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Úvod	

Předmětem	 této	 diplomové	 práce	 je	 péče	 řádného	 hospodáře	 a	 otázky	 s	 ní	

bezprostředně	 související.	 Péče	 řádného	 hospodáře	 je	 jedním	 ze	 stěžejních	 institutů	

správy	a	řízení	obchodních	korporací,	 jinak	řečeno	corporate	governance.	Tato	oblast	

práva	nabývá	v	posledních	letech	na	významu,	i	když	se	nejedná	o	problematiku	zcela	

novou.	Otázky	související	se	základním	problémem	pána	a	správce	jsou	totiž	spojeny	se	

samou	podstatou	a	existencí	obchodních	korporací.	Příčiny	současného	významu	tohoto	

tématu	tak	mohou	být	spatřovány	i	v	hospodářských	krizích,	 jež	byly	podmíněny	také	

nezodpovědným	 přístupem	 managementu	 „silných	 hráčů“	 značně	 ovlivňujících	

světovou	ekonomiku,	zejména	tedy	bankovního	sektoru.	Corporate	governance	přichází	

s	mechanismy,	které	mají	dopomoci	k	nastavení	efektivní	správy	obchodních	korporací,	

a	rovněž	si	klade	za	cíl	nastolení	jakési	rovnováhy	mezi	jednotlivými	činiteli,	kteří	tvoří	

prostředí	 obchodní	 korporace	 nebo	 jež	 sama	 obchodní	 korporace	 ovlivňuje.	 Oblast	

správy	a	řízení	obchodních	korporací	je	zajímavá	také	svým	blízkým	vztahem	ke	směru	

Law	&	Economics.	

Péče	 řádného	 hospodáře	 představuje	 základní	 standard	 jednání,	 kterým	 jsou	

povinováni	 takzvaní	 členové	 volených	 orgánů	 při	 výkonu	 své	 funkce.	 Obsah	 tohoto	

pojmu	 byl	 v	 průběhu	 let	 vymezen	 judikaturou.	 V	 návaznosti	 na	 tento	 vývoj	 nám	

rekodifikace	 soukromého	 práva	 přinesla	 zákonnou	 definici.	 S	 rekodifikací	 se	 však	

objevily	také	nové	instituty.	Pravidlo	podnikatelského	úsudku	(v	anglickém	jazyce	známé	

pod	pojmem	business	judgment	rule)	je	jedním	z	nich.	Novinkou	je	rovněž	možnost	člena	

statutárního	orgánu	kapitálové	společnosti	požádat	nejvyšší	orgán	o	pokyn	týkající	se	

obchodního	 vedení.	 Tyto	 dvě	 problematiky	 s	 institutem	 péče	 řádného	 hospodáře	

bezprostředně	souvisí,	a	proto	jsem	se	rozhodl	ve	své	práci	o	nich	rovněž	pojednat.	

Na	 tomto	místě	 je	 ovšem	nutné	 zdůraznit	 trestněprávní	 rovinu	péče	 řádného	

hospodáře,	 která	 hraje	 v	 českém	 pojetí	 roli	 zásadní.	 Porušením	 tohoto	 standardu	

jednání	může	dojít	zejména	k	naplnění	skutkové	podstaty	úmyslného	či	nedbalostního	

trestného	činu	porušení	povinnosti	při	 správě	cizího	majetku	dle	§	220	a	221	zákona	
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č.	 40/2009	 Sb.,	 trestní	 zákoník1	 a	 taktéž	 i	 dalších	 trestných	 činů	 jakožto	 zpronevěry,	

podvodu,	poškození	věřitele	a	podobně.	Obecně	se	jedná	o	ty	trestné	činy,	které	v	sobě	

obsahují	blanketní	či	odkazující	 skutkovou	podstatu,	 jež	se	dovolává	právě	standardu	

péče	řádného	hospodáře.	

Cílem	 této	 práce	 je	 popsat	 a	 analyzovat	 standard	 péče	 řádného	 hospodáře,	

pravidlo	podnikatelského	úsudku	a	problematiku	žádosti	o	pokyn	týkající	se	obchodního	

vedení	zejména	s	ohledem	na	stěžejní	otázky,	které	v	těchto	úpravách	vyvstávají.	Dále	

je	jím	také	popis	základních	výkladových	problémů	a	načrtnutí	 jejich	možného	řešení.	

V	 souvislosti	 s	 péčí	 řádného	 hospodáře	 budou	 zmíněny	 dřívější	 judikatorní	 závěry	

Nejvyššího	soudu	ČR,	které	tento	standard	v	uvedených	případech	dobře	ilustrují.	Důraz	

bude	rovněž	kladen	na	závěry	právní	praxe	USA	poskytující	cenný	námět	pro	interpretaci	

pravidla	podnikatelského	úsudku.	

V	 prvé	 kapitole	 rozebírám	 východiska	 péče	 řádného	 hospodáře	 a	 pravidla	

podnikatelského	 úsudku	 zejména	 z	 pohledu	 ekonomické	 teorie.	 Právě	 pro	 výraznou	

úlohu,	jež	v	těchto	otázkách	ekonomická	teorie	sehrává,	ponechávám	stranou	podrobný	

popis	historické	úpravy	a	upřednostňuji	zaobírat	se	východisky	z	oblasti	ekonomie.	

Nadcházející	 kapitola	 představuje	 komplexní	 pojednání	 o	 péči	 řádného	

hospodáře.	 V	 první	 části	 se	 zabývám	 subjekty,	 na	 které	 se	 tato	 povinnost	 vztahuje,	

a	rozdíly	z	toho	plynoucími.	Dále	řeším	zásadní	otázku	charakteru	této	povinnosti,	jež	je	

určující	pro	povahu	případné	odpovědnosti.	V	navazující	části	se	vyjadřuji	k	vyvratitelné	

domněnce	péče	řádného	hospodáře.	Významnou	část	představuje	rozbor	složky	loajality	

a	složky	kvality	péče,	které	v	souhrnu	tvoří	obsah	onoho	standardu.	V	závěrečné	části	se	

věnuji	oblasti	delegace	přenesení	důkazního	břemene.	

Třetí	 kapitola	 je	 rozdělena	 do	 dvou	 části.	 Prvá	 představuje	 vybrané	 judikáty	

amerických	 soudů	 týkající	 se	 pravidla	 podnikatelského	 úsudku.	 Ve	 druhé	 jsou	 tyto	

judikáty	zohledněny	při	interpretaci	českého	pojetí	tohoto	pravidla.	

																																																								

1	 Zákon	č.	40/2009	Sb.,	trestní	zákoník.	In:	ASPI	[právní	informační	systém].	Wolters	Kluwer	ČR	[cit.	6.	6.	
2016].	
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Na	 závěr	 je	 analyzována	 související	 problematika	 žádosti	 o	 pokyn	 týkající	 se	

obchodního	vedení,	a	to	konkrétně	z	pohledu	oprávněného	subjektu,	charakteru	pokynu	

a	jeho	závaznosti	včetně	důsledků.	

Musím	také	dodat,	že	tato	práce	řeší	výše	uvedené	otázky	především	z	pohledu	

kapitálových	obchodních	společností	a	rovněž	z	pohledu	výkonných	orgánů,	pro	které	je	

tato	úprava	typická.	
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1. Východiska	institutu	péče	řádného	hospodáře	

Existence	 právní	 úpravy	 správy	 obchodních	 korporací	 včetně	 jí	 imanentní	

problematiky	institutu	péče	řádného	hospodáře	a	pravidla	podnikatelského	úsudku	bývá	

všeobecně	 vysvětlována	 ekonomickou	 teorií	 vzniku	 obchodní	 korporace.	 Vlastník	

výrobních	statků	se	může	v	závislosti	na	transakčních	nákladech	rozhodnout	působit	buď	

na	trhu	sám	nebo	v	rámci	obchodní	korporace.	Obchodní	korporace	na	základě	vnitřního	

řízení,	 rozdělování	 zdrojů,	 dlouhodobých	 vztahů	 a	 informačních	 a	 daňových	 výhod	

snižuje	 transakční	náklady,	 které	 jsou	v	případě	uzavírání	 velkého	množství	 smluv	na	

volném	trhu	příliš	vysoké.2	

V	oblasti	obchodních	korporací	svou	stěžejní	úlohu	sehrávají	kapitálové	obchodní	

společnosti,	 jejichž	 výraznou	 charakteristikou	 je,	 že	 chrání	 své	 členy	 před	 ztrátou	

prostředků,	 které	 již	 tito	 členové	 nechtějí	 na	 podnikatelskou	 činnost	 vynakládat.	

Podnikatelská	činnost	je	ze	své	podstaty	riziková	a	kapitálové	obchodní	společnosti	tak	

umožňují	její	realizaci	v	případech,	kdy	by	to	jinak	z	důvodu	vysoké	míry	rizika	nebylo	ani	

možné.	Obzvláště	u	kapitálových	obchodních	společností	 (a	 zejména	u	 těch	s	velkým	

počtem	členů)	však	vyvstává	problém	pána	a	správce,	jinak	řečeno	problém	zastoupení.	

Střetávají	se	zde	různé	zájmy	a	dochází	ke	sledování	odlišných	cílů	řady	zainteresovaných	

činitelů.	 Těmi	 jsou	 zejména	 samotná	 obchodní	 společnost,	 její	 statutární	 orgán,	

společníci	 či	 akcionáři	 a	 věřitelé,	 kteří	 jsou	 například	 představováni	 zaměstnanci	

a	 obchodními	 partnery.3	Nesmí	 zde	 být	 rovněž	 zcela	 opomenuta	 role	 širšího	 sociální	

okolí	včetně	aktuální	otázky	životního	prostředí.	B.	Havel	dle	této	problematiky	odlišuje	

„vlastníka	 formálního“4	 (společník	 či	 akcionář),	 „vlastníka	 ekonomického“	 (věřitelé)	

a	„vlastníka	de	facto“	(správce,	v	konkrétním	případě	zejména	statutární	orgán)5.	Pro	

vztahy	těchto	vlastníků	je	charakteristické,	že	vlastníku	de	facto	plyne	ze	vztahu	nejméně	

																																																								
2	 COASE,	R.	H.	The	nature	of	the	Firm.	Journal	of	Law,	Economics	and	Organisation,	1988,	č.	1,	s.	3-17.	
3	 STŘELEČEK,	T.	Otázky	corporate	governance	z	pohledu	law	&	economics	se	zaměřením	na	problém	
pána	 a	 správce.	 In:	 HURYCHOVÁ,	 K.,	 BORSÍK,	 D.	 (eds.).	 Corporate	 governance:	 kolektivní	monografie.	
1.	vydání.	Praha:	Wolters	Kluwer,	2015,	s.	131.	ISBN	978-80-7478-654-9.	
4	 Pomineme-li,	 že	vlastníkem	majetku	 je	 sama	obchodní	korporace.	Termín	„formální	 vlastník“	bude	
v	uvedeném	smyslu	používán	v	celé	práci.	
5	 HAVEL,	 B.	Obchodní	 korporace	 ve	 světle	 proměn:	 variace	 na	 neuzavřené	 téma	 správy	 obchodních	
korporací.	1.	vydání.	Praha:	Auditorium,	2010,	s.	25.	ISBN	978-80-87284-11-7.	
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práv	 a	 nejvíce	 povinností.	 Má	 zároveň	 výraznou	 informační	 převahu	 nad	 dvěma	

ostatními	 typy	 vlastníků6.	 Z	 informační	 převahy	 mohou	 vyvstat	 ekonomickou	 teorií	

popisované	 problémy	morálního	 hazardu	 a	 obráceného	 výběru7.	 Dalším	 problémem	

může	 být	 pasivita	 a	 odevzdanost	 společníků	 či	 akcionářů	 s	 minimální	 účastí	 na	

společnosti,	 kteří,	 z	důvodu	 racionálního	postoje	osoby	bez	praktického	vlivu,	nemají	

o	dění	týkající	se	společnosti	přiměřený	zájem8.	

Proces	 řízení	 obchodní	 korporace	 v	 sobě	 obsahuje	 stálé	 přijímání	 určitých	

rozhodnutí,	 která	 jsou	 vlastně	 reakcí	 na	 měnící	 se	 okolnosti.	 V	 této	 fázi	 je	 nutné	 si	

uvědomit,	 ve	 prospěch	 koho	 budou	 daná	 ona	 rozhodnutí	 přijímána.	 Na	 tuto	 otázku	

odpovídají	dvě	hlavní	koncepce	–	„shareholder	value“	a	„stakeholder	value“.9	

První	 z	 nich	 bývá	 popisován	 jako	 americký	 akcionářský	 model,	 v	 němž	 je	

upřednostněn	 zájem	 vlastníků	 formálních	 jakožto	 vlastníků	 reziduálních	 nároků	 na	

majetek	korporace.	Tento	model	vychází	z	představy,	že	v	případě	likvidace	jsou	nároky	

věřitelů	 upřednostněny	 před	 nároky	 formálních	 vlastníků	 na	 rozdělení	 zisku,	 čímž	

dochází	k	maximalizaci	zisku	všech	zainteresovaných	stran.10	Toto	pojetí	je	dobře	známé	

ze	 soudního	 rozhodnutí	 ve	 věci	 Dodge	 vs.	 Ford	Motor	 Co.	 V	 daném	 soudním	 sporu	

menšinoví	akcionáři	žalovali	automobilovou	společnost	Ford	za	účelem	dosažení	výplaty	

dividend.	Automobilová	společnost	s	takovým	rozhodnutím	nesouhlasila,	 jelikož	dané	

peněžní	 prostředky	 chtěla	 využít	 na	 expanzi	 společnosti,	 čímž	 by	 došlo	 ke	 snížení	

pořizovací	ceny	automobilů,	jež	by	se	později	mohly	stát	dostupnými	pro	širší	veřejnost.	

Soud	 však	 rozhodnutím	 upřednostnil	 zájem	 menšinových	 akcionářů	 před	 zájmem	

veřejnosti	 na	 levnějších	automobilech	a	 vyšší	 zaměstnaností.11	Naproti	 této	 koncepci	

																																																								
6	 STŘELEČEK,	T.,	op.	cit.	sub	3,	s.	131.	
7	 Blíže	k	těmto	problémům:	HOLMAN,	R.	Ekonomie.	5.	vydání,	Praha:	C.	H.	Beck,	2011,	s.	350	a	násl.	ISBN	
978-80-7400-006-5.	
8	 V	teorii	označováno	za	problém	racionální	apatie.	
9	 PATĚK,	D.	Organizační	struktura	obchodní	korporace.	 In:	ČERNÁ,	S.,	ŠTENGLOVÁ,	 I.,	PELIKÁNOVÁ,	 I.	
a	kol.	Právo	obchodních	korporací.	1.	vydání.	Praha:	Wolters	Kluwer,	2015.	s.	178-179.	ISBN	978-80-7478-
735-5.	
10	 DOOLEY,	M.P.	Two	Models	of	Corporate	Governance.	The	Business	Lawyer,	1992,	roč.	47,	February,	
s.	466.	
11	 Dodge	vs.	Ford	Motor	Co	170	N.W.	668	(Mich.	1919).	
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stojí	druhý,	neméně	významný,	model	označovaný	stakeholder	value,	který	klade	důraz	

na	zohledňování	zájmu	všech	výše	uvedených	stran12.	

Ze	 všech	 těchto	 uvedených	 důvodů,	 a	 to	 s	 cílem	 chránit	 zájmy	 rozličných	

zainteresovaných	stran,	tak	došlo	k	právní	úpravě	správy	obchodních	korporací,	zejména	

v	podobě	institutu	péče	řádného	hospodáře.	

Na	druhou	stranu	však	nesmíme	opomenout	ekonomické	nástroje	působící	na	

výše	 zmíněné	 korporátní	 vztahy.	 Ve	 vztahu	 správců	 a	 obchodních	 korporací	 funguje	

přirozená	regulační	funkce	trhu.	Špatná	rozhodnutí	řídících	orgánů	ovlivňují	postavení	

managementu	 na	 trhu	 práce	 a	 rovněž	 i	 tržní	 hodnotu	 jimi	 řízených	 společností.		

Ilustračním,	 ekonomicky	 působícím	 faktorem	 tak	 může	 být	 kupříkladu	 hrozba	

nepřátelského	převzetí.13	

Na	závěr	by	mělo	být	též	akcentováno,	že	na	povinnosti	členů	orgánu	při	správě	

společností	může	být	 nadevše	nahlíženo	 jako	na	 ekonomicky	nežádoucí	 náklad.	 Tyto	

povinnosti	mohou	nejen	negativně	ovlivňovat	okruh	potenciálních	vedoucích,	 ale	 též	

zvyšovat	 cenu	 služeb	 těchto	 vedoucích	 o	 přirážku	 podstupovaného	 rizika	

odpovědnosti.14	 V	 rámci	 obecných	 úvah	 o	 úhlu	 nazírání	 na	 právní	 úpravu	 správy	

obchodních	korporací	by	proto,	dle	mého	názoru,	měly	být	všechny	tyto	faktory	brány	

v	potaz.	

