již člen či jiní členové 

představenstva nejsou schopni vykonávat či které potřebné znalosti a dovednosti nemají 

a zajistit pro jejich výkon či poskytnout potřebné kvalifikované osoby.“9 I tento výklad 

Nejvyšší soud při své rozhodovací činnosti aplikoval, přičemž v odůvodnění svých 

rozhodnutí konkrétně uvádí: „Postup člena představenstva akciové společnosti s péčí 

řádného hospodáře ovšem nepředpokládá, aby byl vybaven všemi odbornými znalostmi, 

které souvisejí s uvedenou funkcí ve statutárním orgánu, ale k jeho odpovědnosti postačí 

základní znalosti umožňující rozeznat hrozící škodu a zabránit jejímu způsobení 

na spravovaném majetku […]. Navíc péče řádného hospodáře zahrnuje i povinnost 

                                               
8 K tomu obdobně KRTOUŠOVÁ, Lucie. Péče řádného hospodáře: odpovídá britskému konceptu duty 
of care, skill and diligence? Obchodněprávní revue, 2013, č. 10, s. 283; a BALÝOVÁ Lucie. Péče 
řádného hospodáře ve volených orgánech obchodních korporací ve světle rekodifikace. Obchodněprávní 
revue, 2014, č. 7-8, s. 212.
9 I. Štenglová in ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2010, s. 719-720. ISBN 978-80-7400-354-7.
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člena statutárního orgánu rozpoznat, že je nutná odborná pomoc speciálně 

kvalifikovaného subjektu, a zajistit takovou pomoc.“10

Závěry I. Štenglové a Nejvyššího soudu k požadavku odbornosti reprezentanta 

společnosti považuji za logické a správné. Pokud bychom vždy vyžadovali od osob 

vykonávajících funkci reprezentanta společnosti plnou odbornost ve všech 

záležitostech, které se týkají předmětu činnosti společnosti a kterými se musí

reprezentant společnosti při výkonu funkce zabývat, byl by v mnohých případech okruh 

osob způsobilých vykonávat funkci reprezentanta společnosti v souladu s tímto 

požadavkem značně omezený. V případě velkých společností s širokým předmětem 

podnikání by mohla být množina takových osob dokonce zcela prázdná. Neznamená to 

však, že by bylo na požadavek věcné odbornosti reprezentanta společnosti zcela 

rezignováno. Pokud reprezentant společnosti nedisponuje potřebnými odbornými 

znalostmi týkajícími se předmětu činnosti společnosti, je povinen si takové informace 

opatřit od osob, které takovou odborností disponují. Stejně se k této otázce staví 

i P. Čech, podle nějž není reprezentant společnosti povinován odbornou péčí, avšak 

musí umět včas rozpoznat, ve kterých případech a ve které fázi rozhodovacího procesu 

potřebuje pomoc profesionála, a takovou pomoc vyhledat.11

Shora uvedený názor dále rozvíjí L. Krtoušová, která upřednostňuje závěry 

přijaté britskými soudy. Ty požadují, aby byl reprezentant schopen problému, na který

jeho odborné znalosti nestačí, porozumět pod odborným vedením a aby byl schopen 

účastnit se kvalifikované diskuze o daném problému a kriticky o něm uvažovat.12

                                               
10 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 10. 2006, sp. zn. 5 Tdo 1224/2006; a obdobně 
také Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 9. 2009, sp. zn. 5 Tdo 875/2009.
11 ČECH, Petr. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3, s. 5.
12 KRTOUŠOVÁ, Lucie. Péče řádného hospodáře: odpovídá britskému konceptu duty of care, skill and 
diligence? Obchodněprávní revue, 2013, č. 10, s. 282.
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K obdobnému názoru na zajištění odborného posouzení třetí osobou pro případ 

nedostatečné odbornosti reprezentanta společnosti jako L. Krtoušová dospívá 

i J. Bejček, přičemž jeho argumentaci považuji za nejvýstižnější a nejkomplexnější, 

neboť na rozdíl od ostatních autorů navíc zohledňuje osobní povahu závazku k výkonu 

funkce dle ust. § 66 odst. 2 obchodního zákoníku.13 J. Bejček uvádí následující: „Jistá 

míra odbornosti bude ovšem v závislosti na předmětu a druhu podnikání nezbytná, jinak 

by člen orgánu závisel jen na posudcích a expertizách externích odborníků a osobní 

výkon funkce by byl iluzorní. Sotva bude mít člen orgánu povinnost disponovat 

kvalifikací (odborností), umožňující mu přezkoumat odborný posudek, na jehož základě 

rozhoduje; nicméně kvalifikaci takovému posudku (nebo alespoň jeho závěrům 

a dopadům) porozumět je nutno vyžadovat bezpodmínečně, jinak by byl člen orgánu 

v pozici, kdy by neprojevoval vlastní stanovisko, ale mechanicky a bez pochopení by 

přejímal stanoviska externistova. To se vymyká běžné představě, že by takto člověk 

postupoval v záležitostech vlastních. Taková intelektuální a nebo volní slabost se dá 

pochopit u běžného občana – spotřebitele (který např. vůbec nerozumí investičnímu 

bankovnictví, a proto se slepě spolehne na rady investičního bankéře, jsa přitom jakožto 

neprofesionál chráněn mj. nástroji ochrany spotřebitele a orgány státního dozoru 

nad kapitálovým trhem), ale vzpírá se to i jen pouhé intuitivní představě profesionála, 

kterého si společníci najali, aby se (náležitě, loajálně, odborně pečlivě, jako řádný 

hospodář...) staral o záležitosti společnosti.“14

Je zřejmé, že pokud by reprezentant společnosti externí odborné stanovisko 

vyžádané k určité otázce, o níž má rozhodovat, pouze mechanicky aplikoval, aniž by 

jeho závěrům porozuměl, nejednal by jednak s péčí řádného hospodáře předpokládající 

maximální uvážlivost a starostlivost, ale navíc samotný osobní výkon funkce by byl 

v takovém případě pouze zdánlivý.

                                               
13 Ust. § 66 odst. 2 obchodního zákoníku: Vztah mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem 
nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti anebo společníkem při zařizování záležitostí 
společnosti, se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, 
byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je 
závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou 
hromadou nebo písemně všemi společníky, kteří ručí za závazky společnosti neomezeně.
14 BEJČEK, Josef. Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností. 
Právní rozhledy, 2007, č. 17, s. 614-615.



11

Také J. Dědič považuje za základní problém vymezení obsahu pojmu péče 

řádného hospodáře jeho vztah k pojmu odborné péče, jejž obchodní zákoník používal

zejména ve své třetí části v rámci úpravy obchodních závazkových vztahů. Dospívá 

přitom k závěru, že jde o pojmy odlišné, neboť „odborná péče vyžaduje specializaci 

na určitou oblast, avšak člen představenstva nemůže být odborníkem v celém rozsahu 

činnosti společnosti.“15 Prakticky se tak shoduje s výše uvedenými názory ostatních 

autorů.  Dále je však upřesňuje tím, že do požadavku péče řádného hospodáře zahrnuje 

„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 

má.“16

Tomuto názoru oponuje L. Krtoušová, podle které nereflektuje specifika každé 

společnosti a potřeby jejích reprezentantů. L. Krtoušová za použití příkladů lokální 

společnosti a nadnárodní korporace upřednostňuje u reprezentantů společnosti 

odbornost v rámci předmětu činnosti společnosti před jejich manažerskými 

schopnostmi.17 Tento názor však ne zcela koresponduje s jejím vlastním výše uvedeným 

názorem na případný nedostatek odbornosti reprezentanta společnosti a aplikaci závěrů 

britské judikatury. Jestliže sama L. Krtoušová považuje za žádoucí a dostačující, aby se 

reprezentant společnosti v případě nedostatečných odborných znalostí s problematikou 

aktivně seznamoval za pomoci třetích osob tak, aby o ní byl schopen samostatně 

kriticky uvažovat, není důvod neupřednostnit požadavek, aby reprezentant společnosti 

disponoval především znalostmi a schopnostmi týkajícími se správy a vedení korporací, 

jeho věcné odbornosti. Také v požadavku I. Štenglové na určitou odbornou kvalifikaci 

                                               
15 J. Dědič in DĚDIČ, Jan. Obchodní zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Polygon, 2002, s. 2417. ISBN 80-
727-3071-1.
16 J. Dědič in DĚDIČ, Jan. Obchodní zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Polygon, 2002, s. 2417. ISBN 80-
727-3071-1.
17 KRTOUŠOVÁ, Lucie. Péče řádného hospodáře: odpovídá britskému konceptu duty of care, skill and 
diligence? Obchodněprávní revue, 2013, č. 10, s. 282.
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reprezentanta společnosti opravňující jej k přijetí funkce, byť se tato kvalifikace nemusí 

vztahovat přímo k předmětu podnikání společnosti (viz výše), lze spatřovat právě 

požadavek na odbornost týkající se řízení a správy společnosti.

Jinou optikou na péči řádného hospodáře nahlíží P. Čech. Ve srovnání 

zahraničních právních úprav uvažuje nad vhodností používání konzervativního pojmu 

hospodář, který byl např. v německé nebo rakouské právní úpravě nahrazen pojmem 

obchodní vedoucí, jehož užití považuje P. Čech v současném pojetí obchodního práva 

za přiléhavější. Střetem těchto dvou termínů, kdy jako hlavní osobní charakteristiky 

řádného hospodáře spatřuje především starostlivost, šetrnost a opatrnost, na rozdíl 

od odvážného a kreativního přístupu obchodního vedoucího, pak definuje ideální stav, 

který dle P. Čecha „leží zhruba na půli cesty mezi starostlivým, leč poněkud úzkoprsým 

„správcem“ a odvážným a kreativním dobrodruhem s novátorskými nápady, které mění 

svět.“18

Obecně je tedy možné shrnout, že se autoři shodují na nemožnosti požadovat 

po reprezentantech společností plnou věcnou odbornost, byť určitá minimální míra 

odbornosti bude zřejmě nezbytná. Závěrem je nutno doplnit, že nemožnost požadovat 

po reprezentantech společností plnou věcnou odbornost by neměla legitimizovat 

případnou úplnou rezignaci reprezentantů společností na výkon funkce osobně 

a s odbornou péčí. Přestože plné věcné odbornosti reprezentantů společností není možné 

dosáhnout a zároveň existují způsoby, jak její nedostatek napravit (viz dále k možnosti 

vertikální delegace výkonu funkce), je zároveň žádoucí, aby se opačný stav, tedy stav 

úplné neodbornosti reprezentantů společnosti, nestal pravidlem.

                                               
18 ČECH, Petr. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3, s. 5.
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1.1.1 Zastoupení při výkonu funkce a jeho podmínky

Pokud reprezentant společnosti přenese výkon své funkce na třetí osobu, ať už 

z důvodu nedostatku vlastní odbornosti nebo z důvodu jiného, nezbavuje se tím 

bez dalšího své odpovědnosti za výkon funkce. Péče řádného hospodáře totiž v případě 

vertikální delegace zahrnuje povinnost reprezentanta společnosti vynaložit péči 

při výběru vhodné osoby, jejím instruování a následném kontrolování,19 přičemž 

u soudu musí reprezentant společnosti vynaložení této péče prokázat (k otázce 

přeneseného důkazního břemene viz subkapitolu 3.1.1). Tuto povinnost včetně všech 

jejích složek dovodil i Nejvyšší soud: „Obviněný jako člen představenstva […] 

spoluodpovídá za jeho rozhodnutí, jímž přeneslo část výkonu své pravomoci na V. L., 

a to především za výběr takové osoby s ohledem na její odborné schopnosti, znalosti 

a způsobilost svěřené úkoly řádně plnit tím spíše, že se zmocnění vztahovalo ke všem 

úkonům, k nimž při činnosti, jíž byl V. L. pověřen, obvykle dochází. […] Jestliže 

představenstvo obviněného V. L. takto široce uvedenou realizací pověřilo, aniž by ji 

konkrétněji vymezilo a určilo, nezbavilo se tím povinnosti sledovat a dohlížet na to, 

jakým způsobem jsou svěřené činnosti prováděny.“20 V jiném rozhodnutí Nejvyšší soud 

upřesnil i podmínky možnosti liberace reprezentantů společnosti v případech, kdy 

delegují výkon své funkce na třetí osoby: „Jednatel s. r. o. se zprostí odpovědnosti 

za škodu způsobenou porušením povinnosti v ustanovení § 135 odst. 1 obchodního 

zákoníku tehdy, pokud prokáže, že zajistil vedení předepsané evidence a účetnictví 

v potřebném rozsahu kvalifikovanými osobami nebo osobou, kterým vytvoří pro výkon 

činnosti potřebné podmínky (poskytne součinnost).“21

Možností vertikální delegace výkonu funkce není dle mého názoru zneplatněn 

ani výše uvedený pohled J. Bejčka na osobní povahu výkonu funkce, neboť vertikální 

delegací není podíl na výkonu funkce reprezentanta společnosti zcela vyloučen. 

Naopak, jak uvedeno výše, je od něj vyžadována péče nejen před samotnou delegací 

výkonu funkce při výběru vhodné osoby, ale také následně při instruování a kontrole 

                                               
19 V teorii je tato péče označována jako curia in eligendo, instruendo a custodiendo.
20 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 3. 2005, sp. zn. 8 Tdo 124/2005.
21 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 11. 1999, sp. zn. 29 Cdo 1162/99.
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činnosti delegáta. Při splnění všech těchto podmínek vertikální delegace tak zůstává 

určitý osobní podíl reprezentanta společnosti na výkonu funkce zachován.

1.2 Míra péče řádného hospodáře

K míře péče, která je od reprezentanta společnosti zákonem vyžadována a kterou 

je reprezentant povinen při výkonu funkce společnosti poskytnout, lze obecně 

přistupovat dvojím způsobem. Subjektivní přístup porovnává míru péče poskytnutou 

reprezentantem společnosti se standardem, s nímž reprezentant společnosti pečuje 

o vlastní záležitosti a majetek. Objektivní přístup naopak pro srovnání péče poskytnuté 

reprezentantem společnosti používá míru péče, kterou by v daném případě vynaložil 

fiktivní objektivizovaný řádný hospodář.

1.2.1 Subjektivní přístup k míře péče řádného hospodáře

Pokud bychom povinnou péči chápali subjektivně ve vztahu ke konkrétní osobě 

reprezentanta, byl by tento povinen vykonávat funkci s takovou mírou pečlivosti, kterou 

vynakládá při spravování vlastních záležitostí.22 P. Čech vyzdvihuje, že tento přístup 

staví do výhodnějšího postavení reprezentanty společnosti díky reflektování jejich 

osobních vlastností a schopností a dále že dobře akcentuje autonomii vůle společníků, 

kteří rozhodují o personálním složení orgánů společnosti.23 V případě nedbalého výběru 

složení orgánů společnosti společníky by se však následky přenášely ze společníků

přímo na společnost. Avšak vzhledem k tomu, že společnost je vlastně odvážná 

smlouva mezi společníky, měli by být nositeli rizik primárně sami společníci.24

Reprezentant vlastní povahou nezodpovědný a nepečlivý, případně hazardující,

by nejednal protiprávně a neodpovídal společnosti za škodu, byť by ji svým jednáním 

prokazatelně způsobil, pokud by společnosti poskytl takovou míru (ne)péče, s jakou

                                               
22 Vyjádřeno římskoprávní zásadou diligentia quam in suis.
23 ČECH, Petr. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3, s. 4-5.
24 Obdobně také BEJČEK, Josef., Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových 
společností. Právní rozhledy, 2007, č. 17, s. 617.
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obstarává své vlastní záležitosti. Pokud by si však společníci vybrali reprezentanta 

pro jeho odborné znalosti a zkušenosti, odpovídal by takový reprezentant společnosti 

za škodu i v případě výjimečného zaostání za svým standardem, byť by jeho výkon 

funkce obecně stále dosahoval vyšších kvalit, než v prvním uvedeném případě.

