
Resumé 

 Práce se zabývá odpovědností statutárních orgánů kapitálových obchodních 

společností ve světle rekodifikace soukromého práva. Stanovené téma se v českém 

právním prostředí stává stále aktuálnější, a to zejména s ohledem na kodifikaci péče 

řádného hospodáře a pravidla podnikatelského úsudku v základních předpisech 

soukromého práva, kterými jsou občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. 

Cílem této práce je komplexní náhled na problematiku pojmu odpovědnosti 

v občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích a z ní vycházející 

odpovědnosti statutárních orgánů kapitálových obchodních společností. 

 V první části této práce jsou rozebrány jednotlivé stěžejní pojmy, se kterými je 

dále v této práci pracováno. Pojem odpovědnosti je rozebrán z hlediska historického od 

koncepce prospektivní a retrospektivní až po koncepci obsaženou v občanském 

zákoníku. Pojem statutárního orgánu je rozebrán jak z hlediska úpravy obsažen 

v občanském zákoníku, tak z hlediska jednotlivých specifik úpravy zákona o 

obchodních korporacích včetně rozboru úpravy jednatelů společnosti s ručením 

omezeným a představenstva akciové společnosti. 

 Druhá část popisuje vztah mezi obchodní korporací a členy statutárního orgánu 

z hlediska smlouvy o výkonu funkce, jež doznala v úpravě zákona o obchodních 

korporacích značného rozšíření oproti předcházející úpravě obsažené v obchodním 

zákoníku. 

 Třetí, stěžejní část práce, se věnuje rozboru jednotlivých základních povinností, 

kterými je člen statutárního orgánu vázán při výkonu své funkce. Těmito základními 

povinnostmi jsou péče řádného hospodáře, povinnost loajality a pravidlo 

podnikatelského úsudku. Pro úplnost jsou rozebrány i povinnosti vedlejší, kterými jsou 

zákaz konkurence, pravidlo o střetu zájmů a povinnost informační spolu s povinností 

mlčenlivosti. 

 Čtvrtá část je věnována rozboru odpovědnosti člena statutárního orgánu za 

porušení stanovených povinností a rozboru jednotlivých mechanismů, které upravují 

náhrady újmy vzniklé na straně obchodní korporace spolu s důsledky výkonu funkce 

v rozporu s péčí řádného hospodáře. 



 Pátá závěrečná část je věnována komparaci úpravy péče řádného hospodáře dle 

nové právní úpravy s právní úpravou Spojeného království spolu se závěrečným 

hodnocením a úvahami de lege ferenda. 