																																																								
12	 PATĚK,	D.,	op.	cit.	sub	9,	s.	179.	
13	 STŘELEČEK,	T.,	op.	cit.	sub	3,	s.	131.	
14	 KLEIN,	 W.	 A.,	 COFFEE,	 J.	 C.	 Business	 Organization	 and	 Finance.	 Legal	 and	 Economic	 Principles.	
10.	vydání.	New	York:	Foundation	Press,	2007,	s.	157.	ISBN	9781599412320.	
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2. Péče	řádného	hospodáře	

Stěžejní	 povinností	 pro	 členy	 volených	 orgánů	 v	 oblasti	 správy	 obchodních	

korporací	 je	 v	 české	 právní	 úpravě	 pravidlo	 jednání	 s	 péčí	 řádného	 hospodáře.	 Do	

1.	 1.	 2001	 používal	 zákon	 č.	 513/1991	 Sb.,	 obchodní	 zákoník15	 (dále	 jen	 „obchodní	

zákoník“	nebo	„ObchZ“)	namísto	tohoto	pojmu	pojem	„náležitá	péče“.	Tato	povinnost	

platila	pro	jednatele,	členy	představenstva	a	členy	dozorčí	rady	kapitálových	obchodních	

společností.	 Společníci	 osobních	 obchodních	 společností	 takto	 povinováni	 nebyli.	 Od	

zmíněného	 data	 se	 přešlo	 k	 používání	 termínu	 péče	 řádného	 hospodáře,	 který	 byl	

zakotven	v	§	194	odst.	5	obchodního	zákoníku16.	Ustanovení	§	79a	obchodního	zákoníku	

zavedlo	tuto	povinnost	i	pro	společníky	veřejné	obchodní	společnosti,	čímž	se	povinnost	

samozřejmě	 vztáhla	 i	 na	 komplementáře	 komanditní	 společnosti17	 a	 došlo	 tak	 ke	

sjednocení	 celé	 úpravy	 péče	 řádného	 hospodáře	 v	 rámci	 obchodních	 společností.	

Vymezení	obsahu	pojmu	péče	 řádného	hospodáře	bylo,	 stejně	 jako	v	případě	pojmu	

náležité	péče,	ponecháno	na	soudním	výkladu.	Výraznou	roli	v	této	problematice	sehrála	

v	 průběhu	 let	 konfrontace	 s	 termínem	 „odborná	 péče“.	 S	 příchodem	 rekodifikované	

úpravy	soukromého	práva	se	do	českého	právního	řádu	dostala	zákonná	definice	péče	

řádného	hospodáře.	Nutno	dodat,	že	tato	nová	úprava	navazuje	na	dlouhodobý	vývoj	

judikatury,	což	umožňuje	vycházet	i	z	dříve	soudně	řešených	skutkových	situací	a	z	nich	

vyvozených	závěrů.	

2.1 Péče	řádného	hospodáře	ve	vztahu	k	právnickým	osobám	

Péče	řádného	hospodáře	je	definována	v	§	159	odst.	1	zákona	č.	89/2012	Sb.,	

občanský	zákoník18	(dále	jen	„občanský	zákoník“	nebo	„OZ“):	„Kdo	přijme	funkci	člena	

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

																																																								
15	 Zákon	č.	513/1991	Sb.	obchodní	zákoník.	In:	ASPI	[právní	informační	systém].	Wolters	Kluwer	ČR	[cit.	
6.	6.	2016].	
16	 Novela	obchodního	zákoníku	č.	370/2000	Sb.	
17	 Pro	komplementáře	vycházela	povinnost	péče	řádného	hospodáře	z	§	93	odst.	4	ObchZ	odkazem	na	
§	 79a	 ObchZ	 a	 pro	 komanditisty	 vycházela	 povinnost	 péče	 řádného	 hospodáře	 z	 §	 93	 odst.	 4	 ObchZ	
odkazem	na	ustanovení	o	společnosti	s	ručením	omezeným.	
18	 Zákon	č.	89/2012	Sb.,	občanský	zákoník.	In:	ASPI	[právní	informační	systém].	Wolters	Kluwer	ČR	[cit.	
6.	6.	2016].	
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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.“	 Tato	 obecná	 úprava	 zavazuje	 každého	 člena	 voleného	

orgánu19	jakékoli	právnické	osoby.	Nesmíme	opomenout,	že	občanský	zákoník	pracuje	

i	 s	dalšími	 typy	právnických	osob20,	 kde	 rovněž	 figurují	 členové	volených	orgánů.	Pro	

obchodní	korporace	je	k	péči	řádného	hospodáře	obsažena	navazující	úprava	v	§	51	až	

§	 53	 zákona	 č.	 90/2012	 Sb.,	 zákon	 o	 obchodních	 korporacích21	 (dále	 jen	 „zákon	

o	obchodních	korporacích“	nebo	„ZOK“).	

Ustanovení	§	51	odst.	1	ZOK	stanoví:	„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.“	 Lasák	 J.	 tvrdí,	 že	 pojmy	

„pečlivě“	a	s	„potřebnými	znalostmi“	z	definice	obsažené	v	občanském	zákoníku	jsou	tak	

nejspíše	 dále	 vyjádřeny	 požadavky	 informovaného	 jednání	 a	 jednání	 v	 obhajitelném	

zájmu22.	 Rovněž	 uvádí,	 že	 povinnost	 jednat	 s	 péčí	 řádného	 hospodáře	 je	 upravena	

pravidlem	 podnikatelského	 úsudku.	 J.	 Lasák	 prezentuje,	 že	 nevidí	 důvod,	 proč	 by	 se	

některé	závěry	vyvozené	z	právní	úpravy	obsažené	v	zákoně	o	obchodních	korporacích	

nepoužily	 i	 v	 obecném	 právu	 občanském.	 V	 tomto	 svém	 tvrzení	 používá	 argument	

jednotnosti	právního	řádu.23	

S	takto	zjednodušeným	pojetím	se	však	nemohu	ztotožnit.	Ustanovení	§	51	odst.	

1	 ZOK	 totiž	 reprezentuje	 pravidlo	 podnikatelského	 úsudku,	 které	 stanoví	 rozsah	

soudního	přezkumu	a	žádným	způsobem	nemodifikuje	požadavky	chování24.	Koncept	

pravidla	 chování	 je	 vůči	 standardu	 soudního	 přezkumu	 podnikatelských	 rozhodnutí	

																																																								
19	 K	termínu	„člen	voleného	orgánu“	bude	pojednáno	níže.	
20	 Mimo	obchodních	korporací	to	jsou	spolky,	fundace	a	ústavy.	
21	 Zákon	 č.	 90/2012	 Sb.,	 zákon	 o	 obchodních	 společnostech	 a	 družstvech	 (zákon	 o	 obchodních	
korporacích).	In:	ASPI	[právní	informační	systém].	Wolters	Kluwer	ČR	[cit.	6.	6.	2016].	
22	 Ke	vztahu	pojmů	pečlivého	jednání	spolu	s	pojmem	potřebných	znalostí,	které	dohromady	představují	
kvalitativní	 složku	 jednání	 s	 péčí	 řádného	 hospodáře	 a	 složky	 loajality,	 kterou	 můžeme	 vymezit	 jako	
jednání	v	obhajitelném	zájmu	obchodní	korporace	bude	pojednáno	níže.	
23	 LASÁK,	J.	In:	LAVICKÝ,	P.	a	kol.	Občanský	zákoník	I.	Obecná	část	(§	1-654).	Komentář.	1.	vydání.	Praha:	
C.	H.	Beck,	2014,	s.	818.	ISBN	978-80-7400-529-9.	
24	 ŠTENGLOVÁ,	 I.,	 HAVEL,	 B.	 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.	ISBN	978-80-7400-480-3.	
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kategorií	 zcela	 odlišnou.	 Není	 proto	 možné	 smísit	 tyto	 dvě	 skupiny	 dohromady	

a	aplikovat	z	nich	vyvozené	závěry	na	sebe	navzájem.	Jestliže	v	tomto	případě	budeme	

rozebírat	 informovanost	 členů	 volených	 orgánů	 „ostatních	 právnických	 osob“25,	

pohybujeme	se	v	rovině	standardu	péče	řádného	hospodáře.	Nemyslím	si	však,	že	na	

onu	 rovinu	 informovanosti	můžeme	 pohlížet	 skrze	 pravidlo	 podnikatelského	 úsudku.	

Dovedu	 si	 však	 představit	 svůj	 souhlas	 s	 myšlenkou,	 že	 požadavek	 péče	 řádného	

hospodáře	 ostatních	 právnických	 osob	 bude	 posuzován	 objektivním	 standardem	

rozumně	 pečlivé	 osoby	 (včetně	 subjektivního	 prvku)26,	 který	 vychází	 z	 §	 52	 odst.	 1	

ZOK.	 V	 potaz	 však	musí	 být	 vzat	 i	 zásadní	 rozdíl	 v	 povaze	 a	 účelu	 právnických	 osob.	

Obchodní	 korporace	 jsou	 typicky	 zakládány	 za	 účelem	 podnikání27,	 což	 se	 dle	mého	

mínění	výrazně	odráží	v	celém	požadavku	 jednání	 s	péčí	 řádného	hospodáře.	Ostatní	

právnické	 osoby	 tak	 vyžadují	 pro	 svůj	 odlišný	 účel	 celkově	 rozdílné	 pojetí	 tohoto	

institutu.	Jeví	se	mi	proto	téměř	jako	jisté,	že	nelze	takto	zjednodušeně	vztáhnout	závěry	

vyvozené	z	právní	úpravy	obchodních	korporací	na	úpravu	ostatních	právnických	osob	

dle	občanského	zákoníku.	

2.2 Osoby	povinné	jednat	s	péčí	řádného	hospodáře	

Výchozím	předpokladem	v	této	věci	je	formulace	pojmu	„člen	voleného	orgánu“	

představujícího	legislativní	zkratku	dle	§	152	OZ.	Dle	této	zákonné	dikce	tak	požadavek	

péče	 řádného	 hospodáře	 dopadá	 nejen	 na,	 v	 první	 chvíli	 na	mysli	 vyvstanuvší,	 členy	

volených	 statutárních	 a	 kontrolních	 orgánů,	 ale	 rovněž	 i	 na	 osoby,	 které	 jsou	 jinak	

povolávány	do	funkce.	Je	tedy	důležité,	že	se	nejedná	pouze	o	osoby,	které	jsou	voleny	

a	 svoji	 funkci	 přijmou.	 Taková	 úprava	 osob	 povinných	 touto	 péčí	 byla	 vedena	

přesvědčením,	že	povinnost	péče	řádného	hospodáře	mají	zřejmě	i	osoby,	jejichž	přijetí	

funkce	lze	dovozovat	jen	implicitně,	ba	dokonce	i	v	případě,	kdy	osoba	s	ustavením	do	

funkce	nesouhlasí.	Pro	ilustraci	je	uváděn	případ	dědice	veřejné	obchodní	společnosti,	

																																																								
25	 „Ostatními	 právnickými	 osobami“	mám	 na	mysli	 právnické	 osoby	 dle	 občanského	 zákoníku	mimo	
obchodní	korporace.	Termín	v	uvedeném	významu	bude	použit	i	dále.	
26	 Tento	závěr	bude	prezentován	níže.	
27	 Pomineme-li,	že	družstvo	je	typicky	zakládáno	za	účelem	vzájemné	podpory	svých	členů	nebo	třetích	
osob.	
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který	 nevypověděl	 svou	 účast	 a	 nastupuje	 tak	 do	 funkce	 statutárního	 orgánu,	 nebo	

případ	likvidátora	povolaného	do	funkce	soudem.28	

Které	 subjekty	 jsou	 tedy	 povinovány	 tímto	 standardem29?	 Je	 téměř	 zbytečné	

zmiňovat	jednatele	a	členy	dozorčí	rady	u	společnosti	s	ručením	omezeným.	Stejně	tak	

tomu	 je	 u	 statutárních	 a	 kontrolních	 orgánů	 dualistického	 či	 monistického	 modelu	

akciové	společnosti.	Pro	družstvo	platí	uvedené	obdobně	s	ohledem	na	možnost	zřízení	

i	 jiných	 orgánů.	 Rovněž	 evropské	 formy	 obchodních	 korporací	 obsahují	 podobnou	

úpravu30.	

Otazník	však	může	vyvstat	u	osobních	společností.	Dle	mého	názoru,	společníci	

veřejné	obchodní	společnosti	a	komplementáři	komanditní	společnosti,	kteří	jsou	členy	

statutárního	 orgánu,	 povinnost	 jednat	 s	 péčí	 řádného	 hospodáře	 mají	 zcela	 jistě.	

V	 případě	 určení	 společenské	 smlouvy,	 že	 statutárním	 orgánem	 jsou	 pouze	 někteří	

společníci,	 tak	 ti,	 kteří	 statutárním	 orgánem	 nejsou,	 tuto	 povinnost	 logicky	 nemají.	

Zarážející	se	mi	zdá	pouhá	pochybnost	o	těchto	závěrech31.	Jiný	názor	dokonce	tvrdí,	že	

tuto	povinnost	vůbec	nemají	společníci	osobních	společností32.	Zřejmě	jsou	zde	brány	

v	úvahu	odlišné	ochranné	mechanismy	a	 celková	povaha	vztahu	 statutárního	orgánu	

vůči	 společnosti.	 Dalším	 argumentem	může	 být	 smysl	 a	 účel	 vzniku	 pravidla	 jednání	

s	péčí	řádného	hospodáře,	 jež	byl	rozveden	v	úvodu	této	práce.	S	těmito	závěry	však	

nesouhlasím	 a	 soudím,	 že	 jazykový	 výklad	 §	 152	 OZ	 svědčí	 jednoznačně	 pro	 výše	

nastíněný	pohled	na	tuto	otázku.	Systematické	zařazení	obecné	úpravy	§	159	a	§	152	OZ	

a	 zejména	 doplňující	 úpravy	 §	 51-53	 ZOK	 rovněž	 vypovídá	 o	 tomto	 závěru.	 Silným	

argumentem	je	také	historická	úprava	péče	řádného	hospodáře	v	obchodním	zákoníku,	

kdy	 tato	povinnost	 pro	 členy	orgánů	osobních	 společností	 nejdříve	neexistovala,	 aby	

																																																								
28	 PATĚK,	D.,	op.	cit.	sub	9,	s.	175.	
29	 Mají	se	zde	na	mysli	subjekty	v	právu	obchodních	korporací.	
30	 Evropské	formy	obchodních	korporací	ve	zbylé	části	práce	pro	přehlednost	 již	zmiňovány	nebudou.	
Vyvozené	závěry,	v	závislosti	na	jejich	povaze,	však	lze	na	ně	stáhnout	taktéž.	
31	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	23,	s.	817.	
32	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	HAVEL,	B.,	op.	cit.	sub	24,	s.	134.	V	případě	veřejné	obchodní	společnosti	 jsou	však	
typicky	společníci	splňující	požadavky	dle	§	46	ZOK,	nestanoví-li	společenská	smlouva	jinak,	statutárním	
orgánem.	Obdobně	je	tomu	v	případě	komplementářů	v	komanditní	společnosti.	
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byla	posléze	§	79a	obchodního	zákoníku	doplněna.	Nedává	tedy	smysl,	proč	by	se	od	ní	

zákonodárce	znovu	odchyloval.	Ostatně	M.	Janák	jmenuje	společníka	veřejné	obchodní	

společnosti	a	komplementáře	komanditní	společnosti	rovněž	v	souvislosti	s	povinností	

péče	řádného	hospodáře33.	

Mimo	zákonné	vymezení	členů	volených	orgánů	v	§	159	odst.	1	a	§	152	odst.	2	

OZ	 obsahuje	 zákonná	 úprava	 i	 ustanovení	 o	 přímé	 povinnosti	 jednat	 s	 péčí	 řádného	

hospodáře,	nebo	v	dalších	případech	stanoví	určitým	osobám	stejné	povinnosti,	jež	mají	

členové	statutárního	orgánu.	Podle	tohoto	zobecňujícího	tvrzení	tak	dopadá	povinnost	

péče	řádného	hospodáře	i	na	prokuristu	dle	§	454	OZ,	zástupce	člena	právnické	osoby	

dle	§	46	odst.	4	ZOK,	opatrovníka	právnické	osoby	dle	§	487	odst.	1	OZ	a	likvidátora	dle	

§	193	OZ.34	

V	této	fázi	si	opět	dovolím	konstatovat,	že	na	povinnost	péče	řádného	hospodáře	

nelze	nahlížet	jednostranně.	Stejně	jako	v	případech,	kdy	musíme	odlišit	konkrétní	obsah	

povinnosti	 péče	 řádného	 hospodáře	 u	 členů	 volených	 orgánů	 obchodních	 korporací	

a	ostatních	právnických	osob,	musíme	i	zde	reflektovat	různost	postavení	jednotlivých	

povinovaných	osob.	Tato	diference	se	opět	odráží	především	v	 jejich	povaze	a	účelu.	

Markantní	 je	 tento	rozdíl	obzvláště	u	členů	statutárních	orgánů	 jako	orgánů	v	oblasti	

obchodního	vedení,	a	 to	v	protikladu	ke	členům	orgánů	kontrolních	při	výkonu	 jejich	

dozorové	 činnosti.	 V	 textu	 této	 práce	 je	 prezentován	 názor,	 že	 výkonný	 orgán	 má	

povinnost	jednat	s	určitou	mírou	rizika,	kterou	jsou	samozřejmě	ovlivňovány	i	další	jeho	

povinnosti.	Můžeme	si	ale	takovou	úroveň	rizika	představit	i	u	výkonu	kontrolních	práv	

a	povinností	členů	orgánů	kontrolních?	Takový	závěr	rozhodně	učinit	nelze.	Dozorová	

činnost	vyžaduje	nezbytně	jiný	přístup,	který	je	charakterizován	spíše	svou	opatrností,	

rozvážností,	ba	dokonce	přízemností.	Členové	výkonného	orgánu	bývají	naopak	spíše	

odvážnější,	mají	dostatečnou	kuráž	přijímat	přiměřeně	riskantní	rozhodnutí.	Výraznou	

rozlišovací	roli	v	tomto	pojetí	sehrává	otázka	času.	Podnikatelská	rozhodnutí	jsou	často	

																																																								
33	 JANÁK,	M.	In:	SIGMUNDOVÁ,	M.,	JANÁK,	M.,	LOMNICKÝ,	R.,	BLAŽEK	ČERVENKOVÁ,	P.	Péče	řádného	
hospodáře	v	širším	kontextu	českého	soukromého	práva.	Plzeň:	Aleš	Čeněk,	2012,	s.	108.	 ISBN	978-80-
7380-411-4.	
34	 Pro	zjednodušení	bude	v	celé	práci	použit	termín	„členové	volených	orgánů“.	
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přijímána	pod	časovým	tlakem,	naproti	tomu	kontrolní	orgán	disponuje	spíše	možností	

klidného	uvážení	a	řádného	prošetření.	