Subjektivní pojetí míry péče by tak zákonitě vedlo k právní nejistotě a nespravedlnosti 

mezi reprezentanty v rámci jedné společnosti i napříč mezi nimi, navíc na úkor 

samotných společností.

S přihlédnutím k faktu, že povinnost reprezentanta vykonávat funkci s péčí

řádného hospodáře slouží především k ochraně společnosti, neboť správa cizího 

majetku je obecně doprovázena menší obezřetností než obstarávání vlastních záležitostí, 

jeví se subjektivní přístup k míře povinné péče v případě kapitálových společností jako 

zcela nevhodný.25

1.2.2 Objektivní přístup k míře péče řádného hospodáře

Objektivní přístup k potřebné míře péče nebyl v obchodním zákoníku výslovně 

vyjádřen a do českého právního řádu se dostal až s účinností zákona o obchodních 

korporacích. Přesto jej část odborné veřejnosti dovozovala již dříve.

Podle J. Bejčka neodporuje objektivnímu pojetí péče ani fakt, že je 

objektivizovaný standard předepsané péče neurčitý a jeho hranice je nutné hledat 

v každém jednotlivém případě soudním uvážením.26 Je tomu tak proto, že objektivní 

přístup vychází při posuzování souladu jednání reprezentanta společnosti s povinností 

                                               
25 O subjektivním přístupu by bylo možné uvažovat v případě osobních společností, v nichž nedochází 
k tak výraznému oddělení majetku společníků od majetku společnosti, resp. k němu nedochází vůbec, 
přičemž některé zahraniční právní řády takovou úpravu obsahují. Předmětem práce jsou však pouze 
kapitálové společnosti.
26 BEJČEK, Josef., Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností. 
Právní rozhledy, 2007, č. 17, s. 617.
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jednat s péčí řádného hospodáře z konceptu fiktivního objektivizovaného řádného 

hospodáře, jehož jednáním v obdobné situaci je jednání reprezentanta společnosti 

testováno. To především zvyšuje právní jistotu reprezentantů společnosti a 

nezvýhodňuje postavení reprezentantů s odbornými schopnostmi a zkušenostmi.

Objektivizace kvality požadované péče také nepřenáší na společnost následky 

nesvědomitého výběru reprezentantů společníky a navíc ji chrání před nepečlivým

jednáním reprezentantů tím, že stanovuje požadovaný minimální standard péče, čímž 

znemožňuje reprezentantům společnosti s odkazem na svoji vlastní neschopnost 

legitimizovat takové jejich jednání, které by mohlo společnost poškozovat. P. Čech

ovšem vidí potenciální nedostatek objektivního přístupu v tom, že v jeho důsledku 

dochází ke snižování nároků na reprezentanty společnosti – odborníky, kteří by neměli 

povinnost při výkonu funkce uplatnit své speciální vlastnosti, schopnosti a zkušenosti.27

Je evidentní, že právě podle těchto vlastností a schopností si budou společnosti členy 

své reprezentanty zpravidla vybírat, tudíž nemožnost přinutit reprezentanty společnosti 

k jejich uplatnění při výkonu funkce představuje zásadní nedostatek objektivního 

přístupu při posuzování míry povinné péče.

1.2.3 Subjektivizace objektivního přístupu

S tímto nedostatkem se však vyrovnala judikatura, když dovodila subjektivizaci 

objektivního přístupu. V odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu se uvádí: „Má-li 

však člen představenstva určité odborné znalosti, schopnosti či dovednosti, lze 

z požadavku náležité péče (§ 194 odst. 5 obch. zák.) dovodit, že je povinen je při výkonu 

funkce v rámci svých možností využívat.“28 Přestože se citované rozhodnutí vztahuje 

k případu, na který se skutkově ještě uplatnila úprava obchodního zákoníku obsahující 

pojem náležité péče, obstojí uvedený závěr Nejvyššího soudu i dnes, neboť spravedlivě 

vyvažuje postavení reprezentantů společností s různou mírou odborných znalostí 

                                               
27 ČECH, Petr. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3, s. 5.
28 Rozsudek Nejvyššího soud České republiky ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 29 Odo 1262/2006.
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a schopností v případě potenciální odpovědnosti za škodu způsobenou porušením 

povinnosti péče a zároveň zlepšuje postavení společnosti vynutitelností využití 

schopností reprezentanta společnosti při výkonu funkce.

V tomto ohledu byl tedy skeptický názor P. Čecha na objektivní posuzování 

povinné míry péče překonán rozhodovací činností Nejvyššího soudu. Judikaturní

přidání subjektivního prvku k objektivnímu přístupu při posuzování povinné míry péče 

je typickým a také vhodným příkladem soudcovského dotváření práva, neboť 

zákonodárce nemůže během své legislativní činnosti předpokládat veškeré možné 

situace, které mohou v životě (obchodní společnosti) nastat, a ty tak nemohou být 

v zákoně upraveny.29

1.3 Povinnost loajality

Přestože obchodní zákoník v souvislosti s výkonem funkce reprezentantů 

společností výslovně neformuloval jejich povinnost řídit se zájmy společnosti neboli

povinnost loajality, není existence této povinnosti napříč odbornou veřejností sporná, 

neboť ji lze dovodit jednak obecně z povahy vztahu mezi společností a jejím 

reprezentantem, ale také z konkrétních ustanovení obchodního zákoníku. Z toho 

vycházel i Nejvyšší soud v jednom ze svých rozhodnutí, když v jeho odůvodnění uvedl: 

„Na úkony, které společnost učinila svými jednateli, není zásadně možné ani přiměřeně 

aplikovat ustanovení občanského zákoníku, podle něhož zastupovat jiného nemůže ten, 

jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného, už proto, že platnost zásady zákazu 

střetu zájmů pro výkon působnosti statutárního orgánu obchodní společnosti lze 

spolehlivě dovodit přímo z úpravy obchodního zákoníku.“30 Shoda mezi jednotlivými 

autory pak nepanuje v zásadě pouze na tom, zdali jde o povinnost samostatnou, nebo je

součástí povinnosti péče řádného hospodáře.

                                               
29 Obdobně se vyjádřil B. Havel k samotnému pojmu péče řádného hospodáře, viz citaci 4.
30 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3864/2008.
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1.3.1 Pojem zájmů společnosti

Definici pojmu zájmy společnosti se v literatuře podrobně věnuje především

S. Černá, přičemž zároveň připomíná, že takové vymezení má praktický význam

pro posouzení souladu jednání reprezentanta společnosti se zájmy společnosti 

a případné stanovení odpovědnostního následku. V obecné rovině lze zájem společnosti 

dovodit ze zakladatelských dokumentů společnosti, přičemž u kapitálových společností 

půjde nejčastěji o trvání společnosti jako hospodářské jednotky zaměřené na rentabilitu 

v rámci jejího předmětu podnikání. 

Konkrétní projevy pak budou spočívat především v jednání reprezentanta 

společnosti v rámci výkonu funkce. Vzhledem k akcionářské struktuře typické pro 

společnosti na evropských kapitálových trzích, která se od akcionářské struktury 

amerických společností liší především značnými kontrasty mezi jednotlivými akcionáři, 

uplatňuje evropská doktrína při snaze definovat zájmy společnosti tzv. teorii 

stakeholder value, která je vyjádřena jako povinnost reprezentantů společnosti 

respektovat a sladit zájmy všech osob, které svým specifickým přínosem přispívají 

k úspěchu společnosti, tedy zaměstnanců, dodavatelů i zákazníků. Důležité je také 

zmínit, že reprezentant společnosti je vázán pouze legitimními zájmy společnosti, tedy 

těmi, jejichž realizace neodporuje právním předpisům, dobrým mravům nebo stanovám 

společnosti.31

Nejvyšší soud pak při své rozhodovací činnosti několikrát označil konkrétní 

jednání za jednání v rozporu se zájmy společnosti. V odůvodnění svých rozhodnutí 

uvedl např.: „Obviněný […] si v rozporu se zájmy této společnosti a mimo pravidla 

o vedení účetnictví z majetku této společnosti odčerpal část prostředků pro své 

soukromé účely“32, nebo: „obviněný obdobně jako další spoluobvinění upřednostnili 

své finanční zájmy, resp. zájmy dalších osob před důsledným plněním svých povinností 

                                               
31 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006, s. 242-244. ISBN 80-735-7164-1.
32 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 3. 2006, sp. zn. 8 Tdo 222/2006.
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ve prospěch společnosti. Nejde tedy o to, zda by rozhodnutí představenstva mělo být 

stoprocentně správné, ale posuzované rozhodnutí je již svojí podstatou v neprospěch 

společnosti a v rozporu se základními povinnostmi členů představenstva.“33

V uvedených rozhodnutích je tedy možné spatřovat potvrzení níže uvedených názorů 

jednotlivých autorů na definici povinnosti loajality a její naplnění obsahem v praxi při 

rozhodovaní konkrétních případů.

1.3.2 Vztah povinnosti loajality a povinnosti péče řádného hospodáře

S. Černá chápe povinnost reprezentantů společnosti řídit se při výkonu funkce 

zájmy společnosti jako povinnost samostatnou, což dovozuje ze subsidiární aplikace 

ustanovení upravujících mandátní smlouvu na výkon funkce reprezentanta společnosti. 

Z její existence poté dovozuje ostatní povinnosti reprezentantů obchodních společností, 

zejména povinnost členů představenstva řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou 

hromadou za podmínky, že neodporují právním předpisům a stanovám, dodržovat zákaz

konkurence, nezneužívat možnosti vnitřního obchodování, povinnost mlčenlivosti 

a další. 34

I. Štenglová se povinnosti loajality člena představenstva věnuje poměrně 

stručně. Na rozdíl od S. Černé ji pak bez bližšího zdůvodnění považuje za součást 

povinnosti péče řádného hospodáře a charakterizuje ji jako přístup člena představenstva, 

který dává při rozhodování v představenstvu přednost zájmům společnosti před zájmy 

konkrétních akcionářů, kteří pro zvolení člena představenstva hlasovali, a nenechá se 

jimi při výkonu funkce ovlivnit.35

                                               
33 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 11. 2005, sp. zn. 5 Tdo 1143/2005.
34 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006, s. 241. ISBN 80-735-7164-1.
35 I. Štenglová in ŠTENGLOVÁ, Ivana. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, 
s. 720. ISBN 978-80-7400-354-7.
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Podrobněji se povinností loajality zabývá J. Dědič, který z příslušných

ustanovení obchodního zákoníku paradoxně dovozuje zcela opačný názor než S. Černá, 

tedy že jde o součást povinnosti péče řádného hospodáře. Vychází především z toho, 

že zmiňovaná ustanovení obchodního zákoníku ukládají mandatáři, a tedy 

i reprezentantům společnosti, vykonávat činnost, k níž se zavázal, v souladu se zájmy 

mandanta, jež zná nebo musí znát. Z uvedeného dovozuje povinnost člena 

představenstva, aby jednal v zájmu akciové společnosti, a nikoliv jen určitého 

akcionáře, nebo dokonce ve vlastním zájmu či v zájmu třetí osoby. Svůj názor o něco 

podrobněji precizuje, přičemž jako součást povinnosti péče řádného hospodáře výslovně 

uvádí také požadavek, aby se člen představenstva se zájmy společnosti aktivně 

seznamoval.36

J. Bejček rezolutně odmítá názory ostatních autorů, již považují povinnost 

loajality vůči povinnosti péče řádného hospodáře za samostatnou. Podle něj „si nelze 

představit, že „řádný hospodář“ se chová tak, že nejedná za všech okolností v zájmu 

společnosti, jejíž záležitosti spravuje. Péče řádného hospodáře zahrnuje loajální 

jednání (v zájmu společnosti). Zejména v aktivní složce se péče řádného hospodáře 

s povinností loajality kryje.“37 Podle J. Bejčka spočívá význam povinnosti loajality 

především v tom, že koriguje zásadu diligentia quam in suis. Reprezentant společnosti 

by se tedy měl při správě společnosti chovat jako ve vlastních věcech, ale s rezignací 

na svoje vlastní zájmy, pokud by se tyto mohly vzájemně křížit.38

Za samostatnou povinnost oddělenou od povinnosti péče řádného hospodáře 

považuje povinnost loajality kromě S. Černé také P. Čech. Vychází přitom z toho, 

že „[z]atímco v souvislosti s povinnou péčí řeší právo otázku, jak si má statutární 

                                               
36 J. Dědič in DĚDIČ, Jan. Obchodní zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Polygon, 2002, s. 2417. ISBN 80-
727-3071-1.
37 BEJČEK, Josef. Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností. 
Právní rozhledy, 2007, č. 17, s. 615.
38 BEJČEK, Josef. Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností. 
Právní rozhledy, 2007, č. 17, s. 615.



21

orgán, resp. jeho člen počínat při obchodním vedení společnosti a s jakou odbornou 

intenzitou o těchto věcech rozhodovat, kryje povinná loajalita celkové zaměření jeho 

činnosti a také ostatní aspekty výkonu funkce.“39 Zároveň však obdobně jako J. Bejček 

tvrdí, že „[z]ejména v aktivní složce povinné loajality se tak obě povinnosti překrývají 

a vzájemně doplňují.“40

Osobně se v této otázce ztotožňuji s názorem J. Bejčka, že si nelze představit 

neloajálního řádného hospodáře. Vycházím přitom především z dispozitivnosti ust. § 66 

odst. 2 obchodního zákoníku, podle nějž se vztah mezi společností a jejím 

reprezentantem řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě. Pokud si tedy nelze 

představit řádného hospodáře bez povinnosti loajality, musí tato být přímo součástí

povinnosti péče, neboť povinnost loajality obsaženou v úpravě mandátní smlouvy je 

možné vyloučit smlouvou o výkonu funkce.

1.4 Pravidlo podnikatelského úsudku

Je patrné, že výše popsaná pravidla, která jsou nastavena primárně pro ochranu 

společnosti a kterými se musí reprezentant společnosti při výkonu své funkce řídit, 

mohou být v určitých případech pro reprezentanty společností až příliš svazující, 

což ve svém důsledku často povede k nepříznivému výsledku paradoxně pro samotnou 

společnost, která měla být těmito pravidly chráněna. Výše jsem se dotkl konceptu 

společnosti jako odvážné smlouvy mezi společníky, kteří by měli být primárními 

nositeli rizik z této smlouvy plynoucích, zde je však na místě toto tvrzení blíže rozebrat.

Povaha společnosti jako odvážné smlouvy se projevuje jednak v obecné rovině 

nejistotou hospodářského úspěchu společnosti při jejím zakládání, ale také v dílčích 

                                               
39 ČECH, Petr. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3, s. 13.
40 ČECH, Petr. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3, s. 13.
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otázkách při jejím každodenním fungování, neboť ve světě podnikání doprovází riziko

prakticky každé rozhodnutí reprezentanta společnosti. Každá transakce 

nebo podnikatelský záměr mohou přes sebelepší snahu reprezentanta společnosti

zkolabovat na množství předem nepředvídatelných nebo neovlivnitelných situací. 

