
Posudek školitelky na disertační práci Mgr. Silvie Mancelové „Základní 

povinnosti členů představenstva s důrazem na povinnost loajality“. 

 

Téma, které si doktorandka vybrala, je velmi aktuální. Problematika práv a zejména 

povinností členů volených orgánů obchodních korporací byla v teorii i praxi velmi 

diskutovaná již před rekodifikací, přičemž rekodifikace vnesla do právní úpravy řadu nových 

prvků vyvolávajících mnoho otázek, dosud judikatorně a mnohdy ani teoreticky 

nevyřešených.  V době, kdy doktorandka začala na disertační práci pracovat, upravovaly 

zkoumanou problematiku již zrušené právní předpisy (zejména zákon č. 513/1991 Sb.), 

doktorandka však již dosažené výsledky práce přehodnotila, posoudila problematiku 

z hlediska nové právní úpravy a provedla srovnání obou právních úprav. Za velmi přínosné 

považuji srovnání s anglickou právní úpravou.  

Doktorandka zpracovala na zadané téma práci o 169 stranách a rozčlenila ji do osmi kapitol.  

Za základní cíl práce označila „zkoumání základních povinností člena představenstva akciové 

společnosti, a to s důrazem na povinnost loajality“ s tím, že práce bude zaměřena „na 

zkoumání původu povinnosti loajality, tedy na základě jaké skutečnosti povinnost loajality 

vzniká.“ Jako další cíl práce si doktorandka vytkla zkoumání povahy povinnosti loajality, tj. 

toho, co je obsahem povinnosti loajality a jaké funkce plní.  Předmětem zkoumání byla i 

povinnost loajality jako obecný právní pojem a také povinnost loajality jakožto povinnost, 

kterou jsou vázáni členové představenstva akciové společnosti. V souvislosti s tím zkoumala i 

původ, povahu a náplň povinnosti péče řádného hospodáře. 

Po stručném úvodu se doktorandka zabývá úpravou právnické osoby v novém občanském 

zákoníku. Věnuje se především vymezení pojmu a nastínění problémů, které vyvolává nová 

koncepce, vycházející z teorie fikce právnických osob, v teorii i praxi.  

Druhá kapitola je zaměřena na novou úpravu statutárního orgánu akciové společnosti 

v dualistickém sytému řízení a vztahu jeho členů k akciové společnosti. V rámci této kapitoly 

doktorandka formuluje zásady, ze kterých tato úprava vychází a zabývá se právní povahou 

vztahu mezi kapitálovou obchodní korporací a členem jejího orgánu.  

Třetí kapitola je věnována povinnosti péče řádného hospodáře. Vychází z jejího vymezení 

v občanském zákoníku a rozebírá tento institut v historických souvislostech. Zabývá se i 

vztahem obsahu tohoto pojmu a obsahu pojmu odborná péče. 

Čtvrtá kapitola je věnována pravidlu podnikatelského úsudku. Tomuto pravidlu se 

doktorandka věnuje jak z pohledu českého práva, tak z pohledu práva amerického a 

anglického, zejména pak ve vazbě na americkou doktrínu a judikaturu. Následně pak 

analyzuje úpravu tohoto pravidla v zákoně o obchodních korporacích a dopady této úpravy do 

postavení členů statutárního orgánu. 

Pátá kapitola rozebírá právní úpravu dalších povinností členů statutárních orgánů a šestá 

kapitola je věnována důsledkům porušení povinností členy těchto orgánů. 



Předmětem sedmé kapitoly práce je sumarizace dosavadních výsledků a některé úvahy de 

lege ferenda.  

Poslední, relativně samostatná kapitola, se zabývá rozborem základních povinností členů 

statutárního orgánu a povinnosti loajality v právu Velké Británie; jsou do ní zahrnuty i závěry 

britské doktríny a judikatura v této oblasti. 

Obecně lze k práci uvést, že doktorandka prokázala v práci nejen schopnost analyzovat 

zkoumanou problematiku a z provedené analýzy činit závěry, ale i poměrně rozsáhlou znalost 

nejen tuzemské, ale i zahraniční doktriny a judikatury ve vymezených oblastech. 

Při zpracování práce postupovala doktorandka velmi samostatně, jednotlivé problémy 

analyzovala prakticky bez potřeby konsultace a samostatně postupovala i při vyhledávání 

potřebných zdrojů informací. 

Soudím, že předložená práce je způsobilá obhajoby. 

 

V Praze dne 20. března 2015 
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