Z	výše	uvedeného	je	nadmíru	patrné,	že	subjekty	mající	povinnost	jednat	s	péčí	

řádného	hospodáře	nemůžeme	generalizovat.	Standard	péče	řádného	hospodáře	musí	

být	zkoumán	v	konkrétních	situacích	s	ohledem	na	všechna	specifika	daného	případu.	

2.3 Zákonná	či	smluvní	povinnost	jednat	s	péčí	řádného	hospodáře?	

Zásadní	 otázkou	 v	 konceptu	 péče	 řádného	 hospodáře	 je	 charakter	 této	

povinnosti.	Určení,	zda	se	jedná	o	zákonnou	nebo	smluvní	povinnost,	je	zásadní	z	důvodu	

jejího	potenciálního	porušení.	Občanský	zákoník	se	opětovně	přiklání	k	principu	duality	

občanskoprávní	odpovědnosti,	což	znamená,	že	v	případě	porušení	zákonné	povinnosti	

se	 zkoumá	 zavinění	 a	 jedná	 se	 tedy	 o	 odpovědnost	 subjektivní.	 Na	 druhé	 straně,	

v	 případě	 porušení	 smluvní	 povinnosti,	 se	 zavinění	 nevyžaduje	 a	 jedná	 se	 tedy	

o	odpovědnost	objektivní.35	V	této	otázce	můžeme	nalézt	pádné	argumenty	svědčící	pro	

obě	varianty.	

Charakteru	smluvní	povinnosti	nasvědčuje	především	následující:	Předně,	vztah	

mezi	právnickou	osobou	a	jejím	členem	voleného	orgánu	je	vztahem	smluvním,	který	

vzniká	na	základě	dvou	jednostranných	a	zároveň	na	sebe	navazujících	právních	jednání.	

Prvním	 krokem	 je	 volba,	 jmenování	 či	 jiné	 povolání	 do	 funkce,	 druhým	 přijetí	 této	

zvláštní	 nabídky.	 Akceptace	 oslovenou	 osobou	 je	 tak	 zvláštním	 důvodem	 uzavření	

smlouvy	 mezi	 členem	 voleného	 orgánu	 a	 právnickou	 osobou.36	 Rovněž	 formulace	

„zavazuje	se”	sémanticky	připomíná	uzavření	smlouvy	na	základě	přijetí	nabídky.	Dalším	

argumentem	 je	 odlišnost	 charakteru	 práv	 a	 povinností,	 které	 vzniknou	 případným	

uzavřením	modifikující	smlouvy	o	výkonu	funkce,	kdy	se	považuje	za	ryze	nepraktické,	

aby	tato	smluvně	stanovená	práva	a	povinnosti	měla	jiný	režim	náhrady	škody	než	práva	

																																																								
35	 ŠVESTKA,	J.	Hlava	desátá:	občanskoprávní	povinnost.	In:	DVOŘÁK,	J.,	ŠVESTKA,	J.,	ZUKLÍNOVÁ,	M.	a	kol.	
Občanské	právo	hmotné.	Svazek	1.	Díl	první:	Obecná	část.	Praha:	Wolters	Kluwer	ČR,	2013,	s.	366.	ISBN	
978-80-7478-325-8.	
36	 SVEJKOVSKÝ,	J.	In:	SVEJKOVSKÝ,	J.,	DEVEROVÁ,	L.	a	kol.	Právnické	osoby	v	novém	občanském	zákoníku:	
komentář:	[§	118-418].	1.	vydání.	Praha:	C.	H.	Beck,	2013,	s.	94-96.	ISBN	978-80-7400-445-2.	
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a	 povinnosti	 z	 porušení	 standardu	 péče	 řádného	 hospodáře,	 který	 je	 pro	 smlouvy	

o	výkonu	funkce	imanentní.37	

Druhý	výklad,	který	preferuje	zákonný	charakter	dané	povinnosti,	se	může	opírat	

zejména	o	argumenty,	 že	povinnost	péče	 řádného	hospodáře	plyne	přímo	ze	 zákona	

a	není	v	jakékoliv	dispozici	smluvních	stran38.	Dle	dalších	názorů	je	pozice	člena	orgánu	

chápána	 jako	 zákonem	 utvořený	 soukromý	 úřad	 sui	 generis,	 který	 je	 dále	 obsazen	

smlouvou,	 případně	 do	 jisté	 míry	 pozměněn,	 avšak	 bez	 ohledu	 na	 změnu	 jeho	

podstaty39.	Na	danou	situaci	také	můžeme	pohlížet	tak,	že	souhlasem	s	přijetím	funkce	

člena	voleného	orgánu	je	uzavřena	příkazní	smlouva,	která	může	být	dále	modifikována	

smlouvou	o	výkonu	funkce.	V	těchto	případech	však	výslovné	ujednání	o	požadavku	péče	

řádného	 hospodáře	 absentuje,	 a	 proto	 do	 smluvního	 vztahu	 vstupuje	 zákonodárce	

zavedením	 tohoto	 požadavku.	 Ostatně	 §	 545	OZ	 stanoví,	 že	 právní	 jednání	 vyvolává	

právní	následky	v	něm	vyjádřené,	 jakož	i	následky	plynoucí	ze	zákona.	Kdybychom	na	

charakter	povinnosti	péče	řádného	hospodáře	nahlíželi	jiným	než	tímto	soudem,	dostali	

bychom	 se	nepochybně	do	 rozporu	 s	 tímto	 výchozím	ustanovením	a	museli	 bychom	

připustit,	že	dokonce	celé	obchodní	a	občanské	právo	nabývá	ve	vztahu	k	členu	voleného	

orgánu	smluvního	charakteru,	což	je	konstrukce	zcela	absurdní.40	D.	Borsík	dále	uvádí,	

že	 všechny	 tyto	 argumenty	 jsou	 podružné,	 jelikož	 „porušení	 fiduciárních	 povinností	

a	pravidlo	podnikatelského	úsudku	zákonodárce	definuje	na	základě	nedbalého	jednání	

a	 jednání	 v	 rozporu	 s	 dobrou	 vírou	 […]“41,	 což	 nezbytně	 vede	 ke	 zkoumání	 zavinění.	

Jedině	takový	výklad,	dle	jeho	názoru,	také	zohledňuje	aktuální	judikaturu	amerických	

soudů.	Své	úvahy	nakonec	uzavírá	odvážnou	myšlenkou,	že	se	v	tomto	případě	vyvozuje	

subjektivní	odpovědnost	bez	ohledu	na	charakter	porušené	povinnosti.42	

																																																								
37	 LASÁK,	 J.	 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.	413-414.	ISBN	978-80-7478-537-5.	
38	 Takový	názor	prezentuje	LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	413,	avšak	v	souhrnu	zastává	názor,	že	se	jedná	
o	povinnost	smluvní.	
39	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	HAVEL,	B.,	op.	cit.	sub	24,	s.	134.	
40	 BORSÍK,	D.	Péče	řádného	hospodáře	a	pravidlo	podnikatelského	úsudku	bez	legend.	Obchodněprávní	
revue,	2015,	č.	7-8,	s.	198-199.	
41	 Tamtéž.	
42	 Tamtéž.	
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Výše	 uvedené	 argumenty	 plédující	 pro	 zákonný	 charakter	 požadavku	 péče	

řádného	 hospodáře	 jsou	 dle	mého	 názoru	 silnější	 a	 smysluplnější.	 Ustanovení	 §	 159	

odst.	1	OZ	věty	druhé	taktéž	nasvědčuje	zákonnému	pojetí.	Vezmeme-li	v	potaz	 také	

nutnost	 zkoumání	 zavinění,	 jež	 vychází	 i	 z	 judikatury	 amerických	 soudů,	 dojdeme	

k	 závěru,	 že	 povaha	 péče	 řádného	 hospodáře	 by	 měla	 být	 v	 české	 právní	 úpravě	

jednoznačně	 povinností	 zákonnou.	 Obecně	 také	 platí,	 že	 institut	 péče	 řádného	

hospodáře	 vznikl	 ingerencí	 zákonodárce,	 případně	 judikatury	 do	 smluvního	 vztahu	

právnické	 osoby	 a	 člena	 voleného	 orgánu,	 což	 podtrhuje	 celý	 koncept	 zákonného	

charakteru	této	povinnosti.	

2.4 Vyvratitelná	domněnka	v	definici	péče	řádného	hospodáře	

Vyvratitelná	domněnka	je	formulována	v	ustanovení	§	159	odst.	1	OZ	věty	druhé,	

kde	je	konkrétně	uvedeno:	„Má	se	za	to,	že	jedná	nedbale,	kdo	není	[…]	péče	řádného	

hospodáře	schopen,	ač	to	musel	zjistit	při	přijetí	funkce	nebo	při	jejím	výkonu,	a	nevyvodí	

z	toho	pro	sebe	důsledky.“	

Základy	této	úpravy	byly	položeny	už	v	prvorepublikové	judikatuře,	jež	byla	toho	

názoru:	„Již	v	tom	je	nedbalost,	vezme-li	někdo	na	sebe	funkci	člena	dozorčí	rady	akciové	

společnosti,	 ač	 ví,	 že	 ji	 nebude	moci	 zastávat,	 neb	 na	 to	 svými	 znalostmi	 nestačí.“43	

Prvorepublikový	soud	se	vyjádřil	obdobně	také,	že	„sezná-li	člen	představenstva	akciové	

společnosti,	 že	 na	 svoji	 funkci	 svými	 znalostmi	 nestačí,	 má	 rezignovat	 a	 nesetrvávat	

v	dotčené	funkci.“44	

Uvedená	 vyvratitelná	 domněnka	 sehrává	 svou	 roli	 ve	 dvou	 typově	 odlišných	

situacích.	V	prvém	případě	dopadá	na	osoby	zastávající	roli	tzv.	bílých	koní45.	V	druhém	

případě	 stíhá	 subjektivně	 či	 objektivně	 nekompetentní	 osoby,	 které	 jsou	

charakterizovány	například	nedostatečnými	znalostmi,	nedostatkem	zkušeností	či	času	

věnovat	se	povinnostem	z	členství	pro	ně	plynoucím46.	

																																																								
43	 Vážného	sbírka	trestních	rozhodnutí	č.	5620/35.	Dostupné	z:	<https://www.beck-online.cz>.	
44	 Vážného	sbírka	trestních	rozhodnutí	č.	6079/37.	Dostupné	z:	<	https://www.beck-online.cz>.	
45	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	HAVEL,	B.,	op.	cit.	sub	24,	s.	134.	
46	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	204.	
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V	této	problematice	 jistě	každému	vyvstane	na	mysli	otázka,	co	se	myslí	oním	

vyvozením	důsledků.	Může	jím	být	nepochybně	nepřijetí	funkce	nebo	odstoupení	z	ní47.	

Takové	jednání	však	není	jediné	možné.	V	určitých	případech	postačí	mírnější	prostředky	

jako	 vyhledání	 odborné	 pomoci,	 pozastavení	 funkce	 nebo	 například	 rozdělení	

působnosti	kolektivního	orgánu	podle	oborů.48	

Smyslem	věty	druhé	§	159	odst.	 1	OZ	 je	 tedy	nepochybně	 stanovit	povinnost	

rozpoznat,	 které	 činnosti	 člen	 voleného	 orgánu	 již	 není	 schopen	 vykonávat49.	 V	 této	

otázce	 je	 však	 sporné	 určení,	 zda	 se	 jedná	 o	 vyvratitelnou	 domněnku	 zavinění	 či	

nejednání	s	péčí	řádného	hospodáře.	Tato	nejasnost	se	odráží	v	problematice	zákonné	

či	smluvní	povinnosti	jednat	s	péčí	řádného	hospodáře.	Jak	jsem	již	výše	uvedl,	preferuji	

zákonný	charakter	povinnosti	jednat	s	péčí	řádného	hospodáře.	Nemohu	být	tedy	jiného	

názoru,	než	že	se	jedná	o	vyvratitelnou	domněnku	zavinění.	

2.5 Dvě	složky	péče	řádného	hospodáře	

Jak	již	bylo	prezentováno,	předchozí	právní	úprava	ponechala	vymezení	pojmu	

péče	 řádného	 hospodáře	 judikatuře,	 která	 postupem	 času	 dospěla	 k	 určitému	

požadavku	péče	a	zohlednila	také	požadavek	loajality50.	V	této	souvislosti	byla	rovněž	

vedena	 akademická	 diskuze,	 zda	 je	 loajalita	 součástí	 obsahu	 pojmu	 péče	 řádného	

hospodáře	či	nikoliv51.	Novelizovaná	právní	úprava	nám	dala	jasnou	odpověď	a	vymezila	

péči	řádného	hospodáře	dvěma	složkami.	Potřebnými	znalostmi	a	pečlivostí	souhrnně	

označovanými	za	povinnost	péče	na	straně	jedné	a	nezbytnou	loajalitou	na	straně	druhé.	

Tento	koncept	odpovídá	tradičnímu	pojetí	dovozenému	v	zemích	angloamerické	

právní	 kultury,	 kde	 dochází	 k	 důslednému	 rozlišování	mezi	 povinnostmi	 péče	 („duty	

of	 care“)	 a	 povinnostmi	 loajality	 („duty	 of	 loyalty“).	 Souhrnně	 jsou	 tyto	 povinnosti	

																																																								
47	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	HAVEL,	B.,	op.	cit.	sub	24,	s.	134.	
48	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	204.	
49	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	23,	s.	818-819.	
50	 Rozsudek	Nejvyššího	 soudu	ČR	 ze	dne	24.	2.	2009,	 sp.	 zn.	29	Cdo	3864/2008,	usnesení	Nejvyššího	
soudu	ČR	ze	dne	23.	11.	2005,	sp.	zn.	5	Tdo	1143/2005.	
51	 V	 této	 věci	 se	 vyjadřoval	 například	 HAVEL,	 B.,	 op.	 cti.	 sub	 5,	 s.	 156	 a	 také	 BEJČEK,	 J.	 Principy	
odpovědnosti	 statutárních	 a	 dozorčích	 orgánů	 kapitálových	 společností.	 Právní	 rozhledy,	 2007,	 č.	 17,	
s.	614.	
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označovány	„fiduciary	duties“.52	V	britském	pojetí	měla	povinnost	loajality	svůj	původ	

v	ekvitě,	když	byla	uložena	správci	trustu.	Na	druhou	stranu	povinnost	péče	vznikla	jako	

soukromoprávní	odpovědnost	za	nedbalost	dle	„common	law“.53	Zásadní	rozdíl	spočívá	

v	tom,	že	loajalita	je	představována	věrností	a	poctivostí.	Naproti	tomu	povinnost	péče	

klade	důraz	na	kompetentnost	a	odbornou	 způsobilost	povinné	osoby.54	Obdobně	 je	

vymezena	 povinnost	 péče	 jako	 povinnost	 jednat	 se	 schopnostmi,	 pečlivostí	

a	 odpovědností,	 jakou	 lze	 od	 člověka	 v	 jistém	 postavení	 očekávat	 oproti	 povinnosti	

loajality,	 která	 představuje	 ochranu	 společnosti	 v	 případě	 střetu	 zájmů	 mezi	 ní	

a	 managementem55.	 V	 současné	 britské	 úpravě	 obchodních	 společností56	 jsou	 tyto	

povinnosti	managementu	upraveny	v	souladu	s	historickým	vývojem	judikatury,	je	tedy	

možné	přihlížet	k	vyvozeným	závěrům	z	této	judikatury	i	nadále57.	

2.5.1 Povinnost	loajality	

Povinnost	 loajality	 bývá	 v	 souladu	 s	 ustálenou	 judikaturou	 definována	 jako	

povinnost	 preferovat	 zájmy	právnické	 osoby	 před	 vlastními	 zájmy	nebo	 zájmy	 jiných	

osob	(obzvláště	osob	blízkých)58.	Zde	narážíme	na	v	úvodu	nastíněný	problém	vymezení,	

co	vlastně	oním	zájmem	je.	Obdobně	 jako	komentářová	 literatura59	se	domnívám,	že	

hodnoty,	 jimž	 je	 směřování	 obchodní	 korporace	 v	 aktuální	 české	 právní	 úpravě	

podřízeno,	 jsou	nakloněny	 spíše	 ke	 konceptu	 zájmu	korporací	 a	 jejich	 společníků.	 To	

plyne	z	následující	argumentace,	se	kterou	se	ztotožňuji.	