Dovozovat za těchto podmínek odpovědnost reprezentanta za případnou škodu 

způsobenou společnosti bez jakéhokoli přihlédnutí ke kvalitě rozhodovacího procesu, 

který reprezentant společnosti před přijetím rozhodnutí učinil, by mohlo prakticky 

paralyzovat jakýkoli rozvoj a aktivitu společnosti na trhu. Reprezentant společnosti 

by se pod hrozbou odpovědnosti za škodu a dalších možných právních důsledků 

spojených s protiprávním výkonem své funkce bál učinit jakákoli rizikovější rozhodnutí 

a společnost by tak přicházela o obchodní příležitosti pouze z toho důvodu, že jejich 

výsledek nebyl předem vždy stoprocentně zaručen. Proto se jeví jako žádoucí, 

ba dokonce nutné, umožnit reprezentantům společností podstupovat při podnikatelském 

rozhodování určitou míru racionálního a informovaného rizika.

Takové uvolnění představoval v mnoha zahraničních právních řádech vývoj 

a aplikace doktríny business judgement rule, což je u nás překládáno jako pravidlo 

podnikatelského úsudku. Tato doktrína má původ v rozhodovací praxi soudů 

jednotlivých států USA, přičemž za vzor se uvádí judikatura státu Delaware.

Ta v jednom z případů vytvořila pravidlo spočívající ve vyvratitelné domněnce, 

že „při tvorbě podnikatelského rozhodnutí jednali členové orgánu informovaně, v dobré 

víře a v upřímném přesvědčení, že přijaté opatření je v nejlepším zájmu společnosti.“41

Důvody vzniku tohoto pravidla však přesahovaly a přesahují hranice právního systému 

common law, a tak došlo k jeho postupné recepci i právními řády kontinentálního 

právního systému, byť s určitými odchylkami.

                                               
41 Případ Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805 (Del. 1984), překlad P. Čecha. V originále: „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.” [online]. [cit. 2014-11-
07]. Dostupné na: https://www.courtlistener.com/opinion/2379496/aronson-v-lewis.
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Ve státech, v nichž nebylo pravidlo podnikatelského úsudku recipováno, bylo 

často aplikováno soudní praxí, případně dovozováno alespoň v rámci odborné diskuze.

Obdobně tomu bylo i v České republice, neboť obchodní zákoník úpravu odpovídající 

pravidlu podnikatelského úsudku neobsahoval. Potřebu zavedení právní úpravy tohoto 

pravidla do obchodního práva tak dokládali především členové odborné veřejnosti

v rámci své publikační činnosti, přičemž na důvodech a argumentech pro její zavedení 

panovala v zásadě shoda.42

1.4.1 Důvody vzniku pravidla podnikatelského úsudku

Hlavní důvod vzniku diskuze o pravidlu podnikatelského úsudku spatřuji 

ve výše uvedené vázanosti reprezentantů společností povinností péče řádného 

hospodáře, která by jim aplikována ve své striktní zákonné podobě při výkonu funkce 

příliš svazovala ruce a tím fakticky znemožňovala přijmout jakékoli rozhodnutí 

bez obav z možné odpovědnosti z toho plynoucí. Potřebu určitého uvolnění 

odpovědnosti reprezentantů společností dokládají jednotliví autoři rizikovostí, která je 

imanentní součástí každého lidského rozhodnutí, tím spíše při výkonu funkce 

reprezentanta společnosti.43 B. Havel k tomu dodává: „Klademe-li na schopnosti členů 

statutárních orgánů stále vyšší tlak, musíme jim dát také prostor proto, aby mohli svá 

rozhodnutí racionalizovat a mohli se pro futurum vyhnout negativním následkům, 

které nebyli s to předpokládat nebo ovlivnit.“44 Zvážíme-li také ekonomický význam 

kapitálových obchodních společností, mohlo by uvedené vést v nejzazším případě 

až k nepříznivým důsledkům pro národní hospodářství.45

                                               
42 Srovnej např. HAVEL, Bohuslav. Synergie péče řádného hospodáře a podnikatelského úsudku. Právní 
rozhledy, 2007, č. 11, s. 416; ČECH, Petr. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 
2007, č. 3, s. 7 a násl.; nebo BROULÍK, Jan. Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko. Obchodněprávní 
revue, 2012, č. 6, s. 164-165.
43 Srovnej např. HAVEL, Bohuslav. Synergie péče řádného hospodáře a podnikatelského úsudku. Právní 
rozhledy, 2007, č. 11, s. 414; nebo ČECH, Petr. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní 
rádce, 2007, č. 3, s. 7.
44 HAVEL, Bohuslav. Synergie péče řádného hospodáře a podnikatelského úsudku. Právní rozhledy, 
2007, č. 11, s. 414.
45 Obdobně např. ČECH, Petr. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3, 
s. 6; nebo BROULÍK, Jan. Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko. Obchodněprávní revue, 2012, č. 6, 
s. 166.
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Dalším důvodem potřeby zavedení pravidla podnikatelského úsudku je 

problematika soudního přezkumu rozhodnutí reprezentantů společností ex post. Soudce 

má na rozdíl od reprezentanta společnosti možnost posuzovat jeho rozhodnutí 

se znalostí výsledku a všech faktorů a skutečností, které k němu vedly, což se může 

jevit z pohledu reprezentanta jako přinejmenším nespravedlivé. Výsledek 

podnikatelského rozhodnutí totiž může být v okamžiku rozhodování na časové ose 

velmi vzdálený, přičemž mezi učiněním rozhodnutí a dospěním k výsledku může být 

kauzální průběh negativně ovlivněn řadou okolností, jež by bylo obtížné, ne-li zcela 

nemožné předvídat nebo ovlivnit i při vynaložení veškeré možné péče. Z tohoto důvodu

by soudy měly posuzovat rozhodnutí z pohledu reprezentanta společnosti v době, 

kdy k rozhodování došlo. Soudci by tak příslušelo posuzovat pouze okolnosti

rozhodnutí, jež reprezentant společnosti při rozhodování mohl a měl při vynaložení 

řádné péče znát a následně také zohlednit.46

V neposlední řadě se jako důvod pro zavedení pravidla podnikatelského 

úsudku často uvádí také samotná osoba soudce, který napadené rozhodnutí 

reprezentanta společnosti přezkoumává. Jednak se dá předpokládat, že osobnosti soudce 

a manažera budou velmi odlišné, neboť charakterové předpoklady pro výkon obou 

funkcí se budou do značné míry lišit, navíc soudce je osoba znalá práva, a nikoli 

faktických otázek korporátního světa, zejména správy obchodních společností a jejich 

obchodního vedení. Druhý uvedený problém pak nemusí být vyřešen 

ani prostřednictvím znaleckého posudku zpracovaného soudem přizvaným znalcem, 

neboť reprezentant může k podpoře svých tvrzení předložit posudek obsahující opačné 

závěry znějící v jeho prospěch. Soudce by tak neměl přezkoumávat rozhodnutí 

reprezentanta společnosti po jeho obsahové stránce, neboť opačný postup by mohl vést 

k důsledku, že by soudci fakticky rozhodovali o podnikání jednotlivých společností.47

                                               
46 Obdobně BROULÍK, Jan. Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko. Obchodněprávní revue, 2012, č. 
6, s. 166; nebo HAVEL, Bohuslav. Synergie péče řádného hospodáře a podnikatelského úsudku. Právní 
rozhledy, 2007, č. 11, s. 416.
47 Obdobně např. ČECH, Petr. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3, 
s. 7; nebo BROULÍK, Jan. Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko. Obchodněprávní revue, 2012, č. 6, 
s. 164-165.
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1.4.2 Charakteristika pravidla podnikatelského úsudku

Shora uvedené důvody vedly k formulaci pravidla podnikatelského úsudku, 

které za stanovených podmínek přiznává reprezentantům společností při výkonu funkce 

určitý prostor pro diskreci při podnikatelském rozhodování, aniž by se museli obávat 

odpovědnosti za případnou škodu, která by takovým rozhodnutím mohla společnosti 

vzniknout. Právní úprava tohoto institutu se v právních řádech jednotlivých států 

samozřejmě v jistých ohledech liší, podmínky jeho aplikace je však možné shrnout 

pomocí několika společných bodů. Platí, že musí jít o podnikatelské rozhodování 

(včetně rozhodnutí žádné opatření nepřijmout) učiněné v dobré víře, v zájmu korporace 

a na informovaném základě. Za obecně uplatnitelný považuji poznatek německé právní 

nauky, která jako jednu z podmínek aplikace pravidla podnikatelského úsudku uvádí,

že toto pravidlo nekryje rozhodnutí přijatá v rozporu s právními předpisy, stanovami 

nebo zájmy společnosti a nevztahuje se ani na případy, kdy je rozhodnutí přijato 

na základě povinnosti stanovené právními předpisy, stanovami, smlouvou o výkonu 

funkce nebo závaznými instrukcemi, neboť v takovém případě není reprezentantu 

společnosti dán prostor pro vlastní uvážení.48 Vzhledem k tomu, že diskrece 

při podnikatelském rozhodování je přiznána pouze reprezentantům společnosti 

při rozhodování o obchodním vedení, nepoužije se pravidlo podnikatelského úsudku 

ani na rozhodování dozorčí rady v rámci její kontrolní působnosti, neboť v takových

případech dozorčí radě tak široké diskreční oprávnění nepřísluší.49

1.4.3 Dovozování pravidla podnikatelského úsudku

Jak už jsem uvedl, potřebu zavedení pravidla podnikatelského úsudku 

dovozovala doktrína již za účinnosti obchodního zákoníku, který výslovnou úpravu 

tohoto institutu neobsahoval. Např. S. Černá k tomu uvádí, že „široká formulace péče 

řádného nevylučuje obdobné závěry, k nimž dospěly americké soudy.“50,51 B. Havel, 

                                               
48 J. Pokorná in Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám: aktuální otázky soukromého práva na 
počátku nového tisíciletí. Vyd. 1. Editor Stanislava ČERNÁ. Praha: ASPI, 2008, s. 293. ISBN 978-807-
3573-706.
49 ČECH, Petr. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3, s. 8.
50 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006, s. 251. ISBN 80-735-7164-1.
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jenž jako podklad pro své úvahy také zvolil východisko společnosti jako souboru

odvážných smluv, taktéž dovozoval možnou existenci pravidla podnikatelského úsudku 

i bez zákonné úpravy, když uvedl: „Každý člověk má právo na omyl a civilní právo 

s tímto i výslovně počítá, když chrání osoby v omyl uvedené nebo interpretačně tlačí 

na skutečnou vůli v právním jednání projevenou. V případě členů statutárního orgánu 

obchodní společnosti je pak zřejmé, že to mají být profesionálové, kteří umí v daném 

čase a v dané situaci vyhledat nejlepší zájem společnosti a ten následně promítnout 

do svého rozumného a informovaného jednání – nemůžeme však uznat, že by tito neměli 

právo na omyl. Ba naopak, čím komplikovanější je situace, která má být řešena, tím 

vyšší je míra rizika omylu a tím vyšší je tlak na profesionalitu toho, kdo jedná. Riziko 

omylu je esenciální složkou odvážné smlouvy a její smluvníci toto riziko znají a oceňují 

si ho (mj. odměnou) – členové statutárního orgánu tak vstupují do smlouvy, kdy oni 

i společnost ví, že péče řádného hospodáře neznamená neomylnost a součástí testu 

jejich jednání je i úvaha, zda s ohledem na všechny ad hoc známé okolnosti splnili 

všechny požadavky pravidel fiducie. Opak by vedl k tomu, že je jedno jak budou tito 

členové jednat, protože budou odpovídat vždy.

Soudím tak, že i české soudy by měly při aplikaci § 194 odst. 5 ObchZ v jeho 

rámci testovat jednání členů statutárního orgánu podnikatelským úsudkem a neměly by 

v situaci, kdy nezjistí porušení péče řádného hospodáře, zkoumat výsledek sporného 

jednání. Jinými slovy, soudům nemůže příslušet přezkum materiálních následků jednání 

s péčí řádného hospodáře, protože to je mimo jejich kompetenci, když zkoumají jen to, 

zda bylo jednáno s určitou kvalitou, nikoliv jaké takové jednání mělo následky, ledaže 

zjistí, že s požadovanou kvalitou jednáno nebylo.“52

Citovaná úvaha B. Havla se mi jeví po argumentační stránce zcela legitimní

a přesná. Je zřejmé, že povaha obchodní společnosti jako odvážné smlouvy, potažmo 

                                                                                                                                         
51 K některým závěrům amerických soudů viz citace 41 a 87.
52 HAVEL, Bohuslav. Synergie péče řádného hospodáře a podnikatelského úsudku. Právní rozhledy, 
2007, č. 11, s. 416.
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souboru takových smluv, nemá pouze důsledky pro míru povinné péče, již je 

reprezentant společnosti povinen při výkonu funkce poskytnout, ale také charakterizuje 

podnikatelské rozhodování reprezentantů, kteří se zvýšenou mírou rizika spojenou 

s výkonem své funkce potřebují tomu adekvátně větší prostor pro omyl, aniž by 

se museli obávat právních důsledků. Neznamená to však, že by společnost v takovém 

případě neměla žádné nástroje, jak své reprezentanty za jejich výkon funkce postihnout. 

Reprezentant společnosti je motivován hrozbou odvolání z funkce, což může mít 

za následek také zhoršení jeho postavení na trhu práce, dále v souladu s ust. § 66 odst. 3

obchodního zákoníku53 mohla společnost rozhodnout o neposkytnutí odměny 

reprezentantovi za výkon funkce, pokud ten zřejmě přispěl k nepříznivým 

hospodářským výsledkům společnosti. Tyto prostředky, které měla společnost

vůči svým reprezentantům k dispozici, je vzhledem k uvedenému možné považovat 

za dostačující. Naopak hrozba odpovědnosti za škodu by mohla působit spíše 

kontraproduktivně. Posuzování procesu příjímání rozhodnutí, namísto jeho výsledků, 

se tak jeví z pohledu obchodní společnosti jako efektivnější pro její vlastní fungování

a spravedlivější z pohledu jejích reprezentantů.

V tomto ohledu dal citovaným autorům za pravdu i Nejvyšší soud. Trestní 

senát Nejvyššího soudu v odůvodnění výše již citovaného rozhodnutí uvedl: „[J]e sice 

nepochybné, 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 rozhodnutí představenstva mělo být 

stoprocentně správné, ale posuzované rozhodnutí je již svojí podstatou v neprospěch 

společnosti a v rozporu se základními povinnostmi členů představenstva.“54 Tím 

Nejvyšší soud dovodil nejen existenci pravidla podnikatelského úsudku, ale zároveň 

                                               
53 Ust. § 66 odst. 3 obchodního zákoníku: Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch osoby, jež je orgánem 
společnosti nebo jeho členem, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze 
poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce. 
Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským 
výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.
54 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 11. 2005, sp. zn. 5 Tdo 1143/2005.
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určil jednu z jeho důležitých kontur, tedy že diskrece reprezentantů společnosti nekryje 

jednání, jež by bylo v rozporu s povinností loajality.

