
ABSTRAKT 

Diplomová práce se věnuje problematice zastupování obchodní korporace statuárním orgánem. 

Práce je rozdělena tematicky do úvodu, tří samostatných kapitol a závěru. Každá kapitola je 

systematicky rozdělena na čtyři části, přičemž v poslední části každé kapitoly je stručné shrnutí 

nejdůležitějších problémů z té které kapitoly. Hlavním cílem předkládané práce je analyzovat 

nejzásadnější otázky související se zastupováním obchodní korporace statutárním orgánem, 

porovnat současnou právní úpravu s právní úpravou obsaženou v předpisech účinných před 1. 

lednem 2014, dále zhodnotit přínosnost změn a zkoumat to, zda lze za účinnosti nových 

právních předpisů i nadále vycházet ze stávající judikatury.  

V první kapitole práce jsou vymezeny základní pojmy. Především zde je rozebrána 

povaha obchodní korporace. Pozornost je přitom věnována především tomu, zda je obchodní 

korporace svéprávná či nikoliv. Zároveň je na tomto místě vymezen klíčový pojem statutárního 

orgánu. V neposlední řadě je v první kapitole rozebrána problematika působnosti statutárního 

orgánů.  

Předmětem druhé kapitoly je vnější působnost statutárního orgánu. V úvodu této 

kapitoly je v krátkosti vymezen pojem vnější působnosti statutárních orgánů. Dále je rozebráno 

to, zda se v případě zastupování obchodní korporace statutárním orgánem jedná o zastoupení 

zákonné či smluvní. Rovněž je analyzován způsob zastupování obchodní korporace statutárním 

orgánem, přičemž je současně rozebráno, jak se odlišuje způsob jednání členů statutárního 

orgánu a omezení jednatelského oprávnění. V druhé kapitole také rozebrána otázka, jaký je 

následek nedodržení způsobu jednání statutárního orgánu. Současně je pozornost věnována 

udělování plných mocí členům statutárních orgánů při výkonu jejich vnější působnosti, a dále 

tomu, že právnická osoba může pověřit některého člena statutárního orgánu k jednání vůči 

zaměstnancům. Součástí této kapitoly je rovněž analýza toho, zda je možné společné jednání 

člena statutárního orgánu a prokuristy. Dále je zkoumáno to, zda je v souladu se zákonem, 

pokud dojde k souběhu více jednatelských oprávnění. V poslední části druhé kapitoly je 

pozornost věnována otázkám, které souvisejí s členstvím právnické osoby ve statutárním 

orgánu obchodní korporace.  

Předmětem třetí kapitoly je hlubší analýza problematiky omezení jednatelského 

oprávnění statutárních orgánů a následků při jeho porušení.  

V závěru práce se zaměřuje na to, zda byly naplněny stanové cíle práce. Autor 

analyzoval nejdůležitější otázky, které souvisejí se zastupováním obchodní korporace 

statutárním orgánem. Zároveň porovnal současnou právní úpravu s právní úpravou obsaženou 



v předpisech účinných před 1. lednem 2014 a rozebral změny, které nová právní úprava 

přinesla. Dále zhodnotil to, jestli je tato změna přínosná či nikoliv. V neposlední řadě zkoumal 

to, zda lze za účinnosti nových právních předpisů i nadále vycházet ze stávající judikatury. 