V	prvé	 řadě	 je	dle	 tohoto	pojetí	 prezentován	 fakt,	 že	 věřitelé	mají	 své	 vlastní	

a	dostatečně	silné	schéma	ochrany.	K	tomu	je	poukazováno	na	ustanovení	o	neúčinnosti	

																																																								
52	 V	případě	britského	práva	je	pojem	fiduciary	duty	pouze	synonymum	k	duty	of	loyalty.	
53	 DAVIES,	P.	L.	Gower	&	Davies:	The	Principles	of	of	Modern	Company	Law.	8.	vydání.	London:	Sweet	
&	Maxwell	s.	476	a	násl.	ISBN	9780421949003.	
54	 Extrasure	Travel	Insurances	Ltd	v.	Scattergood	[2003]	BCLC	598,	s.	618.	
55	 DAVIES,	P.	L.,	op.	cit.	sub	53.	
56	 Companies	Act	2006.	
57	 DAVIES,	P.	L.,	op.	cit.	sub	53.	
58	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub		23,	s.	817,	obdobně	také	BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	200.	
59	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	HAVEL,	B.,	op.	cit.	sub	24,	s.	135.	
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právního	jednání	a	dále	na	§	22	odst.	2	OZ,	které	stanoví,	že	ochranná	ustanovení	v	zájmu	

třetích	 osob	 o	 převodu	 a	 jiné	 dispozici	 s	 majetkem	mezi	 osobami	 sobě	 si	 navzájem	

blízkými	 se	 použijí	 i	 na	 vztahy	mezi	 právnickou	 osobou	 a	 členem	 jejího	 statutárního	

orgánu.	Nakonec	 je	 především	 jasně	 vyjádřeno,	 že	 věřitelé	 jsou	 chráněni	 konceptem	

reziduálních	 nároků.60	 Dovoluji	 si	 tedy	 tvrdit,	 že	 tyto	 argumenty	 dost	 přesvědčivě	

nasvědčují	 výše	 předkládané	 koncepci,	 a	 to	 i	 s	 plným	 vědomím	 toho,	 že	 evropská	

tendence	se	vzhlíží	spíše	v	konceptu	stakeholder	value61.	

Nicméně	v	 souladu	s	komentářem	musím	 také	 souhlasit,	 že	není	možné	zcela	

upozadit	sociální	zájmy	a	zájmy	životního	prostředí62.	Proto	si	myslím,	že	jakýmsi	vzorem	

pojetí	 sledovaného	zájmu	nám	může	být	britský	 „osvícený	akcionářský	model“,	 který	

preferuje	zájmy	akcionářů,	avšak	bere	v	úvahu	i	zájmy	environmentální	a	zájmy	dalších	

zainteresovaných	skupin,	jež	jsou	prospěšné	pro	korporaci	a	její	členy,	samozřejmě	za	

předpokladu,	že	je	korporace	zakládána	na	delší	dobu63.	

Když	 částečně	 odhlédneme	 od	 primárního	 vymezení	 pojmu	 loajality	 jako	

preferování	 zájmů	obchodní	korporace,	dojdeme	ke	zjištění,	 že	 jsou	používány	 i	další	

možné	významy	loajality,	jež	jsou	pod	tento	pojem	v	širším	pojetí	podřazovány.	D.	Borsík	

uspořádal	 toto	 extenzivní	 pojetí	 do	 tří	 konkrétních	 okruhů	 povinností.	 První	 okruh	

obsahuje	 obecný	 aktivní	 přístup	 k	 naplňování	 cílů	 a	 účelu	 společnosti.	 Do	 druhého	

okruhu	zařadil	povinnosti,	které	nejsou	výslovně	upraveny	zákonem	(jedná	se	například	

o	 povinnosti	 mlčenlivosti,	 férového	 jednání,	 informační	 povinnost).	 Poslední	 okruh	

obsahuje	 povinnosti	 upravené	 zvláštním	 ustanovením	 zákona	 (zákaz	 konkurence,	

pravidla	 pro	 jednání	 v	 konfliktu	 zájmů,	 zákaz	 vnitřního	obchodování	 a	 další).64	 Tento	

okruh	povinností	odpovídá	do	značné	míry	také	německé	právní	úpravě,	na	níž	ve	své	

práci	odkazuje	P.	Čech65.	

																																																								
60	 Tamtéž.	
61	 PATĚK,	D.,	op.	cit.	sub	9,	s.	179.	
62	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	HAVEL,	B.,	op.	cit.	sub	24,	s.	135.	
63	 Companies	Act	2006,	Explanatory	notes,	section	172.	
64	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	200.	
65	 ČECH,	P.	Péče	řádného	hospodáře	a	povinnost	loajality.	Právní	rádce,	2007,	č.	3,	s.	13.	



	 22	

Zajímavou	otázkou	v	pojetí	loajality,	která	zde	jistě	stojí	za	zmínku,	je	doplnění	

tohoto	pojmu	v	zákonné	definici	přídavným	jménem	„nezbytná“.	Dle	mého	názoru	se	

k	 tomuto	 vyjadřuje	 velice	 trefně	 D.	 Borsík.	 Kromě	 jím	 uvedeného	 argumentu	

workoholismu,	 který	 zohledňuje	 i	 vlastní	 život	 člena	 voleného	 orgánu,	 jež	 nemusí	

každodenní	prací	od	časného	rána	do	pozdního	večera	pro	společnost	obrazně	řečeno	

zemřít,	 zmiňuje	 tak	především	problematiku	„whistleblowingu“,	v	případě	kterého	se	

určitě	 jedná	 o	 porušení	 loajality	 vůči	 společnosti,	 avšak	 v	 zájmu	 širší	 veřejnosti	 či	

okolního	 prostředí.66	 Taková	 koncepce	 poněkud	 nabourává	 pojetí	 zájmu	 svědčící	

korporaci	a	jejím	společníkům.	Jsem	však	toho	názoru,	že	i	přesto	může	být	v	souladu	

s	 britským	 osvíceným	 akcionářským	 modelem.	 Dovolím	 si	 rovněž	 konstatovat,	 že	

v	konečném	důsledku	„whistleblowing“	nemusí	svědčit	pouze	zájmu	vnějších	činitelů.	

Myslím,	že	takové	jednání	může	být	prospěšné	i	pro	samu	obchodní	korporaci.	Dovedu	

si	 představit	 situaci,	 kdy	 „whistleblowing“	 nastartuje	 jakýsi	 „ozdravný“	 proces,	 což	

se	s	odstupem	času	může	ukázat	jako	výhodné	zejména	pro	samu	obchodní	korporaci,	

a	tedy	i	pro	její	společníky	či	akcionáře.	Dle	mého	názoru	by	takto	nastíněná	konstrukce	

mohla	najít	své	praktické	využití,	a	to	především	v	případě	oznámení	značně	neetického	

jednání.	Na	závěr	této	problematiky	je	rovněž	vhodné	zmínit,	že	výraz	„nezbytná“	může	

odkazovat	pouze	na	objektivizovaný	standard	přezkumu	loajality.	

Zároveň	bych	chtěl	odkázat	na	konkrétní	závěry	Nejvyššího	soudu	ČR,	který	se	

k	povinnosti	loajality	vyjádřil	tak,	že	„[…]	člen	představenstva	dává	při	rozhodování	při	

výkonu	funkce	přednost	zájmům	společnosti	před	zájmy	akcionáře,	který	jej	do	funkce	

vahou	 svých	 hlasů	 prosadil,	 a	 nenechá	 se	 při	 výkonu	 působnosti	 tímto	 společníkem	

ovlivňovat	(povinnost	loajality).“67	Dalším	příkladem	je	usnesení,	v	kterém	zmíněný	soud	

formuloval,	že	jednatel	nedostojí	svým	povinnostem	vykonávat	činnost	jednatele	s	péčí	

řádného	hospodáře,	když	si	„	[…]	v	rozporu	se	zájmy	společnosti	a	mimo	pravidla	o	vedení	

účetnictví	odčerpá	část	prostředků	pro	své	soukromé	účely	[…].“68	

																																																								
66	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	200.	
67	 Rozsudek	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	24.	2.	2009,	sp.	zn.	29	Cdo	3864/2008.	
68	 Usnesení	Nejvyššího	 soudu	ČR	 ze	dne	22.	3.	 2006,	 sp.	 zn.	8	Tdo	222/2006,	uveřejněné	pod	číslem	
5/2007	Sbírky	soudních	rozhodnutí	a	stanovisek.	
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Dle	mého	mínění	jsou	tyto	judikatorní	závěry	komplexně	vzato	bezproblémové,	

protože	zde	byl	zcela	očividně	upřednostněn	jiný	zájem,	než	zájem	společnosti	a	jejích	

společníků	 či	 akcionářů.	 Zjednodušeně	 řečeno	 šlo	 spíše	 o	 situace,	 kdy	 se	 členové	

voleného	orgánu	snažili	z	korporace	získat	peněžní	prostředky	pro	svoji	vlastní	potřebu,	

případně	 se	 obohatit	 na	 úkor	 ostatních	 zainteresovaných	 subjektů.	 Praxe	 však	může	

přinést	i	situace,	kdy	hodnocení	zájmu	nebude	takto	jednoznačné.	Může	tak	například	

dojít	 ke	 střetu	 na	 dlouhodobém	 či	 krátkodobém	 směřování,	 rizikovém	 či	 spíše	

konzervativním	přístupu	k	věci.	

2.5.2 Kvalita	péče	

Judikaturou	Nejvyššího	soudu	ČR	byl	obsah69	péče	řádného	hospodáře	vymezen	

tak,	 že	 „[…]	 řádný	 hospodář	 činí	 úkony	 týkající	 se	 obchodní	 společnosti	 odpovědně	

a	svědomitě	a	stejným	způsobem	rovněž	pečuje	o	její	majetek,	jako	by	šlo	o	jeho	vlastní	

majetek.“70	Problémem	této	definice	ale	je,	že	hospodář	spravuje71	cizí	majetek,	avšak	

standard	 správy,	 kterou	 vykonává,	 je	 odvozován	 od	 správy	 jeho	 vlastního	 majetku.	

Vlastník	 určitého	 majetku	 ovšem	 může	 se	 svým	 majetkem	 nakládat	 libovolným	

způsobem,	 správce	 cizího	 majetku	 vykonává	 ale	 správu,	 která	 zahrnuje	 alespoň	

zachování	 majetku,	 případně	 i	 jeho	 rozmnožení.	 Nakonec	 tedy	 musíme	 dojít	 ke	

konstatování,	že	správa	cizího	majetku	se	s	nakládáním	s	vlastní	věcí	nekryje.72	Nutno	

také	 zdůraznit,	 že	 s	 vlastním	 majetkem	 je	 nakládáno	 spíše	 konzervativně,	 což	 plně	

neodráží	 rizikovost	 rozhodnutí,	 která	 je	 pro	 podnikatelské	 prostředí	 charakteristická	

a	do	přiměřené	míry	také	nezbytná.	

Dřívější,	hojně	využívané,	judikatorní	vymezení	pojmu	péče	řádného	hospodáře	

doznalo	 s	 rekodifikací	 soukromého	 práva	 požadovaného	 zpřesnění.	 To	 pokládám,	

																																																								
69	 Pomineme-li	povinnost	loajality,	u	které	nepanovala	shoda,	zda	je	součástí	péče	řádného	hospodáře	
nebo	samostatně	stojící	kategorií.	
70	 Usnesení	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	18.	1.	2006,	sp.	zn.	5	Tdo	1224/2006;	usnesení	Nejvyššího	soudu	
ČR	ze	dne	3.	5.	2007,	sp.	zn.	5	Tdo	433/2007;	usnesení	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	27.	3.	2008,	sp.	zn.	
5	Tdo	1412/2007.	
71	 Jsem	 si	 vědom	 §	 59	 odst.	 1	 ZOK,	 dle	 kterého	 se	 ustanovení	 občanského	 zákoníku	 o	 správě	 cizího	
majetku	na	vztah	mezi	obchodní	korporací	a	členem	jejího	orgánu	nepoužijí.	Jedná	se	tedy	o	správu	de	
facto.	V	uvedeném	smyslu	je	tento	termín	použit	v	celé	práci.	
72	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	197.	
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s	ohledem	na	výše	uvedené,	za	krok	správným	směrem.	Kvalita	péče	je	v	§	159	odst.	1	

OZ	vymezena	potřebnými	znalostmi	a	pečlivostí.	V	zákoně	o	obchodních	korporacích	je	

tento	požadavek	na	kvalitu	péče	dále	objektivizován.	Takový	závěr	plyne	z	§	52	odst.	1	

ZOK,	který	stanoví,	že	„při	posuzování,	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.“	 Tímto	

ustanovením	 tak	 dochází	 k	 poměřování	 intenzity	 péče	 posuzované	 osoby	 s	 péčí	

fiktivního	řádného	hospodáře73.	

Objektivní	přístup	má	však	 jistou	nevýhodu,	na	kterou	poukazuje	P.	Čech.	Dle	

jeho	názoru	totiž	příliš	vyzdvihuje	průměrnost.	U	osob	nedbalých	vlastních	záležitostí	

dochází	jistě	ke	zvýšení	požadavků	na	péči,	zároveň	je	však	požadovaná	úroveň	snížena	

u	osob	opačných	vlastností.74	

Druhou	cestou,	 kterou	 se	 však	 zákon	neubírá,	 je	přístup	 subjektivní75.	Dle	něj	

dochází	k	zohlednění	péče,	kterou	posuzovaná	osoba	vynakládá	ryze	ve	svých	vlastních	

záležitostech.	Subjektivní	přístup	lépe	vyjadřuje	vůli	osob	rozhodujících	o	členu	voleného	

orgánu	a	umožňuje	jim	tak	nastavit	požadovanou	úroveň	pečlivosti	správy	zohledněním	

osobních	 a	 jedinečných	 vlastností	 pověřované	 osoby.	 Rozhodující	 osoby	 tak	 mohou	

vyjádřit	 svou	preferenci	 v	přístupu	k	 riziku	volbou	dobrodruha	a	odvážlivce,	nebo	na	

druhou	stranu	dát	přednost	správci	konzervativního	ražení.76	

Shledávám,	 že	 v	 tomto	 případě	 není	 na	 místě	 kategoricky	 hodnotit,	 zda	 je	

správný	ten	či	onen	směr.	Osobně	bych	se	však	přiklonil	k	britské	právní	úpravě.	Ta	od	

subjektivního	 pojetí	 prošla	 svým	 procesem	 objektivizace,	 kdy	 je	 nyní	 její	 pojetí	

označováno	 jako	kombinované	 -	 subjektivně	objektivní77. Dle	§	174	britského	zákona	

																																																								
73	 O	srovnání	s	fiktivním	hospodářem	se	vyjádřil	P.	Čech	již	v	rámci	předchozí	právní	úpravy	v	ČECH,	P.,	
op.	cit.	sub	65,	s.	4-5.	
74	 ČECH,	P.,	op.	cit.	sub	65,	s.	4-5.	
75	 Mimo	subjektivní	prvek	viz	níže.	
76	 ČECH,	P.,	op.	cit.	sub	65,	s.	4-5.	
77	 KRTOUŠOVÁ,	 L.	 Péče	 řádného	 hospodáře	 odpovídá	 britskému	 konceptu	 duty	 of	 care,	 skill	 and	
diligence?	Obchodněprávní	revue,	2013,	č.	10,	s.	283.	
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o	obchodních	společnostech78	povinná	osoba	musí	projít	dvěma	testy	a	naplnit	z	nich	

ten	přísnější,	nepodaří-li	se	 jí	 to,	dopustí	se	porušení	povinnosti79.	Dle	testu	musí	být	

jednak	naplněny	obecné	znalosti,	 schopnosti	a	zkušenosti,	které	mohou	být	rozumně	

očekávány	 od	 osoby	 v	 její	 funkci.	 Zároveň	 však	 také	 obecné	 znalosti,	 schopnosti	

a	zkušenosti,	kterými	tato	osoba	disponuje.80	Takový	model	je	dle	mého	názoru	precizní	

a	bylo	by	možné	uvažovat	o	jeho	zavedení	i	v	naší	právní	úpravě.	

Nelze	ale	říci,	že	by	se	subjektivní	prvek	v	české	právní	úpravě	vůbec	neobjevoval.	