Následně se občanskoprávní senát Nejvyššího soudu zabýval při rozhodování 

o žalobě společnosti na náhradu škody proti jednateli společnosti namísto výsledků jeho 

jednání právě rozhodovacím procesem, který mu předcházel. K tomu pak Nejvyšší soud 

v odůvodnění rozsudku uvedl: „Jak však správně uzavřel odvolací soud, neuplatnění 

pohledávek způsobem předvídaným v ustanovení § 402 a násl. obch. zák. nemuselo být 

samo o sobě porušením povinnosti jednat s náležitou péčí. Pro úvahu, zda byl jednatel 

povinen pohledávky vymáhat, je významné (mimo jiné) i posouzení případné úspěšnosti 

takového postupu (jenž odvisí např. od možnosti společnosti prokázat vznik, výši i trvání 

uplatněné pohledávky) a reálnosti jejího (alespoň částečného) vymožení. V případě 

dlužníka, který zjevně není schopen své závazky splnit ani částečně, popř. v situaci, 

kdy společnost není s to prokázat svá tvrzení ohledně vzniku, výše a trvání pohledávky, 

aniž by takový stav způsobil sám jednatel, by naopak v rozporu s náležitou péčí (péčí 

řádného hospodáře) mohlo být podle okolností případu podání žaloby a vynaložení 

dalších nákladů na vedení soudního řízení. Jinými slovy to, zda jednatel bude 

pohledávky společnosti vymáhat, je věcí jeho úvahy v rámci obchodního vedení, 

jež musí být učiněna s ohledem na všechny okolnosti.“55

Obecně se pak rozhodovací činnost Nejvyššího soudu v tomto ohledu ustálila 

na právním názoru, že „člen představenstva odpovídá za řádný (v souladu 

s požadavkem péče řádného hospodáře jsoucí) výkon funkce, nikoliv za výsledek 

své činnosti. Jedná-li člen představenstva s péčí řádného hospodáře, není povinen 

hradit společnosti škodu, byť by v důsledku takového jednání vznikla.“56

                                               
55 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 29 Cdo 4276/2009.
56 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 4. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2363/2011 
(č. 75/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek); Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 
ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2869/2011; nebo Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 
28. 11. 2013, sp. zn. 29 Cdo 663/2013.
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Nejvyšší soud v těchto rozhodnutích dle mého názoru správnou interpretační 

úvahou dovodil existenci pravidla podnikatelského úsudku jako implicitně

vyplývajícího z tehdejší právní úpravy (a to dokonce i v kauzách, které se skutkově 

odehrály ještě před novelizací ust. § 194 odst. 5 obchodního zákoníku technickou 

novelou č. 370/2000 Sb.). Potvrzením převládajících doktrinálních úvah Nejvyšší soud 

navíc potvrdil budoucí směr rekodifikace soukromého práva, jejíž návrh v tehdejším 

znění výslovnou úpravu pravidla podnikatelského úsudku již také obsahoval (viz dále 

podkapitolu 2.4).
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2. Právní úprava po rekodifikaci

Rekodifikace civilního práva, jež nabyla účinnosti 1. 1. 2014 a jejíž páteř tvoří 

občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, převzala z obchodního zákoníku 

mj. v praxi již dlouho zavedený pojem péče řádného hospodáře. Při tom však došlo 

k určitému posunu v obsahu a chápání tohoto pojmu, neboť autoři zmiňovaných zákonů 

reagovali při jejich tvorbě na dosavadní vývoj doktríny i soudní rozhodovací praxe. 

Tento přístup autorů nové civilní legislativy lze obecně hodnotit velmi pozitivně, neboť 

umožnil zákonné zakotvení některých závěrů přijatých judikaturou, případně 

dovozovaných v rámci odborné diskuze, za současného zachování kontinuity výkladu 

a aplikace zavedeného pojmu péče řádného hospodáře.

Občanský zákoník obsahuje definici péče řádného hospodáře v ust. § 159 

v rámci dílu obsahujícího generální úpravu právnických osob a úpravu vztahuje 

primárně k členům volených orgánů právnických osob. Pojem péče řádného hospodáře 

však občanský zákoník používá na mnoha dalších místech, např. v rámci úpravy jednání 

prokuristy, opatrovníka pro správu jmění dítěte, vykonavatele závěti nebo v rámci 

obecné úpravy správy cizího majetku. Lze tedy obecně říci, že občanský zákoník 

používá pojem péče řádného hospodáře jako univerzální východisko pro všechny 

situace, při kterých dochází ke správě cizího majetku, a to bez ohledu na důvod 

nebo způsob vzniku postavení nebo funkce správce.

Tuto obecnou úpravu dále precizují ust. § 51 a násl. zákona o obchodních 

korporacích, jež se aplikují na členy volených orgánů obchodních korporací, tzn. včetně 

kapitálových obchodních společností. Jedním ze specifikačních prvků je v ust. § 51 

zákona o obchodních korporacích nově kodifikované pravidlo podnikatelského úsudku,

jež se z USA, kde má svůj původ, rozšířilo i do mnoha kontinentálních právních řádů, 

v nedávné době např. do německého akciového zákona. Přestože toto pravidlo Nejvyšší 

soud dovodil již za účinnosti obchodního zákoníku (viz subkapitolu 1.4.3), je vymezení 
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jeho základních rysů a aplikačních možností zákonem jistě správným krokem, a to nejen

směrem k právní jistotě reprezentantů společností a společností samotných.

2.1 Charakteristika pojmu péče řádného hospodáře

Nejdůležitější změnou oproti obchodnímu zákoníku, kterou přináší občanský 

zákoník, je zavedení zákonné definice pojmu péče řádného hospodáře. Ta v našem 

právním řádu dosud chyběla a byla tak předmětem zkoumání pouze v rámci odborné 

diskuze a samozřejmě také rozhodovací činnosti českých soudů, přičemž takový postup 

zcela logicky nevedl k jednotným závěrům (byť za bernou minci byl samozřejmě 

považován právní názor Nejvyššího soudu). Tento nedostatek byl odstraněn ust. § 159 

odst. 1 občanského zákoníku,57 podle nějž se každý, kdo přijme funkci člena voleného 

orgánu, zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi 

a pečlivostí. Zákonodárce tedy definoval péči řádného hospodáře jako složení dvou 

základních povinností reprezentantů společnosti, tedy povinnosti loajality a povinnosti 

jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi. Tyto složky péče řádného hospodáře již dříve 

dovodila judikatura a zákon o obchodních korporacích na ni v tomto ohledu vhodně 

navazuje.

Novou zákonnou definici dále podrobněji rozebírá T. Dvořák, podle nějž lze 

pojem péče řádného hospodáře vymezit jako „výkon vědomé rozhodovací činnosti 

na základě dostatečných informací, konané v dobré víře ve prospěch právnické osoby 

bez preferování vlastních soukromých zájmů, opírající se o racionální základy, 

vykonávané odborně, po všech stránkách profesionálně, při zachování povinné 

mlčenlivosti, zejména pak dodržení obchodního tajemství, popř. i jiné zákonem 

stanovené nebo smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti, ale i dobré pověsti právnické 

                                               
57 Ust. § 59 odst. 1 občanského zákoníku: Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji 
bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná 
nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při 
jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
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osoby a nevyzrazení jakýchkoliv jiných neveřejných informací.“58 Citované definici lze 

jen těžko něco vytknout co do její úplnosti, ovšem problematickým místem je podle 

mého názoru nevhodně použitý pojem odbornosti. Občanský zákoník na mnoha místech 

pracuje s pojmy odborné a potřebné znalosti a tudíž je nutné tyto pojmy důsledně 

rozlišovat. Potřebné znalosti zcela jistě představují nižší standard, než znalosti odborné, 

a reprezentant společnosti tedy nemusí být profesionálem v činnosti, jež je předmětem 

podnikání společnosti. V případě absence vlastních znalostí potřebných k určitému 

jednání si však reprezentant společnosti takové znalosti musí opatřit. Občanský zákoník

tak definitivně řeší spor o vztah péče řádného hospodáře a odborné péče, přičemž opět 

navazuje na závěry Nejvyššího soudu (viz podkapitolu 1.1).

Jak jsem již naznačil, novou zákonnou definici pojmu péče řádného hospodáře 

je nutné zkoumat především z hlediska kontinuity právní úpravy. Přestože zákonodárce

nerezignoval na závěry dosud doktrínou a Nejvyšším soudem, je zde patrný jeden 

významný posun. Ten spočívá v opuštění konceptu srovnání s péčí o vlastní 

záležitosti59, který by mohl vzhledem k dispoziční volnosti vlastníka a z toho plynoucí

nemožnosti ztotožnit jeho postavení s reprezentantem obchodní společnosti, který 

ve vztahu k jejímu majetku nevystupuje jako vlastník, ale spíše jako správce, působit 

přinejmenším problematicky. Nemohu tedy souhlasit s názorem J. Lasáka, že dosavadní 

rozhodnutí Nejvyššího soudu60 obsahující ve svých odůvodněních tento příměr budou 

v tomto ohledu aplikovatelná i nadále,61 neboť ust. § 52 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích výslovně stanovuje, že při posuzování, zda člen orgánu jednal s péčí 

řádného hospodáře, je rozhodující porovnání jeho jednání s péčí, kterou by v obdobné 

situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, nikoli porovnání s péčí o vlastní 

záležitosti.

                                               
58 T. Dvořák in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 
Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 530. ISBN 978-80-7478-370-8.
59 Viz citaci 6.
60 Viz citaci 7.
61 J. Lasák in LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2014, s. 818. ISBN 978-807-4005-299.
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2.1.1 Domněnka nedbalosti

Občanský zákoník v citovaném ust. § 159 odst. 1 nově zavádí také domněnku 

nedbalostního jednání toho, kdo není péče řádného hospodáře schopen, ač to musel 

zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. 

Vzhledem k tomu, že občanský zákoník stanovuje zavinění škůdce jako jeden 

z předpokladů vzniku jeho povinnosti k náhradě škody způsobené porušením zákonné 

povinnosti62, má podle mého názoru zavedení domněnky nedbalosti v zásadě dvojí 

význam.

Na první pohled je zřejmé, že je toto pravidlo namířeno proti tzv. bílým koním. 

V rozporu s uvedeným ustanovením totiž zcela jistě bude stav, kdy někdo přijme funkci 

člena orgánu s vědomím, že ji fakticky nebude vykonávat. Fakt, že při splnění 

i ostatních předpokladů by mohla dotyčnému vzniknout povinnost k náhradě škody 

způsobené společnosti takovýmto fingovaným výkonem funkce člena orgánu, by měl 

v tomto ohledu působit preventivně a v důsledku toho také vést k řádnému řízení 

společností. Vyvozením důsledků lze totiž jen těžko chápat něco jiného než odstoupení 

z funkce.

Ani zde však do jisté míry nesouhlasím s názorem J. Lasáka, který dotčené 

ustanovení považuje za navazující na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu63, jenž 

v odůvodnění J. Lasákem citovaného rozsudku uvádí: „Odvolací soud konstatoval, 

že péče řádného hospodáře zahrnuje požadavek plnit povinnosti na určité odborné 

úrovni, jež však nemusí dosahovat úrovně znalostí odborníka daného oboru. V případě, 

že jednatel nemá potřebné odborné znalosti, má povinnost zajistit posouzení daného 

případu osobou, která potřebné znalosti má, přičemž součástí péče řádného hospodáře 

je schopnost rozpoznat, které činnosti již není schopen vykonávat či které potřebné 

                                               
62 Ust. § 2910 občanského zákoníku: Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou 
zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. 
Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením 
zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.
63 J. Lasák in LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2014, s. 818-819. ISBN 978-807-4005-299.
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znalosti a dovednosti nemá.“64 J. Lasák však vytrhává z kontextu pouze část uvedené 

citace a tím zkresluje smysl daného rozhodnutí, jímž je podle mého názoru stanovení 

pravidel pro ad hoc nedostatek odborných znalostí reprezentanta společnosti 

(tj. povinnost reprezentanta společnosti zajistit v takové situaci odborné posouzení dané 

otázky externě), nikoli pro jeho neschopnost výkonu funkce jako celku (kde občanský 

zákoník předpokládá rovnou odstoupení z funkce, tedy řešení co do důsledků mnohem 

intenzivnější). Nedbalostní domněnka sice stejně jako citovaný judikát předpokládá 

schopnost reprezentanta společnosti rozpoznat vlastní nedostatek určitých schopností, 

avšak obojí postihuje rozdílné situace a proto považuji za nutné J. Lasáka minimálně 

doplnit, že dotčené ustanovení občanského zákoníku navazuje na citované rozhodnutí 

Nejvyššího soudu extenzivně.

Dále domněnka nedbalosti v ust § 159 odst. 1 občanského zákoníku na první 

pohled naznačuje řešení otázky, zdali je povinnost členů orgánů společnosti jednat 

s péčí řádného hospodáře povinností smluvní, nebo plynoucí ze zákona, neboť 

ke vzniku sekundární povinnosti k náhradě škody způsobené porušením smluvní 

povinnosti se zavinění škůdce nevyžaduje.

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku však uvádí, že dotčené ustanovení 

nelze vykládat jako domněnku zavinění, nýbrž jako domněnku porušení povinnosti péče 

řádného hospodáře.65 Pokud, jak uvedeno, extenzivně nahlédneme na výše uvedený 

názor Nejvyššího soudu a dovodíme, že součástí povinnosti péče řádného hospodáře je 

i povinnost reprezentanta společnosti být schopen rozeznat vlastní neschopnost výkonu 

dané funkce jako celku a s tím spojená povinnost vyvodit z toho příslušné důsledky, 

bude opravdu nutné chápat dotčené ustanovení jako domněnku porušení péče řádného 

hospodáře. Domněnka zavinění by totiž byla v takovém případě zcela zbytečná. 

Pro porušení zákonné povinnosti obsahuje domněnku nedbalosti ust. § 2911 občanského

                                               
64 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 29 Cdo 2531/2008.
65 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Sagit, 
2012, s. 129. ISBN 978-80-7208-922-2.
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zákoníku66 a pro porušení smluvní povinnosti se zavinění, jak jsem již uvedl, 

nevyžaduje vůbec. V takovém případě se ovšem nabízí úvaha, zdali nebylo možné 

dotčené ustanovení formulovat tak, aby jeho doslovné znění lépe odpovídalo jeho 

faktickému významu.

2.1.2 Zastoupení při výkonu funkce a jeho podmínky

Požadavek na osobní výkon funkce, který pro reprezentanty společností dříve 

vyplýval z ust. § 66 odst. 2 obchodního zákoníku, zůstal v občanském zákoníku i nadále 

zachován.67 První část ust. § 159 odst. 2 občanského zákoníku před středníkem 

stanovuje, že je člen voleného orgánu povinen vykonávat funkci osobně. Přestože 

z toho T. Dvořák dovozuje možnost právnické osoby v konkrétních případech 

např. udělit plnou moc advokátovi k zastupování právnické osoby před soudem,68 tvrdí 

zároveň, že „[j]e však vyloučeno, aby volený orgán nebo jeho člen zmocnil jinou osobu 

k výkonu své funkce, a stal se tak pouze formálním, „papírovým“ voleným orgánem 

nebo jeho členem.“69 K obdobnému závěru dochází i J. Lasák, který uvádí, 

že „[z]ávazek osobní povahy znamená, že člen orgánu právnické osoby se nemůže 

při výkonu funkce voleného orgánu nechat zastoupit.“70 K tomu postačí konstatovat, 

že stejný názor panoval obecně i za účinnosti obchodního zákoníku, a i proto se 

domnívám, že tím nejsou zneplatněny dosavadní závěry Nejvyššího soudu71 dovozující 

za stanovených podmínek možnost ad hoc vertikální delegace výkonu funkce (viz 

subkapitolu 1.1.1).