Do	hry	vstupuje	totiž	v	případě,	kdy	je	určitá	osoba	zvolena	do	funkce	pro	své	zvláštní	

schopnosti	 (například	 znalosti	 v	 oboru	 práva,	 ekonomie,	 účetnictví,	 personalistiky	

a	v	dalších	oborech	lidské	činnosti).	Za	těchto	předpokladů,	pro	zachování	požadované	

úrovně	péče,	musejí	být	poskytnuty	i	tyto	nadstandardní	schopnosti.	K	této	věci	se	totiž	

vyjádřil	Nejvyšší	 soud	ČR	v	případě,	v	němž	došlo	k	uzavření	mandátních	 smluv	mezi	

členy	 představenstva	 a	 společností,	 jejichž	 faktickým	 obsahem	 bylo	 jakési	 odborné	

obchodní	vedení,	a	to	nad	rámec	smlouvy	o	výkonu	funkce,	čímž	došlo	k	obejití	souhlasu	

valné	hromady.	„Má-li	však	člen	představenstva	určité	odborné	znalosti,	schopnosti	či	

dovednosti,	lze	z	požadavku	náležité	péče	(§	194	odst.	5	ObchZ)	dovodit,	že	je	povinen	je	

při	výkonu	funkce	–	v	rámci	svých	možností	–	využívat.“81	Obdobného	názoru	je	i	odborná	

literatura,	 která	 praví,	 že	 „vykonávat	 funkci	 s	 péčí	 řádného	 hospodáře	 nezahrnuje	

nezbytnost	být	vybaven	potřebnými	odbornými	znalostmi,	schopnostmi	či	dovednostmi	

pro	výkon	všech	činností,	které	představenstvu	přísluší,	neznamená,	že	pokud	některý	

z	 členů	 představenstva	 určité	 odborné	 znalosti,	 schopnosti	 či	 dovednosti	 má,	 není	

povinen	je	při	výkonu	funkce	využívat.	V	takovém	případě	výkon	funkce	s	péčí	řádného	

hospodáře	 podle	 našeho	 názoru	 zahrnuje	 i	 využití	 těchto	 znalostí,	 schopností	 či	

dovedností	ve	prospěch	společnosti.“82	

																																																								
78	 Companies	Act	2006	(c.	46).	
79	 Keay,	A.,	Kosmin,	L.	Directors‘	Duties.	1.	vyd.	Bristol:	Jordans,	2008,	s.	186.	ISBN	978-1846611490.	
80	 Section	174	(2),	Companies	Act	2006	(c.	46).	
81	 Rozsudek	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	30.	7.	2008,	sp.	zn.	29	Odo	1262/2006.	
82	 ŠTENGLOVÁ,	I.	In:	DĚDIČ,	J.,	ŠTĚNGLOVÁ,	I.,	KŘÍŽ,	R.,	ČECH,	P.	Akciové	společnosti,	7.	vydání,	C.	H.	Beck,	
2012,	s.	452.	ISBN	978-80-7400-404-9.	
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Do	tohoto	konceptu,	dříve	vymezeného	judikaturou,	nově	zapadá	i	§	5	OZ,	který	

stanoví,	že	kdo	se	přihlásí	k	odbornému	výkonu	jako	příslušník	určitého	povolání	nebo	

stavu,	 dává	 tím	 najevo,	 že	 je	 schopen	 jednat	 se	 znalostí	 a	 pečlivostí,	 která	 je	 s	 jeho	

povoláním	nebo	stavem	spojena.	Nejedná-li	tak,	jde	to	k	jeho	tíži.83	

Z	předchozího	citovaného	názoru	odborné	literatury	se	dostáváme	blíže	k	otázce	

odborných	 znalostí.	 Je	 třeba	 zdůraznit,	 že	 odborná	 péče	 skutečně	 není	 po	 členu	

voleného	 orgánu	 požadována	 (pokud	 ovšem	 není	 sjednána	 smluvně,	 nebo	 to	 není	

v	rozporu	s	výše	uvedenými	závěry).	Ke	vztahu	odborné	péče	a	náležité	péče	se	vyjádřil	

Nejvyšší	soud	ČR	v	případě	předsedy	představenstva	banky,	který	směnečným	avalem	

bez	 zřejmého	 ekonomického	 důvodu	 zatížil	 onu	 banku.	 „Naproti	 tomu	 jednání	

statutárního	orgánu	nebo	člena	statutárního	orgánu	akciové	společnosti	s	náležitou	péčí	

podle	názoru	dovolacího	soudu	nevyžaduje,	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	 součástí	 povinnosti	 statutárního	 orgánu	 nebo	 člena	

statutárního	orgánu	jednat	s	náležitou	péčí	je	též	jeho	schopnost	rozpoznat,	že	je	nutná	

odborná	pomoc	speciálně	kvalifikovaného	subjektu,	a	případně	i	povinnost,	aby	zajistil	

takovou	pomoc.“84	V	této	věci	je	příhodné	zmínit	názor	L.	Krtoušové,	která	porovnává	

britskou	právní	úpravu	s	českou	a	s	českým	pojetím	nesouhlasí	v	závěru,	že	k	naplnění	

kvality	 péče	 postačí	 pouze	 rozpoznat	 vlastní	 neschopnost	 člena	 voleného	 orgánu	

a	případně	zajistit	kvalifikovanou	pomoc	formou	služby	osoby	jiné85.	Autorka	se	přiklání	

k	britské	judikatuře,	dle	které	v	případě	kdy	povinná	osoba	na	určitý	problém	z	důvodu	

svých	 znalostí	 nestačí,	 musí	 být	 schopna	 tomuto	 problému	 pod	 odborným	 vedením	

porozumět	 a	 být	 rovněž	 způsobilá	 účasti	 na	 kvalifikované	 diskuzi,	 což	 zahrnuje	

i	schopnost	kritického	uvážení	o	tomto	problému86.	Musím	shodně	konstatovat,	že	se	

mi	tento	závěr	jeví	jako	výkladově	přesnější,	nebránil	bych	se	proto	jeho	aplikaci	i	v	české	

judikatuře.	Jsem	přesvědčen,	že	takovýto	požadavek	je	zcela	legitimní.	Mohl	by	sehrát	

																																																								
83	 Obdobného	názoru	je	i	BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	200.	
84	 Usnesení	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	27.	3.	2008,	sp.	zn.	5	Tdo	1412/2007.	
85	 KRTOUŠOVÁ,	Lucie.,	op.	cit.	sub	77,	s.	283.	
86	 Re	Continental	Assurance	Co	of	London	plc	[2007]	2	BCLC	287.	
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svou	 roli	 v	 případě,	 kdy	 se	 členové	 voleného	 orgánu	 chtějí	 zbavit	 své	 odpovědnosti	

poukazem	na	neznalost	a	zajištění	určité	problematiky	třetí	osobou.	

Za	zmínku	v	otázce	kvality	péče	stojí	rovněž	samotný	výraz	„hospodář“.	P.	Čech	

sémanticky	rozebírá	ono	slovo	a	prezentuje	myšlenku,	že	výraz	asociuje	spíše	venkovské	

prostředí,	 což	 může	 vyvolat	 dojem	 konzervativní	 správy,	 která	 je	 na	 hony	 vzdálená	

podnikavému	 obchodníkovi,	 jež	 je	 v	 dnešním	 pojetí	 správy	 obchodních	 korporací	

vyžadován87.	Z	judikatury	Nejvyššího	soudu	ČR	plyne	požadavek	pečovat	o	majetek	tak,	

aby	byl	rozmnožen	v	momentálně	maximálně	možné	dosažitelné	míře88,89.	Nelze	se	tedy	

spokojit	 pouze	 s	 požadavkem	 jakési	 prosté	 správy	 cizího	 majetku.	 P.	 Čech	 v	 oblasti	

vymezení	požadované	úrovně	správy	odkazuje	na	německou	doktrínu,	která	uvádí,	že	

„ideál	 leží	zhruba	na	půli	cesty	mezi	starostlivým,	 leč	poněkud	úzkoprsým	„správcem“	

a	odvážným	a	kreativním	dobrodruhem	s	novátorskými	nápady,	které	mění	svět.	Přílišný	

výkyv	na	tu	či	onu	stranu	pomyslného	charakterového	spektra	se	jeví	jako	nežádoucí.“90	

Souhlasím	zde	s	názorem	P.	Čecha,	který	preferuje	spíše	německé	vyjádření	požadované	

úrovně	 správy,	 které	 v	 návaznosti	 na	 výše	uvedený	doktrinální	 závěr	 začalo	používat	

termín	„obchodní	vedoucí”91.	Tento	pojem	vystihuje	mnohem	lépe	charakter	správy,	jež	

má	být	členem	voleného	orgánu	s	ohledem	na	podnikatelskou	činnost	vykonávána.	

2.6 Delegace	

V	oblasti	obchodních	korporací	nepochybně	platí,	že	členové	orgánu	nemohou	

vykonávat	 veškeré	 činnosti	 obchodní	 korporace	 vlastními	 silami,	 a	 proto	 dochází	

k	delegování	činnosti	na	třetí	osoby.	Těmi	mohou	být	zaměstnanci,	avšak	i	osoby	stojící	

mimo	společnost.	Bohatá	judikatura	dospěla	k	závěru,	že	člen	voleného	orgánu	dostojí	

																																																								
87	 ČECH,	P.,	op.	cit.	sub	65,	s.	5.	
88	 Usnesení	 Nejvyššího	 soudu	 ČR	 ze	 dne	 23.	 11.	 2005,	 sp.	 zn.	 5	 Tdo	 1143/2005.	 Je	 vhodné	 říci,	 že	
s	rozmnožením	majetku	v	maximalní	momentálně	dosažitelné	míře,	jsem	se	vždy	setkal	v	případech,	kdy	
byl	majetek	společnosti	zmenšen	s	ohledem	na	předešlý	stav,	nikoli	v	případech,	kdy	například	nebylo	
využito	podnikatelské	příležitosti.	
89	 Myslím,	že	tento	závěr	o	maximalizaci	rozmnožení	majetku	nyní	dokonce	lépe	zapadá	do	celého	pojetí	
standardu	kvality	péče	s	ohledem	na	problematiku	judikatorní	definice	péče	řádného	hospodáře,	kde	byla	
řešena	kvalita	správy	ve	vztahu	k	péči	o	vlastní	majetek.	
90	 ČECH,	P.,	op.	cit.	sub	65,	s.	5.	
91	 Tamtéž.	
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požadavkům	péče	řádného	hospodáře	za	předpokladu	řádného	výběru	osoby,	na	níž	je	

určitá	činnost	delegována,	dále	když	tuto	osobu	instruuje	a	vytvoří	ji	nezbytné	podmínky	

a	nakonec	když	onu	osobu	vykonávající	delegovanou	činnost	kontroluje.92	

Co	se	týče	této	problematiky,	výstižným	příkladem	je	případ	částečného	zřícení	

budovy	a	z	něj	plynoucího	ohrožení	značného	množství	osob,	k	němuž	došlo	následkem	

provádění	 neautorizovaných	 stavebních	 prací.	 Stavební	 práce	 byly	 v	 tomto	 případě	

zajišťovány	 osobou	 pověřenou	 členem	 představenstva,	 jež	 však	 jednala	 v	 rozporu	

s	 příslušnými	 ustanoveními	 stavebního	 zákona	 (bez	 stavebního	 povolení,	 zevrubné	

prohlídky	objektu,	bez	projektové	dokumentace	a	bez	 zajištění	 realizace	oprávněnou	

osobou).	Nejvyšší	soud	ČR	se	v	této	věci	vyjádřil	tak,	že	člen	představenstva	„odpovídá	

za	rozhodnutí,	kterým	přenesl	část	výkonu	své	působnosti	na	třetí	osobu,	a	to	především	

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

svěřené	úkoly	 řádně	plnit“93.	 Jestliže	 představenstvo	pověří	 třetí	 osobu	 k	 výkonu	 své	

působnosti,	„nezbavuje	se	tím	povinnosti	sledovat	a	dohlížet	na	to,	jakým	způsobem	jsou	

svěřené	činnosti	prováděny.“94	

Na	tento	závěr	Nejvyšší	soud	ČR	znovu	poukazuje	v	judikátu	řešícím	dvojí	úhradu	

ceny	za	poskytnuté	služby.	Likvidátor	družstva	nepostupoval	v	uvedeném	případě	s	péčí	

řádného	hospodáře,	 protože	 nekontroloval	 rozsah	 prací	 poskytovaných	 dodavatelem	

odborných	 služeb,	 jež	 byly	 vyfakturovány	družstvu	nad	 rámec	 sjednaných	paušálních	

odměn.	 Už	 odvolací	 soud	 se	 vyjádřil,	 že	 kdyby	 likvidátor	 delegovanou	 činnost	 řádně	

kontroval,	musel	by	tak	zjistit,	že	ve	skutečnosti	 jde	o	služby,	které	měly	být	družstvu	

poskytnuty	 za	dohodnutou	paušální	odměnu	v	 rámci	uzavřených	 smluv.	Dovolatel	 se	

bránil	 námitkou,	 podle	 které	 nemohl	 jako	 likvidátor	 družstva	 předvídat	 vznik	 škody,	

neboť	 pověřené	 osobě	 jakožto	 odbornici	 důvěřoval	 a	 její	 činnost	 nebyl	 povinen	

																																																								
92	 Obdobně	LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	422-423.	
93	 Usnesení	Nejvyššího	 soudu	ČR	 ze	dne	24.	3.	 2005,	 sp.	 zn.	8	Tdo	124/2005,	uveřejněné	pod	 číslem	
18/2006	Sbírky	soudních	rozhodnutí	a	stanovisek.	
94	 Tamtéž.	
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soustavně	kontrolovat,	přezkoumávat	a	porovnávat.	Tuto	námitku	označil	dovolací	soud	

s	ohledem	na	předchozí	judikát	za	zásadně	právně	nevýznamnou.95	

Judikatura	 Nejvyššího	 soudu	 ČR	 se	 vyslovila	 k	 otázce	 delegace	 i	 v	 oblasti	

účetnictví.	 V	 uvedeném	 případě	 byl	 prezentován	 názor,	 že	 „jednatel	 se	 zprostí	

odpovědnosti	za	škodu	způsobenou	porušením	povinností	uvedených	v	ustanovení	§	135	

obch.	 zák.,	 jestliže	 prokáže,	 že	 zajistil	 vedení	 předepsané	 evidence	 a	 účetnictví	

v	potřebném	rozsahu	kvalifikovanou	osobou,	které	vytvoří	pro	výkon	činnosti	potřebné	

podmínky	 (poskytne	 potřebnou	 součinnost)“96.	 K	 péči	 řádného	 hospodáře	 spojené	

s	 otázkou	 účetnictví	 formuloval	 stanovisko	 Nejvyšší	 soud	 ČR	 i	 v	 judikátu	

29	 Cdo	 134/2011,	 v	 němž	 odkazuje	 na	 předchozí	 judikát	 a	 dodává,	 že	 „k	 vytvoření	

předpokladů	pro	výkon	svěřené	působnosti	–	vedení	účetnictví	–	patří	i	zajištění	toho,	že	

podklady,	které	pověřená	osoba	dostane,	jsou	úplné,	správné	a	pravdivé“97.	

K	 vytvoření	 nezbytných	 podmínek	 pro	 výkon	 delegované	 činnosti	 se	 vyjádřil	

Nejvyšší	 soud	 ČR	 spolu	 s	 nižšími	 instancemi	 v	 rozsudku	 5	 Tdo	 166/2009.	 Jednatel	

společnosti	 s	 ručením	omezeným	 v	 této	 kauze	 namítal,	 že	 si	 v	 souvislosti	 s	 vedením	

účetnictví	najal	externí	účetní,	a	 tudíž	 se	domníval,	 že	 se	 již	účetnictvím	nemusí	dále	

zaobírat,	protože	odpovědnost	 za	nedostatky	ponese	najatá	účetní.	Nejvyšší	 soud	ČR	

poukázal,	 že	 jednatel	 neposkytoval	 pro	 vedení	 účetnictví	 nezbytné	 doklady,	 což	 je	

v	 takovém	 případě	 jeho	 povinnost,	 kterou	 lze	 označit	 za	 nezbytnou	 a	 také	 logickou.	

Právě	jednatel	společnosti	 je	osobou,	která	má	mít	o	uvedených	podkladech	přehled.	

Účetní,	 která	 se	 podnikání	 společnosti	 neúčastnila	 takový	přehled	 racionálně	mít	 ani	

nemohla.	Tím,	že	jednatel	neposkytoval	potřebnou	součinnost,	především	s	ohledem	na	

potřebné	podklady	a	evidenci,	byl	tak	shledán	odpovědným,	ačkoli	 fakticky	účetnictví	

vedla	najatá	účetní.98	

V	ustálené	judikatuře	v	oblasti	delegace	neshledávám	žádné	rozpory	a	myslím,	

že	 je	 plně	 aktuální	 i	 pro	 budoucí	 použití.	 Na	 požadování	 péče	 při	 výběru	 (curia	 in	

																																																								
95	 Usnesení	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	27.	4.	2011,	sp.	zn.	29	Cdo	2287/2010.	
96	 Usnesení	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	6.	5.	2008,	sp.	zn.	29	Odo	1773/2006.	
97	 Rozsudek	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	25.	1.	2012,	sp.	zn.	29	Cdo	134/2011.	
98	 Usnesení	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	11.	3.	2009,	sp.	zn.	5	Tdo	166/2009.	



	 30	

eligendo),	 instruování	 (curia	 in	 instruendo)	 a	 kontrole	 (curia	 in	 custodiendo)	 panuje	

z	 tohoto	 pohledu	 shoda	 a	 nenacházím	 zde,	 a	 to	 ani	 v	 otázkách	 souvisejících,	 žádná	

výkladová	úskalí.	

2.7 Důkazní	břemeno	ve	věci	péče	řádného	hospodáře	

Důkazní	břemeno	o	jednání	s	péčí	řádného	hospodáře	tíží	člena	voleného	orgánu,	

jehož	 jednání	 je	posuzováno99.	Toto	pojetí	 se	neodchyluje	od	předešlé	právní	úpravy	

v	obchodním	zákoníku.	Vychází	z	existence	 informační	asymetrie	mezi	členy	volených	

orgánů	na	straně	jedné	a	společníky	či	akcionáři	na	straně	druhé.	Společníci	či	akcionáři	

totiž	nemusejí	mít	(a	zpravidla	nemají)	dostupné	všechny	potřebné	informace	týkající	se	

vnitřního	fungování	obchodní	korporace.	Dokazování	určitých	skutečností	z	jejich	strany	

by	tak	bylo	značně	problematické.	Takto	vymezená	koncepce	vychází	z	německé	právní	

úpravy,	 která	 je	 rovněž	 totožná	 s	 kontinentálním	 pojetím	 řešení	 této	 problematiky.	

Novinkou	 v	 české	 právní	 úpravě	 je	 však	 možnost	 soudu	 rozhodnout,	 že	 důkazní	

břemeno,	dle	zákonné	dikce,	přeneseno	nebude,	protože	nést	důkazní	břemeno	nelze	

po	členu	orgánu	spravedlivě	požadovat100.	Oním	případem,	kdy	nesení	břemene	nelze	

spravedlivě	 požadovat	 může	 být	 situace,	 za	 které	 člen	 orgánu	 nemá	 k	 potřebným	

informacím	přístup,	například	z	důvodu,	že	již	přestal	funkci	vykonávat101.	

Spornou	 otázkou	 však	 může	 být	 nesení	 důkazního	 břemene	 v	 otázkách	

souvisejících	s	dobrou	vírou.	 J.	Lasák	argumentuje	ustanovením	§	7	OZ,	které	stanoví	

vyvratitelnou	 domněnku,	 že	 kdo	 jednal	 určitým	 způsobem,	 jednal	 v	 dobré	 víře.	 Dle	

tohoto	pojetí	ustanovení	§	52	odst.	2	ZOK	uvedenou	domněnku	„neprolamuje“	a	obrací	

důkazní	břemeno	pouze	ve	věci	požadavků	informovanosti	a	obhajitelného	zájmu.	Tímto	

konceptem	 tak	dochází	 k	 zohlednění	 soudní	 zdrženlivosti	 v	 posuzování	 jednání	 členů	

voleného	orgánu.	Celá	tato	konstrukce	je	shrnuta	v	závěr,	že	§	52	odst.	2	ZOK	a	§	7	NOZ	

stojí	vedle	sebe	a	dobrou	víru	tak	člen	voleného	orgánu	neprokazuje.102	Nebo	je	také	

																																																								
99	 První	část	ustanovení	§	52	odst.	2	ZOK.	
100	 Druhá	část	ustanovení	§	52	odst.	2	ZOK.	
101	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	HAVEL,	B.,	op.	cit.	sub	24,	s.	139-140	a	BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	200.	
102	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	417-419.	
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uváděno,	že	dobrou	víru	nelze	prokázat,	a	proto	by	v	této	věci	mělo	dojít	k	rozhodnutí	

o	nespravedlnosti	nesení	důkazního	břemene103.	

Takové	argumenty	však	D.	Borsík	zásadně	odmítá,	protože	vychází	z	pojetí,	 že	

dobrá	 víra,	 informovanost	 a	 obhajitelný	 zájem	 stojí	 vedle	 sebe	 jako	 rovnocenné	

komponenty,	což	je	dle	něj	názor	zcela	mylný104	(blíže	k	této	věci	pod	bodem	3.2.2).	I	dle	

mého	mínění	 jsou	 tyto	 závěry	 nesprávné	 a	 s	 Borsíkovou	 argumentací	 se	 ztotožňuji.	

Rovněž	i	bez	argumentace	dobré	víry	jako	zastřešující	kategorie,	považuji	§	52	odst.	2	

ZOK	k	§	7	OZ	 jednoznačně	za	ustanovení	speciální.	Koncepce	těchto	dvou	ustanovení	

stojících	 vedle	 sebe	 je	 dle	 mého	 názoru	 chybná.	 Rozhodnutí	 soudu	 o	 přenesení	

důkazního	břemene	zpět	na	osobu	žalující	bych	omezil	pouze	na	případy,	kdy	členové	

voleného	orgánu	nemohou	získat	potřebné	informace	svědčící	v	jejich	prospěch	pouze	

z	toho	důvodu,	že	k	nim	prokazatelně	nemají	přístup.	To	je	dle	mého	názoru	jediným	

smyslem	daného	ustanovení.	

																																																								
103	 KOŽIAK,	J.	Pravidlo	podnikatelského	úsudku	v	návrhu	zákona	o	obchodních	korporacích	(a	zahraničních	
právních	úpravách).	Obchodněprávní	revue.	2012,	č.	4,	s.	112.	
104	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.		200.	
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3. Pravidlo	podnikatelského	úsudku	

Jestliže	povinnost	péče	řádného	hospodáře	stanoví	poměrně	přísné	nároky	na	

výkon	funkce	členů	voleného	orgánu,	pravidlo	podnikatelského	úsudku	působí	opačným	

směrem	 a	 představuje	 ochranný	 mechanismus	 managementu	 proti	 neoprávněným	

obviněním	 ze	 strany	 společníků	 nebo	 akcionářů105.	 Důvody	 vzniku	 tohoto	 konceptu	

bývají	spatřovány	v	několika	následujících	faktorech.	

Předně,	každá	podnikatelská	činnost	je	ze	své	podstaty	riziková,	nelze	tudíž	vinit	

člena	voleného	orgánu	z	podstupování	rizika	a	z	případného	vzniku	škody,	která	může	

mnohdy	 záviset	 na	 čiré	 podnikatelské	 náhodě.	 V	 podnikatelském	 prostředí	 musíme	

naopak	 dojít	 k	 závěru,	 že	 podstupování	 přiměřeného	 rizika	 je	 zcela	 žádoucí	 a	 jistě	

v	nejlepším	zájmu	společnosti.	Jak	již	bylo	mnohokrát	uvedeno,	společníci	a	akcionáři	

jsou	v	kapitálových	společnostech	zbaveni	ručení	za	závazky	společnosti,	čímž	se	vytváří	

prostor	pro	větší	míru	rizika,	a	tím	tak	k	realizaci	projektů,	které	by	v	pojetí	osobního	

ručení	nebyly	absolutně	myslitelné.	Přenesení	ručení	za	podnikatelský	nezdar	na	členy	

statutárních	orgánů	by	bylo	jistě	v	přímém	rozporu	s	celým	tímto	konceptem.106	

Další	 z	 důvodů	 je	 příhodné	 charakterizovat	 lidovým	 pořekadlem	 „po	 bitvě	 je	

každý	generálem“.	Podnikatelská	rozhodnutí	nelze	hodnotit	pohledem	ex	post,	kdy	je	

jasné,	že	škoda	vznikla.	Soudci,	a	v	jiných	jurisdikcích	také	poroty,	mají	tendenci	spíše	

zohlednit	vzniklou	škodu,	než	dívat	se	na	celou	situaci	očima	podnikatelsky	rozhodující	

se	osoby	ex	ante,	což	je	pro	tento	koncept	bezpodmínečně	nezbytné.	V	podnikatelském	

prostředí	také	zcela	nepochybně	platí	teze,	že	je	lepší	udělat	rozhodnutí,	než	sedět	se	

založenýma	rukama	a	nedělat	rozhodnutí	žádná.107	

Koncept	 pravidla	 podnikatelského	 úsudku	 je	 též	 zdůvodňován	 nevhodností	

soudců	k	přezkumu	podnikatelského	jednání.	Na	soudce	je	nazíráno	jako	na	osoby	spíše	

konzervativního	 ražení	 a	 v	 zásadě	 neznalé	 podnikatelského	 prostředí,	 což	 mnohdy	

nepomohou	napravit	ani	znalecké	posudky	odborníků.	Mezi	charakteristické	vlastnosti	

																																																								
105	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	194-195.	
106	 ČECH,	P.,	op.	cit.	sub	65,	s.	6-7.	
107	 ČECH,	P.,	op.	cit.	sub	65,	s.	6-7,	obdobně	také	LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	415.	



	 33	

těchto	 osob	 patří	 spíše	 zdrženlivost,	 umírněnost,	 nikoliv	 však	 manažerské	 vlohy	

k	 rychlému	 a	 dalekosáhlému	 rozhodnutí,	 které	 mohou	 být	 prosazovány	 například	

poněkud	svérázným	až	paličatým	způsobem,	jdoucím	proti	proudu,	avšak	s	potenciálem	

zcela	změnit	svět.108	

K	tomu	všemu	D.	Borsík	však	uvádí109,	že	podstata	tohoto	konceptu	leží	trochu	

jinde.	 Smyslem	 je	 totiž	 chránit	 autoritu	 výkonného	 orgánu	 činit	 podnikatelská	

rozhodnutí110.	D.	Borsík	k	podpoře	svého	názoru	odkazuje111	na	teorii	organizace,	která	

uvádí,	 že	 jakmile	 každé	 rozhodnutí	 určité	 osoby	 může	 být	 přezkoumáváno	 osobou	

druhou,	jedná	se	o	přesun	rozhodovací	autority	z	prvé	na	druhou	osobu112.	

Dále	D.	Borsík	odkazuje113	na	obdobné	vyjádření	soudu	státu	Delaware	v	judikátu	

Smith	v.	Van	Gorkom,	který	uvedl,	že	„pravidlo	podnikatelského	úsudku	je	potomkem	

základního	principu	kodifikovaného	v	hlavě	8	§	141	písm.	a)	delawarského	zákoníku,	že	

obchod	a	záležitosti	delawarských	korporací	jsou	řízeny	nebo	vedeny	správní	radou.	[…]	

Pravidlo	 podnikatelského	 úsudku	 ochraňuje	 a	 podporuje	 plný	 a	 volný	 výkon	 řídícího	

oprávnění.“114	 Připojuji	 se	 k	 názoru	 D.	 Borsíka,	 že	 judikaturou	 vymezené	 pravidlo	

podnikatelského	úsudku	vyjadřuje	především	obecný	princip,	že	rozhodovací	oprávnění	

náleží	 výkonnému	 orgánu.115	 V	 českém	 pojetí	 základ	 této	 myšlenky	 můžeme	 nalézt	

v	ustanoveních	zakazujících	komukoli	zasahovat	do	obchodního	vedení	společnosti116.	

Ostatně	takové	důvody	uvádí	i	J.	Lasák117.	

																																																								
108	 ČECH,	P.,	op.	cit.	sub	65,	s.	6-7.	
109	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	194-195.	
110	 Dooley,	M.	P.,	op.	cit.	sub	10,	s.	470.	
111	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	194-195.	
112	 Arrow,	K.	J.	The	Limits	of	Organization.	New	York:	W.	W.	Norton,	1974,	s.	78.	ISBN	978-0393093230.	
113	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	194-195.	
114	 Smith	v.	Van	Gorkom,	488	A.2d	858	(Del.	1985).	
115	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	194-195.	
116	 Ustanovení	§	195	odst.	2	ZOK	pro	společnosti	s	ručením	omezeným,	§	435	odst.	3	ZOK	pro	dualistický	
systém	akciových	společností	a	pro	monistický	systém	ustanovení	dále	§	463	odst.	4	ZOK	ve	spojení	s	§	456	
odst.	1	ZOK.	
117	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	415-416.	
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3.1 Právní	úprava	pravidla	podnikatelského	úsudku	v	USA	

Pravidlo	 podnikatelského	 úsudku	 má	 svůj	 původ	 v	 USA.	 Z	 tohoto	 důvodu	 se	

vyplatí	 zabývat	 se	 detailněji	 právě	 americkou	 právní	 úpravou.	 Dovolím	 si	 tvrdit,	 že	

k	lepšímu	pochopení	tohoto	konceptu	je	to	dokonce	nezbytné,	protože	česká	definice	

tohoto	pravidla	obsahuje	řadu	na	sebe	navazujících	neurčitých	právních	pojmů,	které	

mohou	být	v	aplikační	praxi	velmi	těžko	uchopitelné.	Americká	právní	úprava	tak	může	

být	významným	návodem	k	interpretaci	českého	ustanovení	§	51	ZOK,	případně	může	

alespoň	poskytnout	cenný	námět	k	zamyšlení.	Pro	 ilustraci	 této	problematiky	se	tedy	

jeví	jako	nejvhodnější	začít	drobným	exkurzem	do	konkrétních	kauz,	jež	byly	řešeny	před	

americkými	soudy.	Nesmíme	však	také	opomenout	nezanedbatelnou	roli	modelových	

zákonů	 Principles	 of	 Corporate	 Governance,	 jejichž	 autorem	 je	 Americký	 právní	

institut118	 a	 rovněž	 Revised	Model	 Business	 Corporation	 Act	 od	 Americké	 advokátní	

asociace119.	Tyto	„soft	law“	prameny	si	kladou	za	cíl	být	vzorem	a	inspirací.	Představují	

významný	odborný	názor	a	jsou	citovány	i	jednotlivými	soudy	ve	svých	rozhodnutích.120	

3.1.1 Aronson	v.	Lewis,	Shlensky	v.	Wrigley	

Judikát	 Aronson	 v.	 Lewis121	 je	 v	 této	 věci	 jedním	 ze	 stěžejních.	 Skutkově	 šlo	

o	 situaci,	 ve	 které	 hlavní	 roli	 sehrávali	 společnosti	 Prudential,	 Meyers	 (dříve	 dcera	

Prudential)	 a	 jeden	 z	 ředitelů	 jménem	 Lee	 Fink,	 který	 byl	 vlastníkem	 47%	 akcií	

společnosti	Meyers.	Lee	Fink	uzavřel	se	společností	Prudential	smlouvu,	v	rámci	které	se	

společnosti	 zavázal	poskytovat	po	dobu	desíti	 let	poradenskou	činnost.	Obě	zmíněné	

společnosti	 se	dále	 rozhodly,	 že	budou	 sdílet	 služby	pana	Finka	a	 společnost	Meyers	

bude	v	rámci	tohoto	vztahu	kompenzovat	společnost	Prudential	25%	z	Finkovy	odměny.	

V	době,	kdy	bylo	panu	Finkovi	75	let,	byla	dále	uzavřena	smlouva	mezi	ním	a	společností	

Meyers,	jejímž	předmětem	byla	konzultační	činnost	a	jí	odpovídající	závazek	společnosti	

platit	ve	stanovených	letech	odměnu	od	150	000	do	100	000	dolarů	ročně.	Smlouva	byla	

																																																								
118	 American	Law	Institute.	
119	 American	Bar	Association.	
120	 BORSÍK,	 D.,	 Péče	 řádného	 hospodáře	 bez	 legend	 In:	 HURYCHOVÁ,	 K.,	 BORSÍK,	 D.	 (eds.)	Corporate	
governance.	1.	vydání.	Praha:	Wolters	Kluwer,	2015,	s.	86.	ISBN	978-80-7478-654-9.	
121	 Aronson	v.	Lewis	473	A.2d	805	(Del.	1984).	
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uzavřena	na	dobu	5	 let	s	automatickým	prodlužováním	na	každý	následující	rok.	Bylo	

také	 stanoveno,	 že	 nebude	 napadnuta	 případná	 neschopnost	 plnění	 pana	 Finka.	

Výpovědní	 doba	 na	 straně	 společnosti	 byla	 šestiměsíční,	 pan	 Fink	 mohl	 smlouvu	

vypovědět	okamžitě.	Společnost	Meyers	rovněž	poskytla	panu	Finkovi	půjčku	přesahující	

200	 000	 dolarů.	 Žaloba	 v	 této	 věci	 napadala	 smysluplnost	 uzavřených	 smluv.	

Poukazovala	především	na	vysoký	věk	pana	Finka	a	na	zřejmou	nepřiměřenost	sjednané	

ceny.	Žalující	strana	zejména	argumentovala	tím,	že	správní	orgán	upřednostnil	zájem	

pana	Finka,	což	podporovala	skutečnost,	že	členové	správního	orgánu	byli	do	této	funkce	

panem	Finkem	vybráni.	Dále	se	žaloba	opírala	o	tvrzení,	že	pan	Fink	ovlivňoval	činnost	

správního	orgánu	 společnosti,	 jelikož	byl	 jejím	významným	akcionářem.	Cílem	 žaloby	

bylo	zrušení	konzultační	smlouvy	a	náhrada	škody.	Soud	však	předmětnou	žalobu	zamítl	

a	v	odůvodnění	se	ke	skutkové	situaci	vyjádřil	tak,	že	uvedená	zjištění	nepodporují	závěr,	

že	představenstvo	nejednalo	nezávisle.	Vlastnictví	akcií	samo	o	sobě,	ba	ještě	v	případě,	

kdy	ani	není	majoritní,	není	dostatečným	důkazem	dominance	nebo	ovlivnění.	Dokonce	

i	 většinové	 vlastnictví	 akcií	 nezbavuje	 správní	 orgán	 domněnky,	 že	 jednal	 nezávisle,	

v	dobré	víře	a	v	nejlepším	zájmu	společnosti.	K	prokázání	ovlivnění	by	musely	existovat	

osobní	nebo	obdobné	vztahy,	které	by	poukazovaly	na	to,	že	členové	správního	orgánu	

jsou	zavázáni	oné	potenciálně	ovlivňující	osobě.	Také	 to,	 že	správní	orgán	byl	vybrán	

nebo	zvolen	z	podnětu	osoby	s	vlivem	na	toto	jednání	není	dostatečným	argumentem	

pro	založení	odpovědnosti.	Touto	cestou	jsou	totiž	obvykle	správní	orgány	obsazovány.	

Péče,	pozornost	a	smysl	pro	osobní	zodpovědnost	vykonávat	svěřené	povinnosti	 jsou	

obecně	faktory,	které	se	dotýkají	nezávislosti	člena	správního	orgánu.	S	nezávislostí	však	

obvykle	nesouvisí	způsob,	jakým	jednotlivá	osoba	byla	do	funkce	zvolena.122	

Soud	se	tedy	v	rámci	tohoto	rozsudku	vyjádřil	k	definici	pravidla	podnikatelského	

úsudku.	Popsal	ho	jako	domněnku,	že	při	přijímání	podnikatelského	rozhodnutí	jednali	

členové	 správní	 rady	 informovaně,	 v	dobré	 víře	 a	 v	poctivém	přesvědčení,	 že	 jednají	

v	nejlepším	zájmu	společnosti.	V	případě,	kdy	není	toto	diskreční	oprávnění	zneužito,	

budou	 soudy	 rozhodnutí	 členů	 správního	 orgánu	 respektovat.	 Důkazní	 břemeno	

spočívající	ve	vyvrácení	 této	domněnky	 leží	na	straně,	která	 rozhodnutí	 zpochybňuje.	

																																																								
122	 Tamtéž.	
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Tato	 domněnka	 v	 podobě	 jakéhosi	 bezpečného	 přístavu	 může	 být	 namítána	 členy	

správního	orgánu,	kteří	nemají	na	daném	rozhodnutí	osobní	zájem	a	informovali	se	před	

přijetím	 podnikatelského	 rozhodnutí	 získáním	 rozumně	 dostupných	 informací.	 Takto	

informovaní	 členové	 správního	 orgánu	 museli	 dále	 jednat	 s	 nezbytnou	 péčí.	