                                               
66 Ust. § 2911 občanského zákoníku: Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné 
povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.
67 Ust. § 159 odst. 2 občanského zákoníku: Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však 
nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho 
neúčasti hlasoval.
68 T. Dvořák in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 
Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 531. ISBN 978-80-7478-370-8.
69 T. Dvořák in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 
Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 531. ISBN 978-80-7478-370-8.
70 J. Lasák in LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2014, s. 821. ISBN 978-807-4005-299.
71 Viz citace 20, 21.
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Druhá část ust. § 159 odst. 2 občanského zákoníku za středníkem pak zavádí 

výjimku z výše uvedeného pravidla, která se aplikuje na hlasování v rámci daného 

voleného orgánu právnické osoby. I zde je členovi takového orgánu umožněno nechat 

se v konkrétních případech zastoupit, avšak zmocněncem může v takovém případě být 

pouze jiný člen stejného orgánu, jehož členem je také zmocnitel. V praxi pak bude 

nutné správně a přesně stanovit, co měl zákonodárce na mysli jednotlivým případem, 

resp. kde jsou meze možnosti takového zmocnění. K tomu podává poměrně podrobný 

výklad J. Lasák, přičemž pro potřeby této práce zmíním pouze několik bodů.

Lasákovým základním východiskem je, že zastoupeného reprezentanta 

společnosti nepřestává stíhat povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Jedna z jejích 

složek, tedy povinnost loajality, v prvé řadě nutí reprezentanta společnosti osobně 

se účastnit zasedání daného orgánu, takže už jen v případě častějších neodůvodněných 

absencí reprezentanta společnosti na zasedáních příslušného orgánu (byť by na nich byl 

zastoupen jiným členem takového orgánu) by bylo možné spatřovat porušení povinnosti 

péče řádného hospodáře.72

Aby bylo zmocnění v souladu s další ze složek povinnosti péče řádného 

hospodáře, s povinností jednat pečlivě, je podle J. Lasáka nutné, aby zmocnitel 

v okamžiku udělení plné moci znal program zasedání orgánu, na němž se nechá 

zastoupit. Díky tomu také může udělit zmocněnci pokyny pro konkrétní hlasování. 

Při splnění podmínky znalosti programu zasedání orgánu tedy není podle J. Lasáka 

vyloučeno, aby byla plná moc v souladu s ust. § 159 odst. 2 občanského zákoníku 

udělena k zastupování na více jednáních orgánu právnické osoby. Pro úplnost zmíním, 

že dle J. Lasáka by v souladu se zmíněným ustanovením bylo i udělení plné moci 

pro hlasování o určité konkrétní záležitosti, pokud by se ta dostala na pořad jednání 

příslušného orgánu právnické osoby v určitém období.73

                                               
72 J. Lasák in LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2014, s. 822. ISBN 978-807-4005-299.
73 J. Lasák in LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2014, s. 823. ISBN 978-807-4005-299.
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Takový výklad dotčeného ustanovení podle mého mínění dobře akcentuje jeho 

účel spočívající v zachování akceschopnosti volených orgánů právnických osob 

i v případě absence některých jeho členů. Zůstává však otázkou, jak na tuto doktrínu

naváže soudní praxe při rozhodování konkrétních případů, zejména jaké stanoví 

požadavky na udělení plné moci v souvislosti s dodržením povinnosti péče řádného 

hospodáře zmocňujícím reprezentantem společnosti.

2.2 Míra péče řádného hospodáře

Otázka, jaký standard péče řádného hospodáře po reprezentantech společností 

obchodní zákoník vlastně vyžaduje, byla diskutována širokou odbornou veřejností

a přestože se většina autorů i judikatura přikláněla k názoru, že jde o objektivní standard 

míry péče, zaznívaly i argumenty ve prospěch subjektivního standardu péče (viz 

podkapitolu 1.2). V tomto ohledu přinesl definitivní vyjasnění zákon o obchodních 

korporacích, který zavedl jako měřítko, podle nějž se posuzuje případné porušení 

povinnosti péče, standard fiktivní rozumně pečlivé osoby v obdobném postavení,74 a tím 

se zcela jasně přiklonil na stranu objektivního přístupu k posuzování míry péče 

vynaložené reprezentantem společnosti.

2.2.1 Objektivní přístup k míře péče řádného hospodáře

I. Štenglová a B. Havel se shodně domnívají, že „[z]ákon […] nepředpokládá 

absolutní pojetí pečlivosti, byť je […] z dikce § 52 odst. 1 zjevné, že celkově chápe péči 

řádného hospodáře objektivizujícím způsobem.“75 Dodržení zákonem obecně 

formulovaného objektivizovaného standardu péče však bude vždy posuzováno 

jednotlivě dle konkrétních okolností daného případu. Test jednání s péčí řádného 

hospodáře formulovaný v ust. § 52 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v sobě 

                                               
74 Ust. § 52 odst. 1 zákona o obchodních korporacích: Při posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí 
řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá 
osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace.
75 I. Štenglová, B. Havel in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o 
obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 134. ISBN 978-80-7400-480.
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dle L. Balýové již také zahrnuje „jistou míru únosného obchodního a podnikatelského 

rizika, které je pro řádné fungování obchodní korporace nezbytné, avšak není právě 

běžné pro správu vlastního majetku.“76, což jen podtrhuje odklon od konceptu 

srovnávání péče reprezentanta společnosti vynakládané při výkonu funkce s jeho péčí o 

osobní záležitosti. Kromě toho dle mého názoru toto ustanovení především zcela jasně 

deklaruje objektivizaci posuzování míry péče, neboť srovnání s péčí o vlastní záležitosti 

reprezentanta společnosti mohlo i přes požadavek odpovědnosti a svědomitosti 

reprezentanta evokovat dojem, že je potřebná míra péče reprezentanta společnosti 

při výkonu funkce posuzována subjektivně.

Dále jsem s L. Balýovou za jedno, že nová koncepce posuzování kvality péče 

řádného hospodáře vyplývající z ust. § 52 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je 

z legislativního hlediska krok správným směrem.77 Úprava navazuje na interpretační 

vývoj úpravy v obchodním zákoníku a jeho závěry přejímá do textu zákonného 

předpisu, přičemž obecně lze tento přístup hodnotit z hlediska kontinuity právní úpravy 

a právní jistoty zúčastněných subjektů jenom pozitivně. Otázkou tak pouze zůstává, 

jak bude nastavený standard jiné rozumně pečlivé osoby v obdobném postavení

aplikován v praxi a zdali tento neurčitý právní pojem nepřinese výraznější problémy

při dokazování a následném rozhodování v rámci soudního přezkumu jednotlivých 

případů porušení povinnosti péče. Tuto otázku však zodpoví až rozhodovací praxe 

soudů.

2.2.2 Subjektivizace objektivního přístupu

Zákonem o obchodních korporacích jasně deklarované objektivní posuzování 

míry péče, již musí reprezentant společnosti při výkonu funkce poskytovat, přináší také 

otázku, zdali si naplněním tohoto standardu v každém případě reprezentant zajistí 

                                               
76 BALÝOVÁ, Lucie. Péče řádného hospodáře ve volených orgánech obchodních korporací ve světle 
rekodifikace. Obchodněprávní revue, 2014, č. 7-8, s. 212.
77 BALÝOVÁ, Lucie. Péče řádného hospodáře ve volených orgánech obchodních korporací ve světle 
rekodifikace. Obchodněprávní revue, 2014, č. 7-8, s. 212.
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ochranu před potenciální odpovědností z porušení povinnosti péče a sankcemi s tím 

spojenými.

Osobně jsem toho názoru, že jasný příklon zákona o obchodních korporacích 

k objektivnímu standardu potřebné míry péče není důvodem pro opuštění již citovaného 

závěru Nejvyššího soudu, jímž tento dovodil povinnost reprezentantů využít při výkonu 

funkce jejich odborné znalosti a nadstandardní schopnosti.78 Přestože mohl zákonodárce 

závěr plynoucí ze zmíněného rozhodnutí Nejvyššího soudu po jeho dostatečném 

zobecnění přenést při tvorbě rekodifikace do některého ustanovení zákona o obchodních 

korporacích, čímž by zcela odstranil pochybnosti o jeho aplikovatelnosti, domnívám se, 

že zákonné zakotvení objektivního přístupu k potřebné míře péče je dostatečným 

základem pro aplikaci tohoto rozhodnutí i v budoucnu. Veškeré výhody 

subjektivizovaného objektivního přístupu spočívající zejména v ochraně společnosti 

zahlazením nedostatků čistě objektivního přístupu (viz subkapitolu 1.2.3) je možné díky 

jistotě poskytnuté úpravou zákona o obchodních korporacích využívat i nadále, 

přičemž opačný postup bych nepovažoval ani za vhodný, ani za logický. Stejný názor 

zastávají také A. Hámorská79 a L .Balýová.80

2.3 Povinnost loajality

V otázce definice pojmu zájmy společnosti a obsahu povinnosti loajality, jak je 

dovozuje právní nauka, nedošlo s přijetím občanského zákoníku a zákona o obchodních 

korporacích k žádnému posunu. Nebyl k tomu ani důvod, neboť jazykový význam 

těchto pojmů se s rekodifikací nezměnil a jejich obsah nebyl za účinnosti obchodního 

zákoníku doktrinálně ani judikatorně sporný. I. Štenglová a B. Havel chápou povinnost 

loajality ve světle jednotlivých ustanovení občanského zákoníku i v jejich souhrnu 

„spíše jako příklon k zájmu korporace a jejích společníků (zájem na užitku, nikoliv 

                                               
78 Viz citaci 28.
79 HÁMORSKÁ, Andrea. Povinnost členů orgánů obchodních korporací jednat s péčí řádného 
hospodáře po rekodifikaci. Obchodněprávní revue, 2012, č. 9, s. 251.
80 BALÝOVÁ, Lucie. Péče řádného hospodáře ve volených orgánech obchodních korporací ve světle 
rekodifikace. Obchodněprávní revue, 2014, č. 7-8, s. 213.
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nutně na zisku).“81 V tomto výkladu je dle mého názoru možné spatřovat odraz teorie 

stakeholder value, jak ji popisuje S. Černá (viz subkapitolu 1.3.1). Ve vztahu 

k reprezentantům společnosti pak nevidím důvod, aby povinnosti loajality nebyla

i nadále vykládána jako povinnost vykonávat svou funkci v souladu se zájmy 

společnosti, se kterými má povinnost aktivně se seznamovat, a zároveň s rezignací 

na vlastní zájmy nebo zájmy třetích osob.

2.3.1 Vztah povinnosti loajality a povinnosti péče řádného hospodáře

Od 1. 1. 2014 však došlo k vyřešení názorové neshody mezi členy akademické 

obce o to, zdali je povinnost loajality součástí povinnosti péče řádného hospodáře, 

či zda jde o povinnost samostatnou. Řešení této polemiky přineslo zakotvení zákonné 

definice povinnosti péče řádného hospodáře do občanského zákoníku. Ten v ust. § 159 

odst. 1 uvádí nezbytnou loajalitu jako první ze složek péče řádného hospodáře, čímž

potvrzuje dosud většinový názor, že povinnost loajality je součástí péče řádného 

hospodáře (viz subkapitolu 1.3.2). V tomto ohledu je tedy nutno s povděkem kvitovat 

práci zákonodárce, který přes zdánlivou jasnost této problematiky neopomněl názorový 

spor některých autorů a přijetím zákonné definice povinnosti péče řádného hospodáře 

nalezl jeho řešení.

2.3.2 Míra nezbytné loajality

Otázky by tak mohlo pouze vyvolávat, co zákonodárce myslel onou nezbytnou 

loajalitou. I. Štenglová a B. Havel tvrdí, že tato formulace relativizuje povinnost 

reprezentanta společnosti jednat loajálně, tedy že nepůjde o loajalitu absolutní, nýbrž 

vždy ad hoc posuzovanou s ohledem na osobu reprezentanta společnosti.82

                                               
81 I. Štenglová, B. Havel in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o 
obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 135. ISBN 978-80-7400-480.
82 I. Štenglová, B. Havel in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon 
o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 135. ISBN 978-80-7400-
480.
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Domnívám se, že nezbytnou loajalitu je možné vykládat obdobně, 

jako obhajitelný zájem společnosti, který je vymezen jako podmínka jednání v souladu 

s pravidlem podnikatelského úsudku (k tomu blíže viz subkapitolu 2.4.1). Přestože se 

v rámci povinnosti loajality musí reprezentant společnosti aktivně seznamovat s jejími 

zájmy, nebylo by spravedlivé po něm požadovat, aby byl vždy zcela dokonale 

seznámen s těmi nejlepšími zájmy společnosti. Nezbytná loajalita tak bude představovat 

standard, s jakým je reprezentant společnosti povinen svou funkci vykonávat, přičemž 

podle mého názoru by bylo možné jej abstraktně objektivizovat stejně jako povinnost 

péče řádného hospodáře jako celek. V takovém případě by šlo o takovou míru loajality, 

kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by 

v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace. Takový standard by pak byl 

v souladu s názorem I. Štenglové a B. Havla posuzován vždy v jednotlivých případech, 

avšak nikoli s ohledem na osobu reprezentanta, nýbrž s ohledem na jinou rozumně 

pečlivou osobu v obdobné situaci.

2.4 Pravidlo podnikatelského úsudku

Pravidlo podnikatelského úsudku bylo do českého právního řádu zavedeno 

zákonem o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2014. Přesto nejde o institut, 

který by byl našemu právu obchodních korporací do té doby zcela neznámý, neboť již 

za účinnosti obchodního zákoníku byla potřeba této úpravy hojně diskutována odbornou 

právnickou veřejností a k její aplikaci přistoupil v mnohých případech i Nejvyšší soud 

(viz subkapitolu 1.4.3), přičemž důvody, které k tomu vedly, představovaly 

interpretační východiska z problémů, na něž obchodní právo během svého vývoje 

v praxi naráželo (viz subkapitolu 1.4.1). Pouze doplním, že stručně a poměrně výstižně 

je také shrnuje důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích: „V návaznost 

na zahraniční zkušenosti se zavádí pravidlo podnikatelského úsudku (business 

judgement rule), které dává možnost jednajícímu orgánu, aby prokazoval, že v rámci 

rozhodování jednal lege artis a tedy nenese odpovědnost za případnou újmu (i kdyby ji 

v ekonomickém smyslu způsobil). Toto řešení, které se v poslední době zapracovalo také 

v německém akciovém zákoně, stojí na koncepci, že jedná-li (rozhoduje-li) někdo 



42

náležitě, informovaně a v zájmu společnosti, nemůže nést veškerá rizika, která mohou 

v rámci podnikání nastat. Je-li celková koncepce společnosti vystavěna na smlouvě 

s nejistým výsledkem, není možné chtít po profesionálním managementu, aby nesl 

všechna možná rizika svého jednání, tedy i ta, která nemohl ovlivnit.“83

2.4.1 Charakteristika pravidla podnikatelského úsudku

Pravidlo podnikatelského úsudku je obsaženo v ust. § 51 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích84, čímž představuje speciální úpravu ve vztahu k úpravě péče 

řádného hospodáře v ust. § 159 odst. 1 občanského zákoníku. Neznamená to však, že by 

jím byla úprava v občanském zákoníku negována. Pravidlo podnikatelského úsudku 

na tuto úpravu vztahující se na členy orgánů všech právnických osob navazuje a dále ji

precizuje ve vztahu k členům orgánů obchodních korporací.

Pro správné uchopení zákonné úpravy pravidla podnikatelského úsudku je 

nutné vzít v první řadě na zřetel, že se toto pravidlo vztahuje pouze na jednání pečlivé 

a s potřebnými znalostmi, zahrnuje tedy pouze pečlivostní složku povinnosti péče 

řádného hospodáře. I ta ovšem bude naplněna jenom za předpokladu, že podnikatelské 

rozhodnutí bude učiněno v obhajitelném zájmu obchodní korporace. V ust. § 51 odst. 1 

zákona o obchodních korporacích za středníkem je navíc znovu zdůrazněno, že se 

uvedené nevztahuje na rozhodování, jež nebylo učiněné s nezbytnou loajalitou. 

Zákonodárce tedy hned třikrát v tomtéž ustanovení zdůrazňuje, že prostor pro omyl 

v úsudku je reprezentantům společnosti přiznán pouze za předpokladu, že si při svém 

výkonu funkce budou počínat loajálně ke společnosti a svým rozhodnutím budou cele 

sledovat její zájem a nikoli zájmy vlastní nebo třetích osob.

                                               
83 HAVEL, Bohumil. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 
1. vyd. Ostrava: Sagit, s. 53. ISBN 978-807-2089-239.
84 Ust. § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích: Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo 
mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně 
a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno 
s nezbytnou loajalitou. 
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Vymezení, kdy půjde o podnikatelské rozhodnutí učiněné pečlivě

a s potřebnými znalostmi, je dáno za předpokladu splnění tří prvků, jež musí být 

v rozhodování reprezentanta společnosti obsaženy. Jsou jimi (i) dobrá víra v rozumný 

předpoklad, (ii) že jedná informovaně a (iii) v obhajitelném zájmu obchodní korporace, 

přičemž interpretační problémy mohou přinést především poslední dva zmiňované

prvky.

Zákonodárce dle mého soudu správně použil termín obhajitelný zájem 

obchodní korporace. Přestože se nabízí možnost použití termínu nejlepší zájem, jako 

tomu bylo ve výše citovaném případu Aronson v. Lewis, nepovažoval bych takové 

řešení za praktické, neboť právě nevhodnost absolutizace požadavků na podnikatelské 

rozhodování reprezentanta společnosti a jeho výkon funkce vůbec byla jedním z důvodů 

formování pravidla podnikatelského úsudku. Také J. Kožiak se domnívá, 

že „[a]bsolutizace obhajitelného zájmu korporace na její jediný nejlepší zájem by tak 

členu orgánu korporace nepřiměřeně svazovala ruce.“85 Tutéž argumentaci přitom 

používá i J. Hejda.86

Stejným způsobem, tedy s rezignací na absolutní dosažitelné hodnoty, bude 

nutné vykládat také požadavek informovanosti reprezentanta společnosti. Jeho snaha 

o získání veškerých dostupných informací potřebných pro dané podnikatelské 

rozhodnutí by totiž mohla být jednak časově velmi náročná a ve svém důsledku 

by mohla vést i ke zmeškání obchodní příležitosti, navíc reprezentant společnosti 

by nejspíš nikdy nebyl s to spolehlivě říct, že získal opravdu všechny dostupné 

informace. Za vhodnější proto považuji závěr přijatý vzorovou judikaturou státu 

Delaware, jež po reprezentantech společnosti požaduje, aby se před přijetím 

podnikatelského rozhodnutí seznámili se všemi podstatnými, rozumně dostupnými 

                                               
85 KOŽIAK, Jaromír. Pravidlo podnikatelského úsudku v návrhu zákona o obchodních korporacích 
(a zahraničních právních úpravách). Obchodněprávní revue, 2012, č. 4, s. 111.
86 Jan Hejda in ČÁP, Z., JAHELKA, P., JOSKOVÁ, L., HEJDA, J., VANĚČKOVÁ, V. Zákon 
o obchodních korporacích. Výklad jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské 
předpisy. 1. vydání. Praha: Linde Praha a. s., 2013, s. 62. ISBN 978-80-7201-917-5.
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informacemi.87 I zde se ke stejnému výkladu přiklání J. Hejda, který uvádí, 

že reprezentant společnosti by se měl rozhodovat „na podkladě dostatku informací, 

na jejichž základě lze učinit kvalifikované informované rozhodnutí.“88

Jak ovšem budou k výkladu uvedených pojmů při jejich aplikaci přistupovat 

české soudy a jak vyspecifikují požadavky na podnikatelské rozhodování reprezentantů

společností, je otázka, na niž se dočkáme odpovědi minimálně v řádu let.

2.4. Pokyn do obchodního vedení

Zákon o obchodních korporacích navazuje v úpravě obchodního vedení 

společností na obchodní zákoník a stejně jako tento jej svěřuje jednatelům společnosti 

s ručením omezeným a v případě akciové společnosti v závislosti na její struktuře 

představenstvu, případně statutárnímu řediteli. Stejně jako dosud také není nikdo 

oprávněn udělovat těmto orgánům pokyn do obchodního vedení. Toto tvrzení již však 

neplatí tak bezvýhradně, jako tomu bylo v době účinnosti obchodního zákoníku.

První výjimkou je, že zaměření obchodního vedení akciové společnosti 

s monistickou strukturou určuje statutárnímu řediteli správní rada. V tomto případě však 

nejde doslova o pokyn do obchodního vedení, navíc správní rada může být 

i jednočlenná, přičemž tímto jediným členem může být právě statutární ředitel, a tudíž 

i v případě monistické akciové společnosti může obchodní vedení společnosti zůstat 

zcela v rukou statutárního ředitele.

                                               
87 Případ Cede & Co. v. Technicolor, Inc., 634 A.2d 345 (Del. 1994), vlastní překlad. V originále: 
„Directors have a duty to inform themselves, prior to making a business decision, of all material 
information reasonably available to them.” [online]. [cit. 2014-11-07]. Dostupné na: 
https://www.courtlistener.com/opinion/2308640/cede-co-v-technicolor-inc.
88 Jan Hejda in ČÁP, Z., JAHELKA, P., JOSKOVÁ, L., HEJDA, J., VANĚČKOVÁ, V. Zákon 
o obchodních korporacích. Výklad jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské 
předpisy. 1. vydání. Praha: Linde Praha a. s., 2013, s. 62. ISBN 978-80-7201-917-5.
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Druhou a zásadnější výjimkou je nově zavedená možnost členů statutárních 

orgánů kapitálových obchodních společností požádat valnou hromadu společnosti 

o pokyn do obchodního vedení v souladu s ust. § 51 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích.89 Toto nové ustanovení může vyvolávat důležité otázky, a proto si jistě 

zaslouží pozornost, přičemž při jeho výkladu poslouží zachování obecného zákazu 

ingerence kohokoli do obchodního vedení společnosti jejím statutárním orgánem (nebo 

jeho členem)90 jako obecné interpretační vodítko působící.

2.4.1. Charakteristika pokynu do obchodního vedení

Zajímavé je, že shoda mezi odborníky nepanuje už na tom, kdo může o pokyn 

do obchodního vedení valnou hromadu požádat. Dokonce ani autorský kolektiv 

komentáře k zákonu o obchodních korporacích nakladatelství C. H. Beck není v této 

otázce jednotný.91 Osobně vycházím z dikce zákona a přikláním se k názoru „druhé 

části autorského kolektivu,“ že tak může učinit kterýkoli člen statutárního orgánu. 

Rozhodnutí kolektivního orgánu o podání žádosti o pokyn předcházející samotné 

žádosti není podle mého názoru důležité z důvodů, jejichž odrazy je možné spatřit 

v dalším výkladu předmětného ustanovení níže.

Za důležité aspekty výkladu institutu pokynu valné hromady do obchodního 

vedení považuji potenciální povinnost valné hromady takový pokyn na žádost člena 

statutárního orgánu vydat a následně případnou vázanost statutárního orgánu tímto 

pokynem. V obou případech přitom vycházím především ze zásady, že možnost člena 

statutárního orgánu požádat valnou hromadu o pokyn do obchodního vedení je nutno 

jako výjimku z pravidla, že obchodní vedení náleží statutárnímu orgánu, vykládat spíše 

restriktivně.

                                               
89 Ust. § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích: Člen statutárního orgánu kapitálové společnosti 
může požádat nejvyšší orgán obchodní korporace o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím 
není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
90 K tomu viz ust. § 195 odst. 2 a § 435 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
91 I. Štenglová, B. Havel in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o 
obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 136-137. ISBN 978-80-7400-
480.
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K prvnímu aspektu hovoří zákon o možnosti člena statutárního orgánu požádat 

valnou hromadu o pokyn do obchodního vedení, o případné povinnosti valné hromady 

takový pokyn udělit ovšem mlčí. Bude-li tedy žádost o pokyn zařazena na pořad jednání 

valné hromady, bude se jí tato jistě povinna zabývat (formální hledisko), ovšem zároveň

bude moci v souladu s ust. § 409 zákona o obchodních korporacích92 např. rozhodnout, 

že se danou žádostí zabývat vůbec nebude (materiální hledisko). Jsem tedy za jedno 

s J. Hejdou, A. Hámorskou i L. Balýovou, že valná hromada nemá povinnost na žádost 

člena statutárního orgánu o pokyn do obchodního vedení takový pokyn členu 

statutárního orgánu udělit. 93

Mlčení zákona je podle mého názoru určující i v případě otázky závaznosti 

pokynu valné hromady do obchodního vedení. Potenciální závaznost pokynu považuji 

za natolik zásadní aspekt, že by jistě bylo vhodné uvést ji přímo v textu zákona, 

aby nemusela být složitě dovozována výkladem. To však zákonodárce neučinil. Navíc

je podle mého názoru nutné stále zvážovat povahu obchodního vedení, jež by mělo 

v ideálním případě absolutně náležet statutárnímu orgánu společnosti. Závaznost 

pokynu by však částečně posouvala obchodní vedení společnosti do dispozice valné 

hromady.

I přesto I. Štenglová a B. Havel považují pokyn valné hromady pro člena 

statutárního orgánu za závazný, neboť „přenesl-li na valnou hromadu v souladu 

se zákonem konkrétní rozhodnutí v oblasti obchodního vedení, odňal sám sobě právo 

takové rozhodnutí přijmout.“94 K tomu dodávají, že uvedené platí s výjimkou pokynu, 

jenž by byl v rozporu s právními předpisy (navíc o takový pokyn nemůže dle jejich 

                                               
92 Ust. § 409 zákona o obchodních korporacích: Valná hromada může rozhodnout, že některé ze 
záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou 
projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento 
akcionář souhlasí.
93 HEJDA, Jan. [přednáška]. Praha: FELIX A SPOL. advokátní kancelář, s.r.o., 20. 11. 2013; 
HÁMORSKÁ, Andrea. Povinnost členů orgánů obchodních korporací jednat s péčí řádného hospodáře 
po rekodifikaci. Obchodněprávní revue, 2012, č. 9, s. 255; a BALÝOVÁ, Lucie. Péče řádného hospodáře 
ve volených orgánech obchodních korporací ve světle rekodifikace. Obchodněprávní revue, 2014, č. 7-8, 
s. 215.
94 I. Štenglová, B. Havel in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o 
obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 138. ISBN 978-80-7400-480.
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názoru člen statutárního orgánu vůbec požádat).95 Tento výklad však nepovažuji 

za věcně správný, neboť vzhledem k výše uvedenému musí být dle mého názoru pokyn 

valné hromady do obchodního vedení pro člena statutárního orgánu nezávazný. Výklad 

ve prospěch nezávaznosti pokynu navíc snižuje nároky na samotnou žádost o udělení 

pokynu a zároveň zůstává dotčené ustanovení funkční ve vztahu k zachování povinnosti 

člena statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře. Člen statutárního orgánu 

by si mohl zažádat i o pokyn, který by byl v rozporu s právními předpisy, dobrými 

mravy nebo stanovami, a valná hromada by mohla takový pokyn následně i vydat (zde 

je nutné vzít v úvahu, že na valnou hromadu nejsou kladeny žádné nároky z hlediska

odbornosti a tudíž je taková situace dostatečně pravděpodobná), ovšem k porušení 

povinnosti péče řádného hospodáře členem statutárního orgánu by došlo až v případě 

provedení takového pokynu. Také případ, kdy se člen statutárního orgánu rozhodne 

zcela legální pokyn valné hromady neprovést, neboť si např. v mezidobí od podání 

žádosti do vydání pokynu sám ujasnil řešené dilema mezi dvěma zvažovanými

rovnocennými variantami, přičemž upřednostnil variantu valnou hromadou zrovna 

nedoporučenou, dle mého názoru lépe akcentuje pravidlo, že obchodní vedení náleží 

statutárnímu orgánu společnosti.

V této otázce tedy nesouhlasím ani s A. Hámorskou, která pouze z jazykového 

významu slova pokyn dovozuje jeho závaznost.96 Sama sice také v úvodu deklaruje 

nutnost restriktivního výkladu výjimky z pravidla97, avšak v tomto případě vykládá 

dotčené ustanovení naopak extenzivně, když na základě velmi izolované argumentace

dovozuje v zákoně neobsaženou závaznost pokynu. Její výklad tak postrádá jakoukoli

vnitřní logickou soudržnost. Navíc mám za to, že zcela opomíjí část dotčeného 

ustanovení za středníkem, která výslovně deklaruje zachování povinnosti člena 

statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře. A. Hámorská totiž z předpokladu 

závaznosti pokynu valné hromady dovozuje, že „čistě ve vztahu k rozhodnutí, které 

                                               
95 I. Štenglová, B. Havel in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o 
obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 138. ISBN 978-80-7400-480.
96 HÁMORSKÁ, Andrea. Povinnost členů orgánů obchodních korporací jednat s péčí řádného 
hospodáře po rekodifikaci. Obchodněprávní revue, 2012, č. 9, s. 254.
97 HÁMORSKÁ, Andrea. Povinnost členů orgánů obchodních korporací jednat s péčí řádného 
hospodáře po rekodifikaci. Obchodněprávní revue, 2012, č. 9, s. 254.
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ostatně nebylo rozhodnutím statutárního orgánu, ale rozhodnutím nejvyššího orgánu 

obchodní korporace, musí být automaticky dovozeno, že statutární orgán jednal s péčí 

řádného hospodáře, a tím je i vyloučena jakákoliv odpovědnost statutárního orgánu 

za pozdější negativní důsledky daného rozhodnutí.“98 Takový výklad je ovšem dle 

mého názoru zcela v rozporu s požadavkem zákona na zachování povinnosti člena 

statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře, neboť nebere v úvahu nutnost 

rozhodnutí statutárního orgánu o provedení pokynu valné hromady.

Přestože by nezávaznost pokynu valné hromady mohla členy statutárních 

orgánů svádět k příliš častým žádostem o pokyn i v banálních záležitostech a v důsledku 

tomu vést k zahlcení valné hromady zbytečnými otázkami, nedomnívám se, že by tato 

situace mohla ve větší míře nastat, neboť v takovém jednání člena statutárního orgánu 

by jistě bylo možné spatřit porušení povinnosti péče řádného hospodáře, a to konkrétně 

povinnosti loajality, se všemi důsledky z toho plynoucími. Proti nezávaznosti pokynu 

se sice ohrazuje i V. Pihera s tím, že „[t]ento závěr […] zpochybňuje smysl §51 odst. 2 

ZOK.”,99 ovšem vzhledem k tomu, že důvodová zpráva o smyslu daného ustanovení 

mlčí, můžeme se i o něm podle mého názoru pouze dohadovat.