K	 odpovědnosti	 za	 porušení	 této	 nezbytné	 péče	 se	 soud	 vyjádřil	 tak,	 že	 je	 založena	

hrubou	nedbalostí.123	

Další	 významné	 soudní	 rozhodnutí	 Shlensky	 v.	 Wrigley124	 pojednávalo	

o	baseballovém	prostředí.	Žalovaný,	pan	Wrigley,	byl	ředitelem	Chicago	National	League	

Ball	Club,	což	byla	společnost,	která	vlastnila	baseballový	klub	Chicago	Cubs.	Pan	Wrigley	

rovněž	vlastnil	přibližně	80%	akcií	této	společnosti.	Pan	Shlensky	byl	na	druhou	stranu	

jejím	minoritním	akcionářem.	Problém	se	týkal	případné	instalace	osvětlení	herní	plochy	

pro	 noční	 zápasy	 Chicago	 Cubs.	 Žalující	 požadoval	 instalaci	 osvětlení,	 když	 tvrdil,	 že	

všechny	 ostatní	 týmy	 Major	 League	 Baseball	 osvětlení	 mají.	 To	 bylo	 podpořeno	

statistikou,	která	uváděla,	že	se	v	roce	1966	hrálo	celkem	1620	zápasů,	z	toho	932	za	

umělého	 osvětlení.	 S	 nainstalovaným	 osvětlením,	 by	 bylo	 možné	 odehrávat	 zápasy	

i	v	pozdějších	hodinách,	čímž	by	se	dle	žalobce	zvýšila	návštěvnost	zejména	v	průběhu	

pracovních	 dní.	 Žalobce	 si	 od	 realizace	 tohoto	 opatření	 sliboval	 maximalizaci	 zisku	

společnosti	a	také	odvrácení	zhoršujícího	se	finančního	postavení.	Silným	argumentem	

bylo	 přímé	 srovnání	 návštěvnosti	 s	 dalším	 chicagským	 baseballovým	 týmem	Chicago	

White	 Sox.	 Návštěvnost	 víkendových	 zápasů	 těchto	 týmů	 byla	 srovnatelná,	 avšak	

návštěvnost	během	pracovních	dní	byla	díky	umělému	osvětlení	a	pozdějšímu	hernímu	

času	výrazně	vyšší.	Žalobce	též	dále	 tvrdil,	 že	náklady	na	osvětlení	by	se	velmi	rychle	

vrátily	 zvýšenou	 návštěvností.	 Argumentoval	 také,	 že	 pan	Wrigley	 odmítá	 instalovat	

osvětlení	 jen	 z	 důvodu	 jeho	 osobního	 přesvědčení,	 že	 baseball	 je	 denní	 sport	

a	z	přesvědčení	o	negativním	dopadu	osvětlení	a	nočních	zápasů	na	přilehlé	okolí	(došlo	

by,	dle	jeho	názoru,	k	poklesu	cen	nemovitostí	v	okolí	stadionu	a	vůbec	zchudnutí	celé	

čtvrti).	 Dále	 bylo	 rovněž	 uváděno,	 že	 se	 pan	 Wrigley	 nechal	 slyšet,	 že	 ho	 nezajímá	

finanční	přínos	celého	projektu	právě	z	důvodu	starosti	o	okolí	stadionu.	Pan	Wrigley	též	

																																																								
123	 Tamtéž.	
124	 Shlensky	v.	Wrigley,	Appelate	Court	of	Illinois,	1968.	95	I11.	App	2d	173,	237	N.E.2d	776.	
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připustil,	že	by	byl	ochotný	povolit	zápasy	pod	umělým	osvětlením	v	případě	výstavby	

nového	stadionu	v	jiné	lokalitě.	Takové	jednání	však	dle	názoru	žalobce	rozhodně	není	

učiněno	v	dobré	víře	zohledňující	nejlepší	zájem	společnosti.125	

Soud	se	musel	v	tomto	případě	vyjádřit	především	k	otázce,	zda	má	zasahovat	do	

chodu	společnosti	 i	v	případě	absence	podvodného	 jednání,	nezákonnosti	a	konfliktu	

zájmů.	Nejprve	soud	prezentoval	stanovisko,	v	němž	nebyl	přesvědčený,	že	motivy	pana	

Wrigleyho	a	skrze	něj	i	dalších	ředitelů	šly	proti	nejlepšímu	zájmu	společnosti.	Ve	svém	

rozhodnutí	také	zohlednil	roli	okolí	stadionu	na	dlouhodobé	směřování	celé	společnosti.	

Rovněž	se	vyjádřil,	že	rozhodně	nechce	říci	to,	že	by	jednání	výkonného	orgánu	mělo	být	

posouzeno	jako	jednání	zcela	vhodné.	K	tomu	jednoznačně	pravil,	že	právě	tato	otázka	

je	 zcela	mimo	 jeho	 rozhodovací	 pravomoc	 a	 vůbec	 schopnost	 posouzení.	 Dále	 soud	

uvedl,	že	motiv	k	rozhodnutí	výkonného	orgánu,	tak	jak	byl	popsán	v	žalobě,	nevykazuje	

žádné	 známky	 podvodu,	 nezákonnosti	 nebo	 konfliktu	 zájmů.	 Na	 závěr	 vyjádřil	 svou	

hlavní	 myšlenku,	 a	 to	 že	 by	 soudy	 neměly	 zasahovat	 do	 chodu	 společností,	 pokud	

skutkové	 zjištění	 nenaznačuje	 situaci	 hraničící	 s	 podvodem,	 nezákonností	 nebo	

konfliktem	zájmů.126	

Soudní	 rozhodnutí	 Shlensky	 v.	Wrigley	 spolu	 s	 rozhodnutím	Aronson	 v.	 Lewis	

vychází	z	premisy,	že	podnikatelská	rozhodnutí	správního	orgánu	naplňují	požadované	

standardy	na	tato	rozhodnutí	kladená	za	předpokladu,	že	není	prokázán	opak.	Dochází	

tak	 k	 automatickému	 uplatňování	 pravidla	 podnikatelského	 úsudku	 v	 podobě	

domněnky,	 která	 znemožňuje	 soudní	 přezkum	 věcné	 správnosti	 daného	 rozhodnutí.	

Takový	model	pravidla	podnikatelského	úsudku	je	označován	jako	autoritativní.127	

3.1.2 Odpovědnostní	model	pravidla	podnikatelského	úsudku	

Jak	 už	 bylo	 výše	 nastíněno,	 svou	 roli	 sehrávají	 také	 Principy	 správy	 a	 řízení	

akciových	 společností,	 jejichž	 autorem	 je	 Americký	 právní	 institut.	 Ty	 se	 ke	 způsobu	

aplikace	pravidla	podnikatelského	úsudku	stavějí	 částečně	 jiným	způsobem	a	definují	

																																																								
125	 Tamtéž.	
126	 Tamtéž.	
127	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	194-195.	
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toto	 pravidlo	 následovně.	 „Člen	 správní	 rady	 akciové	 společnosti,	 který	 v	 dobré	 víře	

přijme	podnikatelské	rozhodnutí,	dostojí	svým	povinnostem,	pokud	nemá	na	předmětu	

rozhodnutí	osobní	 zájem,	 je	o	předmětu	 rozhodnutí	 informován	v	 rozsahu,	o	němž	se	

rozumně	domnívá,	 že	 je	přiměřený	okolnostem,	a	 je	 racionálně	přesvědčen	o	 tom,	 že	

podnikatelské	rozhodnutí	je	v	nejlepším	zájmu	akciové	společnosti“128.	

V	 tomto	 případě	 nedochází	 k	 presumpci	 jednání	 s	 péčí	 řádného	 hospodáře.	

D.	Borsík	porovnává	toto	pojetí	s	výše	uvedenou	 judikaturou	a	uvádí,	že	 jakmile	není	

stanovena	 domněnka	 jednání	 s	 péčí	 řádného	 hospodáře,	 vede	 tato	 koncepce	

k	soudnímu	přezkumu	napadených	rozhodnutí,	a	tím	vlastně	k	formulaci	jakéhosi	testu,	

který	 je	 používán	pro	určení	 osobní	 odpovědnosti.	 Skrze	 tento	 test	 je	 pak	poskytnut	

správním	orgánům	návod,	jak	v	soudně	řešených	případech	postupovat.	Z	toho	plyne,	

že	pravidlo	podnikatelského	úsudku	je	v	tomto	pojetí	tak	vlastně	standardem	soudního	

přezkumu.129	

Stěžejním	případem,	 který	 znatelně	mění	 pohled	na	pravidlo	podnikatelského	

úsudku	v	USA	je	případ	In	re	Walt	Disney	Company	Derivative	Litigation130.	Skutkově	šlo	

o	 situaci,	 kdy	 se	 Michael	 Ovitz	 stal	 ředitelem	 společnosti	 Disney.	 Z	 důvodu	 tohoto	

angažmá	opustil	Ovitz	své	předchozí	dosti	lukrativní	zaměstnání.	Smlouva	byla	uzavřena	

na	dobu	pěti	 let,	v	případě	předčasného	bezdůvodného	vypovězení	kontraktu	náležel	

Ovitzovi	doplatek	původně	zbývajících	let	a	také	„zlatý	padák“	ve	formě	akcií.	Po	roce	

jeho	 působení	 došlo	 ke	 konstatování,	 že	 si	 „špatně	 sedl“	 s	 ostatními	 exekutivními	

pracovníky	a	hledal	se	způsob,	jak	se	ho	zbavit.	Nakonec	byla	jeho	smlouva	vypovězena	

a	podle	podmínek	ve	smlouvě	mu	bylo	vyplaceno	zhruba	130	milionů	USD.	Minoritní	

akcionáři	vznesli	žalobu,	kde	tvrdili,	že	smlouva	s	Ovitzem	nebyla	uzavřena	s	náležitou	

péčí	 a	 v	 dobré	 víře,	 případně	 že	 došlo	 k	 porušení	 fiduciárních	 povinností,	 když	 bylo	

schváleno	 takto	 vysoké	 odstupné.	 Žaloba	 však	 byla	 zamítnuta	 z	 důvodu	 neunesení	

důkazního	břemene.131	D.	Borsík	však	zdůrazňuje,	že	stěžejním	bylo	v	tomto	soudním	

																																																								
128	 Ustanovení	§	4.01(c)	ALI	Principles	of	Corporate	Governance	(PCG).	
129	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	194-195.	
130	 In	re	Walt	Disney	Co.	Consolidated	Derivative	Litigation,	927	A.2d	693	(Del.	Ch.	2005).	
131	 Tamtéž.	
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rozhodnutí	podřízení	 fiduciárních	povinností	konceptu	dobré	víry.	V	případě	naplnění	

konceptu	dobré	víry	totiž	dochází	k	aplikaci	pravidla	podnikatelského	úsudku,	opačně	

tomu	 je	 logicky	 při	 jejím	 nenaplnění.132	 Soud	 se	 v	 této	 věci	 vyjádřil	 ke	 konkrétnímu	

porušení	dobré	víry.	K	tomu	dojde	v	případě	vědomého	a	úmyslného	nerespektování	

povinností,	 kdy	 je	 zaujat	 postoj	 „nestaráme	 se	 o	 rizika“	 ohledně	 materiálního	

rozhodnutí.	 Dále	 příkladmo,	 když	 fiduciáři	 jednají	 z	 jiného	 důvodu	 než	 sledování	

nejlepšího	zájmu	společnosti,	když	fiduciáři	chtějí	záměrně	porušit	platné	právo	nebo	

když	úmyslně	nejednají	v	případech,	kdy	k	tomu	mají	povinnost	a	demonstrují	tím	tak	

naprostou	lhostejnost	ke	svým	povinnostem.133	Dobrou	víru	zkoumají	soudy	na	základě	

jejího	 vnějšího	 projevu,	 který	 představuje	 informovanost	 a	 sledování	 zájmu	

společnosti134.	

Jak	už	bylo	výše	uvedeno,	smysl	pravidla	podnikatelského	úsudku	je	spatřován	

v	nezasahování	soudů	do	podnikatelských	rozhodnutí.	S	tím	souvisí,	že	soudy	by	měly	

přezkoumávat	pouze	proces	přijetí	rozhodnutí,	nikoliv	však	samotný	obsah	rozhodnutí.	

D.	 Borsík	 k	 tomuto	 ale	 uvádí,	 že	 delawerské	 soudy	 v	 případě	 rozhodnutí	 správního	

orgánu,	které	je	na	hraně	dobré	víry,	přeci	jen	přistupují	k	jeho	materiálnímu	posouzení	

a	 zkoumají,	 zda	 dané	 rozhodnutí	 bylo	 rozumné.	 Dále	 ovšem	 odkazuje	 na	 závěr,	 že	

fiduciární	povinnosti	jsou	porušeny	pouze	v	případě	nesmírně	hloupého	rozhodnutí.135	

3.2 Pravidlo	podnikatelského	úsudku	v	české	právní	úpravě	

Z	 pohledu	 rekodifikace	 je	 pravidlo	 podnikatelského	 úsudku	 novým	 institutem	

českého	soukromého	práva.	To	ale	neznamená,	že	již	nebylo	k	jeho	principu	v	určitých	

judikatorně	vymezených	závěrech	nakročeno.	

Tak	tomu	bylo	v	případě	společnosti,	která	měla	dluh	vůči	žalující	osobě	na	straně	

jedné	a	pohledávky	převyšující	tento	dluh	vůči	třetím	osobám	na	straně	druhé.	Jednatel	

této	společnosti	byl	žalován	z	důvodu	porušení	náležité	péče,	když	tyto	pohledávky	za	

																																																								
132	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	194-197.	
133	 Op.	cit.	sub	130.	
134	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	120,	s.	88.	
135	 ROSENBERG,	D.	Galactic	Stupidity	and	the	Business	 Judgment	Rule.	 In:	 Journal	of	Corporation	Law.	
2007,	č.	2,	s.	321.	
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třetími	společnostmi	nevymáhal,	čímž	došlo	k	jejich	promlčení.	Společnost	neměla	žádný	

majetek,	 kterým	by	mohla	 uhradit	 dluhy	 vůči	 žalobkyni,	 a	 tak	 se	 žalobkyně	 rozhodla	

částku	vymáhat	z	titulu	ručení	a	porušení	náležité	péče	po	jednateli.	Nejvyšší	soud	ČR	

však	souhlasil	s	dřívějším	názorem	odvolacího	soudu,	který	se	vyjádřil,	že	„neuplatnění	

pohledávek	[…]	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.“136	V	 uvedeném	 judikátu	 bylo	 naopak	 uvedeno,	 že	 v	 určitých	

případech	 by	 mohlo	 být	 v	 rozporu	 s	 péčí	 řádného	 hospodáře	 (z	 důvodu	 vynaložení	

dalších	nákladů),	kdyby	se	jednatel	společnosti	rozhodl	soudně	vymáhat	pohledávku	po	

dlužníku,	který	není	zjevně	ani	z	části	schopný	svůj	dluh	splnit.	Uvedené	by	taktéž	platilo	

pro	situaci,	ve	které	by	společnost	nemohla	prokázat	vznik,	výši	a	trvání	pohledávky,	aniž	

by	 taková	 situace	 byla	 způsobena	 jejím	 jednatelem.	 Stěžejním	 závěrem	 bylo	

konstatovaní,	že	rozhodnutí	o	vymáhání	či	nevymáhání	pohledávky	je	předmětem	úvahy	

v	rámci	obchodního	vedení.137	

V	druhém	případě	se	soudy	zabývaly	rozhodnutím	členů	představenstva	prodat	

akcie	společnosti	za	nižší	cenu,	než	jaká	byla	dosažitelná	na	trhu	a	za	kterou	později	tyto	

akcie	členové	představenstva	a	vybraní	zaměstnanci,	jež	je	prve	nabyli,	skutečně	prodali.	

V	 situaci,	 kdy	 tedy	 byly	 akcie	 prodány	 za	 cenu	 1	 300,-	 Kč	 za	 kus,	 jeden	 z	 členů	

představenstva	namítal,	že	žádné	rozhodnutí	není	ideální	a	zcela	výhodné.	Dále	uváděl,	

že	v	uvedeném	případě	bralo	představenstvo	do	úvahy	také	jiné	okolnosti,	a	proto	by	

nedošlo	k	porušení	povinnosti,	ani	v	případě	existence	reálné	a	představenstvu	známé	

nabídky	 v	 podobě	 2	 405,-	 Kč	 za	 jednu	 akcii.	 Nejvyšší	 soud	 ČR	 sice	 uvedl,	 že	

představenstvo	 musí	 při	 rozhodování	 brát	 nepochybně	 v	 potaz	 okolnosti	 rozličného	

charakteru,	přičemž	není	možné	vyžadovat	absolutní	správnost	a	bezchybnost	každého	

rozhodnutí.	 V	 uvedeném	 případě	 však	 soud	 shledal	 upřednostnění	 finančních	 zájmů	

																																																								
136	 Rozsudek	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	30.	3.	2011,	sp.	zn.	29	Cdo	4276/2009.	
137	 Rozsudek	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	30.	3.	2011,	sp.	zn.	29	Cdo	4276/2009.	
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členů	představenstva	a	dalších	osob	před	důsledným	plněním	povinností	ve	prospěch	

společnosti.138	

Další	vlaštovkou	předznamenávající	pravidlo	podnikatelského	úsudku	může	být	

judikát	 pojednávající	 o	 prodeji	 specifických	 pozemků	 s	 těžko	 určitelnou	 cenou.	