                                               
98 HÁMORSKÁ, Andrea. Povinnost členů orgánů obchodních korporací jednat s péčí řádného 
hospodáře po rekodifikaci. Obchodněprávní revue, 2012, č. 9, s. 254.
99 PIHERA, Vlastimil. Tvrdé jádro a měkká slupka. Úvaha o odpovědnosti managementu kapitálových 
společností. Obchodněprávní revue, 2012, č. 5, s. 146.
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3. Důsledky porušení péče řádného hospodáře

Zákon o obchodních korporacích spolu s občanským zákoníkem nastavuje výše 

rozebraná pravidla pro chování reprezentantů kapitálových společností během jejich 

výkonu funkce. Tato pravidla by však sama o sobě neznamenala nic, pokud by příslušné 

právní předpisy neupravovaly také důsledky jejich porušení.

Účinná soukromoprávní úprava spojuje s porušením povinnosti péče řádného 

hospodáře důsledků velmi mnoho. Dle občanského zákoníku jsou to:

- povinnost k náhradě újmy,

- ručení za dluhy korporace (§ ust. 159 odst. 3), a

- povinnost k náhradě reflexní škody (ust. § 213).

Dle zákona o obchodních korporacích jde navíc o:

- obecnou povinnost vydat prospěch (ust. § 53 odst. 1),

- povinnost vydat prospěch v insolvenčním řízení (ust. § 62 odst. 1),

- diskvalifikaci z výkonu funkce (ust. § 63 a násl.), a

- zvláštní případy ručení za dluhy korporace.

Pro úplnost uvádím, že při naplnění všech znaků skutkových podstat 

příslušných trestných činů (zejm. trestného činu porušení povinnosti při správě cizího 

majetku podle ust. § 220, příp. § 221 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku) 

a dostatečné společenské škodlivosti jednání reprezentanta společnosti není vyloučena 

ani jeho trestněprávní odpovědnost. Nelze však opomenout ani motivaci trhem práce 

reprezentantů společností. Společnosti nechtějí přivolávat zbytečnou nechtěnou 

pozornost případnými soudními spory, a proto v případě porušení povinnosti péče 

řádného hospodáře sahají v našich poměrech v první řadě po odvolání chybujícího 
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reprezentanta, čímž se logicky zhoršuje jeho postavení na trhu práce. Z toho samého 

důvodu se pochybení reprezentantů společností dostávají před soud až v případech, 

kdy jejich intenzita dosahuje takové míry, že je v nich možné spatřovat právě uvedené 

trestné činy. To také vysvětluje převahu trestní judikatury týkající se péče řádného 

hospodáře nad judikaturou civilní.

3.1 Povinnost k náhradě újmy

Povinnost nahradit újmu způsobenou porušením povinnosti je základním 

nástrojem soukromého práva, jenž působí preventivně a zároveň reparačně a tím 

zajišťuje plnění povinností soukromoprávními subjekty. Povinnost reprezentanta 

společnosti nahradit této společnosti újmu způsobenou porušením povinnosti 

reprezentanta vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře proto patří mezi jeden 

z hlavních důsledků, které soukromé právo s porušením povinnosti péče řádného 

hospodáře spojuje.

Na tomto místě je nutné se pozastavit nad povahou povinnosti péče řádného 

hospodáře, neboť od zavedení tohoto pojmu do českého právního řádu se doktrína 

neshodla na tom, zdali jde o povinnost zákonnou nebo smluvní. Tato problematika 

získala na významu především po rekodifikaci soukromého práva, neboť občanský 

zákoník opustil jednotnou konstrukci civilního deliktu a nově rozlišuje delikty 

z porušení dobrých mravů, zákona a smluvní povinnosti.100 Na tomto místě by však byla 

hlubší analýza nad rámec této diplomové práce, proto pro potřeby rozboru povinnosti 

reprezentanta společnosti k náhradě újmy stručně konstatuji, že osobně považuji 

povinnost péče řádného hospodáře za povinnost vyplývající ze zákona. Přestože je 

vztah mezi společností a jejím reprezentantem smluvním vztahem, nemohou smluvní 

strany povinnost reprezentanta společnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře 

stanovenou v zákoně omezit nebo vyloučit vlastním ujednáním. V tomto ohledu proto 

chápu pozici reprezentanta společnosti shodně s I. Štenglovou a B. Havlem, tedy jako 

                                               
100 Ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku.
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„svého druhu soukromý úřad, který je utvořen zákonem. Smlouva ho následně obsadí, 

případně dotvoří, což jeho podstatu nemění.“101

Povinnost k náhradě újmy způsobené porušením zákonné povinnosti se 

od povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením smluvní povinnosti odlišuje 

ve dvou souvisejících ohledech. V prvním případě je především vyžadováno zavinění 

škůdce, neboť dle ust. § 2895 občanského zákoníku102 se škoda způsobená bez ohledu 

na zavinění nahrazuje jen v případech, kdy tak zákon výslovně stanoví. To zároveň 

vylučuje jakoukoli možnost liberace škůdce. Ve vtahu k zavinění je pak v ust. § 2911

občanského zákoníku103 zavedena vyvratitelná domněnka, že škůdce újmu způsobil 

z nedbalosti, přičemž je právě na něm, aby tuto domněnku před soudem vyvrátil. 

Naopak úmysl škůdce musí žalobce prokázat.

Občanský zákoník důsledně aplikuje doktrinální dělení újmy na majetkovou 

újmu (škodu) a nemajetkovou újmu. K rozsahu náhrady způsobené újmy 

obsahuje ust. § 2894 odst. 2 občanského zákoníku 104základní pravidlo, že nemajetková 

újma se nahrazuje pouze v případech, kdy si tak výslovně ujednaly smluvní strany nebo

kdy tak stanoví zákon, přičemž ust. § 3 odst. 2 zákona o obchodních korporacích105

právě takové pravidlo obsahuje. Pokud tedy reprezentant společnosti způsobí při 

výkonu funkce společnosti újmu, je povinen nahradit jí jak tu majetkovou, tak i 

nemajetkovou.

                                               
101 I. Štenglová, B. Havel in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o 
obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 134. ISBN 978-80-7400-480.
102 Ust. § 2895 občanského zákoníku: Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v 
případech stanovených zvlášť zákonem.
103 Ust. § 2911 občanského zákoníku: Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné 
povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.
104 Ust. § 2894 odst. 2 občanského zákoníku: Nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu 
výslovně ujednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. V takových případech se povinnost 
nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti 
nahradit škodu.
105 Ust. § 3 odst. 2 zákona o obchodních korporacích: Ukládá-li tento zákon povinnost nahradit újmu, 
postihuje škůdce i povinnost nahradit nemajetkovou újmu.
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3.1.1 Obrácené důkazní břemeno

Dalším specifikem ve vztahu společnosti a jejího reprezentanta oproti 

standardním soukromoprávním vztahům je přenesení důkazního břemene na žalovaného

reprezentanta společnosti v případě, že je před soudem posuzováno, zdali svoji funkci 

vykonával s péčí řádného hospodáře, přičemž k takovému posuzování samozřejmě 

dochází zejména ve sporech o náhradu újmy způsobené při výkonu funkce.

Toto pravidlo vychází z německé právní úpravy a bylo do českého právního řádu 

zavedeno spolu s pojmem péče řádného hospodáře již zmiňovanou technickou novelou 

obchodního zákoníku, přičemž v rámci rekodifikace soukromého práva jej zákonodárce 

převzal do ust. § 52 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.106 Doplnil jej však 

o výhradu, že by přenesení důkazního břemene nebylo možné po reprezentantu 

společnosti spravedlivě požadovat, přičemž uplatnění této výhrady svěřil do diskrece

soudu.

Důvody obrácení důkazního břemene spočívají především v informační 

asymetrii mezi reprezentantem společnosti a osobou, jež vůči němu náhradu újmy 

způsobené společnosti před soudem uplatňuje. Reprezentant společnosti má na rozdíl 

od žalující strany ze své pozice přístup ke všem potřebným dokladům a informacím 

o svém výkonu funkce, díky čemuž může před soudem prokazovat, že jednal v souladu 

s povinností péče řádného hospodáře. Opačně osoba uplatňující nárok na náhradu újmy 

za společnost tyto doklady a informace mít k dispozici zpravidla nebude, což by 

způsobilo faktickou nemožnost žalující strany důkazní břemeno před soudem unést.

K uvedené možnosti soudu přenést důkazní břemeno zpět na žalobce se pak 

J. Lasák a I. Štenglová s B. Havlem shodují, že se tato uplatní zejména v případech, kdy 

žalovaný již nebude členem orgánu žalující společnosti a tím pádem ani nebude mít 

                                               
106 Ust. § 52 odst. 2 zákona o obchodních korporacích: Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen 
orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže 
soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
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přístup k potřebným důkazním prostředkům, které by mohl na svou obranu použít.107

Protože by v takovém případě jistě nebylo spravedlivé po něm požadovat, aby 

prokazoval, že jednal s péčí rádného hospodáře, bude naopak její porušení žalovaným 

reprezentantem společnosti prokazovat sama žalující společnost.

3.1.2 Důsledek neuhrazení újmy

S případy, kdy reprezentant společnosti nesplní svoji povinnost k náhradě 

újmy, kterou způsobil společnosti porušením povinnosti (jakékoli povinnosti, nejen 

povinnosti péče řádného hospodáře) při výkonu funkce, spojuje občanský zákoník další 

pro reprezentanta společnosti nepříznivý důsledek. Podle ust. § 159 odst. 3 občanského 

zákoníku108 je jím ručení za dluhy společnosti v případě, že se na společnosti nemůže 

její věřitel v důsledku nenahrazení újmy reprezentantem společnosti domoci splnění své 

pohledávky. Ručení reprezentanta je však co do rozsahu limitováno právě výší jím 

nenahrazené újmy.

Ke vzniku ručitelského závazku reprezentanta společnosti vůči jejímu věřiteli 

dochází v okamžiku, kdy povinnost reprezentanta k náhradě škody dospěje, tedy kdy se 

jeho dluh vůči společnosti stane splatným. Nebude-li tedy mezi společností a jejím 

reprezentantem jiného ujednání, nastane splatnost pohledávky společnosti na náhradu 

újmy v souladu s ust. § 1958 odst. 2 občanského zákoníku109 na základě výzvy 

společnosti vůči reprezentantovi ke splnění jeho dluhu. Od téhož okamžiku bude 

reprezentant společnosti ručit jejím věřitelům za její dluhy, tedy i bez toho, aby zde byl 

vykonatelný výrok soudu o povinnosti reprezentanta společnosti nahradit této 

                                               
107 J. Lasák in LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 442. ISBN 978-80-7478-537-5; a 
I. Štenglová, B. Havel in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o 
obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 134. ISBN 978-80-7400-480.
108 Ust. § 159 odst. 3 občanského zákoníku: Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, 
kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli 
právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické 
osobě nemůže domoci.
109 Ust. § 1958 odst. 2 občanského zákoníku: Neujednají-li strany, kdy má dlužník splnit dluh, může 
věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu.
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způsobenou újmu. Opodstatnění tohoto tvrzení je přitom zcela zřejmé, obzvlášť 

v našich poměrech, kde, jak uvedeno výše, většina rozhodnutí o porušení povinností 

reprezentantů společností pochází od trestních senátů. Žaloba na náhradu újmy vůči 

reprezentantu společnosti není takovou samozřejmostí, jak by se mohlo na první pohled 

zdát, a proto by nutnost rozhodnutí o ní jako podmínka vzniku ručitelského závazku 

reprezentanta společnosti značně snižovala účinnost této ochrany věřitelů společností.

3.2 Smlouva o vypořádání újmy

V ust. § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích110 byl zaveden ve vztahu 

k náhradě újmy způsobené společnosti jejím reprezentantem v důsledku porušení 

povinnosti při výkonu funkce nový institut, kterým je smlouva mezi společností a jejím 

reprezentantem upravující vypořádání jím způsobené újmy. V souvislosti s přijetím 

tohoto institutu se však objevila zásadní otázka, zdali je možné jeho prostřednictvím 

rozsah povinnosti reprezentanta společnosti k náhradě škody omezit, nebo tuto 

povinnost dokonce zcela vyloučit (tzv. absolutorium), která rozdělila odbornou 

veřejnost na dva tábory.

3.2.1 Rozsah vypořádání újmy

K názoru, že smlouva o vypořádání slouží čistě ke stanovení způsobu 

vypořádání náhrady újmy bez možnosti tuto omezit nebo vyloučit, svádí v první řadě 

ust. § 53 odst. 2 zákona o obchodních korporacích,111 jež stanovuje zdánlivost jednání

obchodní korporace omezujícího (a minori ad maius také vyučujícího) odpovědnost 

členů jejích orgánů. Přestože jde o ustanovení převzaté z ust. § 194 odst. 5 obchodního 

zákoníku, není možné automaticky činit závěr o zachování jeho významu, neboť 

občanský zákoník změnil koncepci chápání soukromoprávní odpovědnosti.

                                               
110 Ust. § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích: Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře 
obchodní korporaci újma, může ji obchodní korporace vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou 
osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas nejvyššího orgánu obchodní korporace přijatý alespoň 
dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků.
111 Ust. § 53 odst. 2 zákona o obchodních korporacích: K právním jednáním obchodní korporace 
omezujícím odpovědnost člena jejích orgánů se nepřihlíží.
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V teorii občanského práva i v teorii práva vůbec byla dosud odpovědnost 

vnímána převážně jako určitý nepříznivý právní následek spočívající ve vzniku 

sekundární povinnosti, k němuž dochází v důsledku porušení primární povinnosti. 

Občanský zákoník však přejal do své úpravy minoritní názor považující odpovědnost 

nikoli za sankci, ale za hrozbu sankcí. V takovém pojetí existuje odpovědnost 

od počátku existence primární povinnosti spolu s ní, přičemž je po celou dobu latentně 

skryta a aktivuje se až v důsledku porušení primární povinnosti, kdy začne působit 

právní následky. Subjekty občanského práva tak odpovídají za splnění primární 

povinnosti, což vyzdvihuje preventivní funkci občanskoprávní odpovědnosti. Toto 

pojetí se např. v terminologii projevuje tak, že občanský zákoník nepoužívá pojem 

odpovědnost za škodu, nýbrž povinnost k náhradě škody.112

Ve světle uvedeného získává ust. § 53 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích téměř až deklaratorní význam a zároveň je evidentní, že jej nelze

ztotožňovat s nemožností omezit povinnost reprezentanta společnosti k náhradě újmy.

Takovou úpravu spíše obsahuje ust. § 2898 občanského zákoníku,113 které vylučuje 

možnost předem omezit nebo vyloučit povinnost k náhradě újmy nebo se práva 

na náhradu újmy platně vzdát, byla-li způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

Domnívám se však, že smlouva o vypořádání bude zpravidla uzavírána ex post a tedy 

ujednávání jejího obsahu obchodní korporací a jejím reprezentantem jako povinnou 

osobou nebude v takovém případě tímto ustanovením omezeno.

Dále při posuzování možnosti společnosti udělit absolutorium souhlasím 

s J. Lasákem a V. Piherou, kteří s odkazem na ust. § 157 a § 371 zákona o obchodních 

                                               
112 K tomu blíže J. Švestka in DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo 
hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 351 a násl. ISBN 978-80-
478-326-5.
113 Ust. § 2898 občanského zákoníku: Nepřihlíží se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje 
povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně 
nebo z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší 
strany na náhradu jakékoli újmy. V těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát.
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korporacích považují smlouvu o vypořádání za samostatný právní titul.114 Uvedená 

ustanovení totiž odlišují povinnost k náhradě újmy způsobené reprezentantem 

společnosti a povinnost plynoucí ze smlouvy o vypořádání jako dva rozdílné důvody 

podání derivativní žaloby společníkem, z čehož lze dovozovat, že v důsledku uzavření 

smlouvy o vypořádání dochází k privativní novaci povinnosti reprezentanta společnosti 

k náhradě újmy. To dokládá i tvrzení I. Štenglové a B. Havla, že „nesplní-li člen orgánu 

závazky plynoucí pro něj z dohody, lze se u soudu domáhat splnění závazků z ní, aniž by 

bylo třeba žalovat na náhradu újmy a prokazovat předpoklady vzniku povinnosti hradit 

újmu.“115

Ve prospěch možnosti omezit nebo vyloučit povinnost k náhradě újmy 

smlouvou o vypořádání hovoří podle mého názoru i existence možnosti společníka 

domáhat se náhrady tzv. reflexní škody podle ust. § 213 občanského zákoníku.116 Zákon 

zde předpokládá situaci, kdy se poškozená společnost nebude po svém reprezentantovi 

domáhat náhrady jím způsobené újmy, přičemž k tomu může dojít fakticky formou 

omisivního jednání, nebo dle mého názoru i formálně, tzn. schválením absolutoria. 

V obou případech má společník možnost domáhat se po povinném reprezentantovi 

společnosti náhrady toho, o co se snížila hodnota jeho účasti na společnosti. B. Havel 

sice považuje tento institut za jeden z nástrojů ochrany společníka pro případ 

nezákonného neekvivalentního vyrovnání újmy na základě smlouvy o vypořádání,117

avšak osobně se domnívám, pokud by judikatura dospěla k závěru, že smlouvou 

o vypořádání je nutno způsobenou újmu urovnat vždy ekvivalentně, že by společník 

použil na svou ochranu návrh na prohlášení usnesení valné hromady schvalující 

                                               
114 J. Lasák in LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 449. ISBN 978-80-7478-537-5; 
a PIHERA, Vlastimil. Tvrdé jádro a měkká slupka. Úvaha o odpovědnosti managementu kapitálových 
společností. Obchodněprávní revue, 2012, č. 5, s. 147.
115 I. Štenglová, B. Havel in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon 
o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 142. ISBN 978-80-7400-
480.
116 Ust. § 213 občanského zákoníku: Poškodí-li korporaci její člen nebo člen jejího orgánu způsobem, 
který zakládá jeho povinnost k náhradě a kterým byl poškozen i jiný člen korporace na hodnotě své 
účasti, a domáhá-li se náhrady jen tento člen, může soud škůdci i bez zvláštního návrhu uložit povinnost 
nahradit způsobenou škodu jen korporaci, pokud to odůvodňují okolnosti případu, zejména pokud je 
dostatečně zřejmé, že se takovým opatřením vyrovná i škoda na znehodnocené účasti.
117 HAVEL, Bohumil. O kogentnosti, vypořádání újmy a ručení vlivné osoby ve světle nového 
soukromého práva. Obchodněprávní revue, 2013, č. 1, s. 15.
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absolutorium za neplatné, čímž by v souladu s ust. 53 odst. 4 zákona o obchodních 

korporacích dosáhnul fikce neplatnosti uzavření takové smlouvy, a tím i lepšího 

ekonomického stavu nejen pro sebe, ale pro celou společnost.

Posledním argumentem, který bych ve prospěch možnosti omezit povinnost 

reprezentanta společnosti k náhradě škody uvedl, je jednak nutnost schválení smlouvy

o vypořádání kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou všech společníků, a dále již 

zmíněný následek fikce neplatnosti takové smlouvy v důsledku prohlášení usnesení 

valné hromady schvalující tuto smlouvu soudem za neplatné podle ust. § 53 odst. 4 

zákona o obchodních korporacích. To velmi výstižně komentuje J. Lasák, jenž uvádí: 

„Nedává vůbec žádný smysl, aby zákonodárce stanovoval tak vysokou většinu hlasů 

pro pouhé rozhodnutí o schválení „splátkového kalendáře“. Navíc, zákon předpokládá, 

že pokud by bylo prohlášeno za neplatné usnesení nejvyššího orgánu obchodní 

korporace, kterým byla schválena smlouva o vypořádání újmy ve smyslu § 53 odst. 3, 

má toto za následek fikci neplatnosti předmětné smlouvy (§ 53 odst. 4). Nedává valného 

smyslu prohlašovat za neplatnou dohodu o vypořádání, která pouze nastaví splátkový 

kalendář toho, jak má člen orgánu obchodní korporace nahradit újmu, kterou jí 

způsobil porušením péče řádného hospodáře.“118

Argumentaci B. Havla, že zákon nepředpokládá možnost absolutoria, neboť 

slovníkovým ekvivalentem slova vypořádat je majetkově urovnat, vyrovnat, 

vypořádat,119 nepovažuji za dostatečně silnou (obdobně jako v jiném případě výše 

citovanou argumentaci A. Hámorské jazykovým významem slova pokyn). Ve stejném 

smyslu se B. Havel později vyjádřil spolu s I. Štenglovou: „Vzhledem k funkci smlouvy 

o vypořádání újmy a také vzhledem k obsahovému významu slova „vypořádání“ máme 

za to, že vypořádáním se rozumí i jiná forma sanace než plné uhrazení újmy. Jsme však 

toho názoru, že smlouvou o vypořádání újmy se není zásadně možné náhrady újmy zcela 

                                               
118 J. Lasák in LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních 
korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 449. ISBN 978-80-7478-537-5.
119 HAVEL, Bohumil. O kogentnosti, vypořádání újmy a ručení vlivné osoby ve světle nového 
soukromého práva. Obchodněprávní revue, 2013, č. 1, s. 15.
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vzdát, a to i proto, že důsledek újmy může poškozovat nejen korporaci jako takovou 

a její společníky, ale také věřitele.“120

B. Havel sice vzdání se újmy v plném rozsahu vylučuje, ale shodně s ostatními 

autory připouští alespoň jiné než plné uhrazení újmy. Osobně ovšem toto polovičaté 

řešení nepovažuji za šťastné. Laicky řečeno, kde bude vůle, bude i cesta, a budou-li 

společnosti a jejich reprezentanti chtít, budou si spolu sjednávat vypořádání v rozsahu 

zanedbatelném oproti újmě skutečně způsobené. Meze zákonnosti takových ujednání ve 

smyslu, kdy jde stále ještě pouze o omezení náhrady újmy, a kdy už fakticky představují 

absolutorium, by poté musely hledat v jednotlivých případech až soudy, což by zcela 

jistě nepřispělo k právní jistotě nikoho ze zúčastněných.

Domnívám se tedy, že vzhledem k uvedenému je nutno považovat 

absolutorium za zcela legitimní a zákonné, neboť zákon pro případ jeho zneužití 

poskytuje řadu ochranných nástrojů společníkům (schválení smlouvy o vypořádání 

kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou, žaloba na náhradu reflexní škody) i věřitelům 

společnosti (určení relativní neúčinnosti smlouvy o vypořádání podle ust. § 589 a násl. 

občanského zákoníku), přičemž další jsou společné oběma uvedeným skupinám 

(napadení platnosti usnesení valné hromady o schválení smlouvy o vypořádání 

pro rozpor s povinností loajality nebo dobrými mravy). Možnost smluvních stran 

ujednat si ve smlouvě o vypořádání absolutorium navíc lépe odpovídá jedné z hlavních 

zásad, na níž stojí nejen občanský zákoník, ale také soukromé právo jako celek, a tou je 

zásada autonomie vůle a s ní související smluvní volnost. V neposlední řadě je potřeba 

mít také na paměti, že reprezentant společnosti sjednávající za společnost smlouvu 

o vypořádání újmy podle ust. § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích musí stále 

jednat s péčí řádného hospodáře.

                                               
120 I. Štenglová, B. Havel in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon 
o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 142. ISBN 978-80-7400-
480.



59

Závěr

V předkládané diplomové práci jsem se zabýval povinností péče řádného 

hospodáře členů volených orgánů kapitálových obchodních společností a vybranými 

důsledky jejího porušení, přičemž pojetí práce jako komparace právní úpravy 

obchodního zákoníku s právní úpravou občanského zákoníku a zákona o obchodních 

korporacích mi umožnilo sledovat nejen vývoj samotné právní úpravy, ale také doktríny 

a judikatury navazující na dynamickou praxi obchodních korporací na počátku 21. 

století.

Právní úprava povinnosti péče řádného hospodáře obsažená v obchodním 

zákoníku byla velmi strohá a přinášela mnoho interpretačních nejasností, které byly 

intenzivně diskutovány odbornou veřejností, přičemž ne vždy bylo v rámci této diskuze 

dosaženo jednomyslného názoru. Jedním z takových případů je však shoda panující na 

tom, že součástí povinnosti péče řádného hospodáře není povinnost odborné péče 

reprezentantů společností. Osobně jsem v práci dospěl ke stejnému závěru, neboť 

požadavek plné odbornosti ve vztahu k předmětu podnikání společnosti by mnohdy 

značně omezoval okruh osob disponujících takovou odborností a tím pádem 

způsobilých působit ve funkci reprezentanta společnosti. Nedostatek odborných znalostí 

reprezentanta, pokud tento nespočívá v jeho absolutní neodbornosti, je navíc možné 

při dodržení judikaturou stanovených podmínek odstranit vertikální delegací výkonu 

funkce, případně také vyžádáním si odborného stanoviska k dané záležitosti. Uvedené 

potvrzuje i právní úprava občanského zákoníku, která jako jednu ze složek péče řádného 

hospodáře stanovuje potřebné znalosti člena voleného orgánu společnosti. Občanský 

zákoník zároveň odlišuje tento pojem od znalostí odborných, které představují vyšší 

míru odbornosti.

Oproti tomu již shoda nepanovala na tom, zdali je součástí povinnosti péče 

řádného hospodáře také povinnost loajality. Osobně se domnívám, že povinnost 

loajality nemůže vedle péče řádného hospodáře figurovat samostatně. Vyplývá tak nejen 
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z ustanovení obchodního zákoníku, ale také ze samotné povahy postavení reprezentantů 

společnosti a jejich funkce. I tento názor byl potvrzen rekodifikací soukromého práva, 

která povinnost loajality do péče řádného hospodáře výslovně zahrnula.

Vývoj obchodněprávní praxe postupně ukázal, že právní úprava péče řádného 

hospodáře v obchodním zákoníku je nejen velmi stručná, ale striktně aplikována také 

svazující. Paradoxně však právě její stručnost poskytnula široký argumentační prostor 

pro zmírnění její tvrdosti. V práci jsem tak dospěl k závěru, že péče řádného hospodáře 

zahrnuje také pravidlo podnikatelského úsudku, známé především z USA, ale i dalších 

zahraničních právních řádů. Jeho dovození považuji za velmi důležité, neboť 

představuje právě to zmírnění striktně aplikované právní úpravy, které podnikatelská

povaha kapitálových společností vyžadovala, neboť dává reprezentantům společnosti 

možnost při dodržení určité kvality rozhodovacího procesu přijímat riziková 

podnikatelská rozhodnutí bez obav z hrozící odpovědnosti za případnou újmu takovým 

rozhodnutím způsobenou. Toho si byl vědom i zákonodárce, který pravidlo 

podnikatelského úsudku zakotvil v právní úpravě zákona o obchodních korporacích. 

Podle mého názoru přitom vhodně čerpal ze zahraničních právních úprav, čímž 

mj. zvýšil právní jistotu reprezentantů společností ohledně možností a způsobu 

soudního přezkumu jejich podnikatelského rozhodování.

Další novým institutem zákona o obchodních korporacích týkajícím se 

reprezentantů společností je možnost člena statutárního orgánu požádat nejvyšší orgán 

společnosti o pokyn do obchodního vedení. Povaha tohoto institutu však není na první 

pohled tak jasná, jako je tomu u pravidla podnikatelského úsudku, neboť otázky budí 

především vázanost člena statutárního orgánu pokynem valné hromady. V tomto ohledu 

na rozdíl od ostatních autorů považuji pokyn nejvyššího orgánu do obchodního vedení 

za nezávazný. Vzhledem k tomu, že obchodní vedení náleží primárně statutárním 

orgánům, považuji závaznost pokynu za natolik zásadní aspekt, že měl být zmíněn 

přímo v zákoně, čímž by také odpadla nutnost jeho složitého dovozování. Naopak 

zákon výslovně stanovuje, že možností požádat valnou hromadu o pokyn 
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do obchodního vedení není člen statutárního orgánu společnosti zbaven povinnosti 

jednat s péčí řádného hospodáře, a proto nevidím důvod v tomto ohledu omezovat jeho 

odpovědnost za obchodní vedení společnosti v důsledku závaznosti pokynu.

Ve vztahu k důsledkům porušení péče řádného hospodáře jsem se zabýval 

především další novinkou v našem právním řádu, kterou je smlouva o vypořádání újmy

mezi společností a jejím reprezentantem. Povaha této smlouvy je nejasná zejména 

ve vztahu k možnosti jejím prostřednictvím limitovat, případně až vyloučit povinnost 

reprezentanta společnosti k náhradě újmy. V práci jsem dospěl k závěru, že právní 

úprava zákona o obchodních korporacích obě možnosti připouští. K uvedenému jsem 

přitom dospěl zejména na základě existence mnoha ochranných mechanismů, které 

zákon subjektům na smlouvě zúčastněných nebo touto jinak dotčených poskytuje.

Takové pojetí navíc lépe akcentuje zásadu autonomii vůle smluvních stran, kterou 

rekodifikace soukromého práva považuje za jednu z nejdůležitějších. 
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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.
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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.
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Abstract

My thesis focuses on one of the fundamental issues of representation of stock 

corporations by their elected bodies or members of these bodies. This issue concerns the 

responsibility of these parties to act in the performance of their duties with due 

managerial care which is a key aspect in determining the standard required from the 

parties representing a limited liability company and a joint stock company.

This topic is extremely relevant to the current situation due to recent re-

codification of private law, whose linchpins are Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, 

and Act No. 90/2012 Coll. on business companies and cooperatives (the Act on 

Business Corporations).  The authors of these regulations during their drafting had to 

cope with the development of both the doctrine and the case law and their task was not 

only to adapt the legislation to the commercial law practice of stock corporations of the 

21st century, but also to resolve some of its contentious issues. The thesis consists of an 

introduction, three main chapters further subdivided into subsections and the 

conclusion.

The first chapter deals with the legal regulation and the description of the 

concept of due managerial care and related aspects at the time of effectiveness of Act 

No. 513/1991 Coll., the Commercial Code.  Particular attention was paid to the 

comparison of contradictory views of the doctrine and evaluation of how the decision-

making practice of the Supreme Court of the Czech Republic was inspired by these 

views. 

In the second chapter, the shift in the legal regulation of the concept of due 

managerial care and related aspects after re-codification of private law is examined and 

assessed, including the applicability of the existing conclusions of the doctrine and case 

law of the Supreme Court of the Czech Republic. This chapter provides an in-depth 
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analysis in particular of the business judgement rule and the business management 

instructions of the company's supreme body, since these are institutes codified for the 

first time by the Business Corporations Act.

The third chapter discusses the consequences of the breach of duty of due 

managerial care. Due to the extensive scope of the assigned topic, after a brief summary 

of the aforementioned consequences, particular attention is paid to the issue of 

compensation for the damage caused by the breach of the duty of due managerial care 

and the description of the crucial new feature of re-codification, the agreement on 

compensatory damages which is very closely linked to the duty to compensate for 

damage.

At the end of my thesis, partial conclusions and lessons learned in each chapter 

are defined and assessed.
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