Žalovaným	 členům	 představenstva	 bylo	 kladeno	 za	 vinu	 rozhodnutí	 o	 prodeji	 oněch	

pozemků,	jež	vycházelo	z	více	než	dva	roky	starého	odhadu	jejich	ceny,	čímž	měli	porušit	

svou	 povinnost	 jednat	 s	 péčí	 řádného	 hospodáře	 a	 způsobit	 tak	 společnosti	 škodu.	

Nejvyšší	 soud	 ČR	 však	 konstatoval,	 že	 členům	 představenstva	 lze	 při	 jejich	 počínání	

přičítat	menší	opatrnost	a	pečlivost,	nelze	však	říci,	že	by	rozhodli	o	prodeji	pozemků	bez	

jakékoli	znalosti	o	jejich	přibližné	hodnotě.	Soud	rovněž	zohlednil	obavu	ze	zbytečného	

vynaložení	 prostředků	 na	 další	 znalecké	 posudky,	 což	 by	 jistě	mohlo	 konečný	 výnos	

z	prodeje	dále	snížit.	Dále	také	vzal	soud	do	úvahy	možnost	stanovení	hodnoty	obdobně	

jako	v	prvém	případě	 i	 jiným	znalcem,	čímž	by	nebylo	možné	hodnotu	pozemků	dále	

zpochybňovat	(předmětné	pozemky	byly	prodány	za	cenu	téměř	dvojnásobnou	oproti	

tzv.	tržní	ceně	v	tísni).	Je	vhodné	také	dodat,	že	v	uvedeném	případě	nebyl	shledán	úmysl	

členů	představenstva	poškodit	onu	společnost.139	

3.2.1 Zákonná	definice	pravidla	podnikatelského	úsudku	

Pravidlo	podnikatelského	úsudku	je	v	české	právní	úpravě	zakotveno	zákonnou	

definicí	v	§	51	odst.	1	ZOK,	která	uvádí	že,	„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.“	 Dovolím	 si	 tvrdit,	 že	 zákonná	

definice	je	poměrně	záludná	a	není	ji	vůbec	jednoduché	interpretačně	uchopit.	

Prvním	z	řady	výkladových	problémů	je	obsah	pojmu	podnikatelské	rozhodnutí.	

Můžeme	se	setkat	s	názorem,	že	podnikatelskými	rozhodnutími	se	rozumí	především	ta	

jednání,	která	nesměřují	dovnitř	korporace.	K	tomu	je	příkladmo	uváděno,	že	to	může	

být	jednání	ovlivňující	vnitřní	organizaci	korporace,	její	technické	fungování,	ale	naopak	

																																																								
138	 Usnesení	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	23.	11.	2005,	sp.	zn.	5	Tdo	1143/2005.	
139	 Usnesení	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	22.	1.	2008,	sp.	zn.	5	Tdo	1127/2008.	
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tomu	tak	zpravidla	nebude	v	případě	personální	politiky.140	Druhý	názor	popisuje	tuto	

problematiku	tak,	že	podnikatelské	rozhodování	se	zpravidla	týká	obchodního	vedení.	

Dále	 jím	 však	může	 být	 také	 organizování	 výroby.	 S	 prve	 zmíněným	pojetím	dochází	

v	zásadě	ke	shodě	ohledně	personálních	otázek.	Rovněž	je	uváděno,	že	vyloučena	jsou	

ta	jednání,	kterými	je	svolávána	valná	hromada.141	Další	pohled	vysvětluje	tento	pojem	

vazbou	rozhodování	na	podnikání	korporace	za	předpokladu,	že	je	dána	možnost	výběru	

z	více	možných	variant	jednání.142	D.	Borsík	chápe	tento	pojem	tak,	že	zásadní	je	vazba	

rozhodnutí	na	podnikání	korporace,	a	odkazuje	na	zahraniční	soudní	praxi,	kdy	pravidlo	

podnikatelského	úsudku	bylo	aplikováno	na	rozhodnutí	o	obchodech	s	cennými	papíry,	

rozhodnutí	 o	 jiných	 investicích,	 rozhodnutí	 ohledně	 výše	 odměňování,	 porušení	

povinnosti	dohlížet	na	podnikání,	 selhání	v	monitorování	 rizik	 společnosti,	 jednání	ve	

střetu	zájmů	a	využití	korporátní	příležitosti143.	K	této	interpretaci	bych	se	přiklonil	i	já,	

neboť	smyslem	pravidla	podnikatelského	úsudku,	jak	již	bylo	výše	uvedeno,	je	ochrana	

podstupování	 rizikových	 rozhodnutí	 a	 také	 rozhodovací	 autority	 výkonného	 orgánu	

vůbec.	Dle	mého	názoru	 je	v	 tomto	případě	žádoucí	co	nejširší	možné	použití	 tohoto	

„ochranného	štítu“.	Jiným	argumentem	může	být	i	délka	soudní	praxe.	Americké	soudy	

operují	s	tímto	institutem	výrazně	delší	dobu,	což	přináší	své	zřejmé	výhody.	

Dalším	v	řadě	problémů	je	obsah	pojmu	rozhodnutí.	Není	jisté,	jestli	se	pravidlo	

podnikatelského	úsudku	vztahuje	i	na	bezformální	nekonání	nebo	zde	musí	být	přítomno	

formalizované	usnesení.	D.	Borsík	k	tomu	uvádí,	že	určujícím	v	tomto	případě	je,	zda	se	

jedná	o	vědomé	nebo	nevědomé	zdržení	se	jednání.	V	případě	nevědomého	zdržení	se	

jednání	 totiž	 není	 přítomen	 žádný	 proces,	 na	 který	 by	 se	 pravidlo	 podnikatelského	

úsudku	mohlo	aplikovat,	chybí	zde	objekt	přezkumu.	Pravidlo	podnikatelského	úsudku	

zde	 tak	 neúčinkuje.144	 P.	 Čech	 je	 v	 uvedené	 věci	 toho	 názoru,	 že	 záměr	 nevyužít	

příležitosti	 ve	 prospěch	 korporace	 musí	 být	 přijat	 formou	 usnesení	 a	 podpírá	 tuto	

																																																								
140	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	HAVEL,	B.,	op.	cit.	sub	24,	s.	136.	
141	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	417.	
142	 POKORNÁ,	 J.	 In:	POKORNÁ,	 J.,HOLEJŠOVSKÝ,	 J.,	 LASÁK,	 J.,	PEKÁREK,	M.	a	kol.	Obchodní	společnosti	
a	družstva.	1.	vydání.	V	Praze:	C.	H.	Beck,	2014,	s.	96.	ISBN	978-80-7400-475-9.	
143	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	202.	
144	 Tamtéž.	
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myšlenku	 obtížností	 přezkumu	 dané	 situace145.	 Dle	mého	 úsudku,	 nic	 nebrání	 tomu,	

učinit	vědomé	pasivní	rozhodnutí	bezformálně.	To	vzhledem	k	tomu,	že	nejspíše	není	

stanovena	domněnka	jednání	s	péčí	řádného	hospodáře.	Tento	postup	bych	však	spíše	

nedoporučil,	poněvadž	důkazní	břemeno	leží	na	straně	člena	voleného	orgánu.	

Nejasnost	ohledně	definice	vyvstává	i	v	dalším	bodě.	D.	Borsík	označuje	definici	

za	 nezdařilou	 zejména	 z	 důvodu	 věty	 za	 středníkem.	 Z	 té	 plyne	 přednost	 zkoumání	

loajality	 jako	 prvku	 péče	 řádného	 hospodáře	 před	 aplikací	 pravidla	 podnikatelského	

úsudku.	 K	 tomu	 ale	 uvádí,	 „že	 právě	 (ne)soulad	 s	 charakteristikami	 pravidla	

podnikatelského	 úsudku	 rozhoduje,	 zda	 (ne)došlo	 k	 poručení	 péče	 řádného	

hospodáře“.146	Při	aplikaci	pravidla	podnikatelského	úsudku	se	totiž	posuzuje,	zda	člen	

voleného	 orgánu	 jedná	 informovaně	 a	 v	 obhajitelném	 zájmu	 obchodní	 korporace.	

K	 termínu	 loajality	 už	 bylo	 výše	 uvedeno,	 že	 je	 definován	 jako	 preferování	 zájmu	

obchodní	 společnosti	 před	 zájmy	 vlastními	 a	 také	 třetích	 osob.	 Obhajitelný	 zájem	

obchodní	korporace	tedy	představuje	jednání	s	nezbytnou	loajalitou	a	tento	požadavek	

je	tady	zdvojen.	D.	Borsík	tuto	problematiku	uzavírá	konstatováním,	že	by	§	51	odst.	1	

ZOK	měl	být	 interpretován	 tak,	 že	„povinnost	péče	 řádného	hospodáře	 splní	 ten,	kdo	

mohl	 při	 podnikatelském	 rozhodování	 v	 dobré	 víře	 rozumně	 předpokládat,	 že	 jedná	

informovaně	 a	 v	 obhajitelném	 zájmu	 obchodní	 korporace“.147	K	 tomu	 ještě	D.	 Borsík	

odkazuje148	na	německý	akciový	zákon,	který	byl	české	právní	úpravě	vzorem.	Jeho	§	93	

odst.	1	uvádí,	že	„nejde	o	porušení	povinnosti	pečlivého	obchodního	vedoucího,	jestliže	

člen	 představenstva	 mohl	 při	 přijímání	 podnikatelského	 rozhodnutí	 rozumně	

předpokládat,	 že	 jedná	na	 základě	 přiměřených	 informací	 ku	 prospěchu	 společnosti“.	

Logikou	 věci	 samé	 dospívám	 ke	 stejnému	 závěru	 jako	 D.	 Borsík.	 Dvojité	 zohlednění	

zájmu	obchodní	korporace,	ať	už	v	jakékoli	slovní	mutaci,	postrádá	smysl.	Srovnání	české	

definice	s	německou	zde	tento	závěr	jen	utvrzuje.	

																																																								
145	 ČECH,	P.,	op.	cit.	sub	65,	s.	10.	
146	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	120,	s.	96.	
147	 Tamtéž.	
148	 Tamtéž.	
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3.2.2 Prvky	pravidla	podnikatelského	úsudku	–	výchozí	dobrá	víra	

Posuzování	 jednotlivých	prvků	pravidla	podnikatelského	úsudku	před	soudy	se	

zdá	 být	 na	 první	 pohled	 výkladově	 bezproblémové.	 Detailnějším	 rozborem	 daného	

ustanovení	můžeme	však	dojít	k	překvapujícím	výsledkům.	Dobrá	víra,	 informovanost	

a	 jednání	 v	 obhajitelném	 zájmu.	 To	 jsou	 dle	 prvého	 pojetí	 tři	 objekty	 soudního	

hodnocení.149	 V	 této	 věci	 se	 hovoří	 o	 tvz.	 tříprvkovém	 testu150.	 V	 odborné	 literatuře	

bývají	 tyto	 prvky	 dále	 rozvedeny,	 k	 čemuž	 bude	 později	 přistoupeno	 i	 zde.	 S	 tímto	

tříprvkovým	dělením	však	striktně	nesouhlasí	D.	Borsík	a	uvádí	k	tomu	své	důvody.	Spor	

je	zde	o	dobrou	víru.	Dle	jeho	pojetí	dobrá	víra	nemůže	být	chápána	jako	jeden	z	řady	

prvků	tohoto	testu,	protože	je	to	prvek	zastřešující.	Jinak	řečeno	podmiňuje	další	aplikaci	

pravidla	 podnikatelského	 úsudku.	 Tento	 svůj	 názor	 vysvětluje	 soudním	 přezkumem	

dobré	 víry.	 Uvádí,	 že	 dobrá	 víra	 jakožto	 subjektivní	 kategorie,	 nemůže	 být	

přezkoumávána	jinak,	než	skrze	její	vnější	projevy,	kterými	jsou	v	tomto	případě	právě	

informovanost	 a	 obhajitelný	 zájem	 obchodní	 korporace.	 Kdyby	 se	 tedy	 jednalo	 o	 tři	

rovnocenné	 prvky,	 docházelo	 by	 ke	 zkoumání	 dobré	 víry	 skrze	 informovanost	

a	 obhajitelný	 zájem	 a	 poté	 k	 dalšímu	 opětovnému	 zkoumání	 informovanosti	

a	obhajitelného	zájmu,	což	 je	 jistě	nelogické.	Takové	pojetí	dobré	víry	 jako	výchozího	

kritéria,	 též	 odpovídá	 výše	 popsané	 kauze	 In	 re	 Walt	 Disney	 Company	 Derivative	

Litigation.151	Koneckonců	i	komentář,	který	v	úvodu	hovoří	o	posuzování	tří	faktorů	dále	

uvádí,	že	dobrá	víra,	jakožto	rozumné	vnitřní	přesvědčení,	se	musí	vztahovat	na	oba	dva	

prvky.	 Což	 dále	 rozvádí	 větou:	 „Jinými	 slovy,	 člen	 orgánů	musí	 v	 dobré	 víře	 rozumně	

předpokládat	 jednak	skutečnost,	 že	 jedná	 informovaně,	a	 současně	musí	v	dobré	víře	

rozumně	předpokládat,	že	jedná	v	obhajitelném	zájmu	obchodní	korporace.“152	

V	 jakém	případě	 se	 však	 člen	 voleného	 orgánu	 dostane	 do	 rozporu	 s	 dobrou	

vírou?	D.	Borsík	odkazuje	na	definici	dobré	víry,	která	stanoví,	že	se	jedná	o	nezaviněnou	

																																																								
149	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	417.	
150	 KOŽIAK,	J.,	op.	cit.	sub	103,	s.	111.	
151	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	201.	
152	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	418.	
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nevědomost	o	právních	nedostatcích	určitého	právního	stavu153.	K	tomu	uvádí,	že	tedy	

dobrou	 víru	 vylučuje	 vědomost	 a	 zaviněná	 nevědomost,	 jinak	 řečeno	 nevědomá	

nedbalost.	Usuzuje	však,	že	tento	závěr	je	v	případě	koncepce	pravidla	podnikatelského	

úsudku	částečně	modifikován,	a	to	tím,	že	do	rozporu	s	dobrou	vírou	se	člen	voleného	

orgánu	dostává	až	svou	hrubou	nedbalostí.	V	reálné	situaci	by	tedy	byl	člen	voleného	

orgánu	 v	dobré	 víře,	 a	 tím	by	 se	na	něj	 vztahovalo	pravidlo	podnikatelského	úsudku	

v	 případě,	 kdy	 by	 prokázal,	 že	 jedná	 informovaně	 a	 v	 obhajitelném	 zájmu	 obchodní	

korporace,	aniž	by	zde	byly	přítomny	do	očí	bijící	důvody,	že	tomu	tak	není.154	

D.	Borsík	dále	uvádí,	že	nesmí	být	opomenuta	horní	hranice	dobré	víry,	která	je	

v	 uvedeném	 případě	 představována	 rozumností.	 Péče	 řádného	 hospodáře	 se	 totiž	

posuzuje	objektivním	standardem	rozumně	pečlivé	osoby.	Podnikatelské	rozhodování	

by	tedy	nemělo	být	nerozumné.	V	americké	soudní	praxi	je	v	obdobné	věci	řešen	rozdíl	

pojmů	 rozumnost	a	 racionálnost.	Rozumnost	 z	 tohoto	 srovnání	 vychází	 jako	přísnější	

požadavek.	Co	naplní	tento	pojem	nám	však	ukáže	až	soudní	praxe.155	

Myslím,	 že	 takto	 popsané	 řešení	 je	 logické.	 Jde	 o	 velmi	 komplexní	 a	 precizní	

interpretaci	daného	institutu.	S	uvedeným	řešením	se	ztotožňuji.	

3.2.2.1 Informovanost	

Nyní	se	blíže	dostávám	k	pojmu	informovanost.	Východiskem	v	tomto	případě	

jistě	 je,	 že	 úplná	 informovanost	 není	 dosažitelná.	 Poté	 tedy	 vyvstane	 otázka,	 jaká	

informovanost	 v	 konceptu	 pravidla	 podnikatelského	 úsudku	 je	 nutná.	 Můžeme	 se	

spokojit	s	definicí,	jejímž	autorem	je	J.	Lasák.	Ten	informovanost	vymezuje	tak,	že	se	člen	

voleného	 orgánu	 obchodní	 korporace	 „seznámil	 se	 všemi	materiálními	 informacemi,	

které	byly	v	daném	čase	a	místě	ve	vztahu	k	posuzovanému	podnikatelskému	rozhodnutí	

rozumně	dostupné“.156	Pro	podnikatelské	prostředí	 jsou	však	typické	rychle	se	měnící	

podmínky	a	z	nich	plynoucí	potřeba	rychlého	jednání.	Faktor	rychlého	jednání,	tak	může	

																																																								
153	 MELZER,	F.,	TÉGL,	P.	a	kol.	Občanský	zákoník:	velký	komentář.	1.	vydání.	Praha:	Leges,	2013.	s.	135.	
ISBN	9788087576731.	
154	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	201-202.	
155	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	201-202.	
156	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	419-420.	
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být	jakousi	Achillovou	patou	v	požadavku	informovanosti.	K	této	problematice	si	zaslouží	

přiblížit	hojně	citovaný	judikát	ve	věci	Smith	v.	Van	Gorkom157.	

V	onom	případě	byla	řešena	otázka	společnosti	Trans	Union,	která	měla	určité	

problémy	finančně-daňového	rázu.	Svou	pozici	se	nakonec	rozhodla	vyřešit	fúzí	s	jinou	

společností.	Van	Gorkom,	který	byl	jejím	„CEO“	dospěl	k	závěru,	že	v	souvislosti	s	fúzí	

nabídne	jednu	akcii	společnosti	za	55	USD.	Tuto	částku	však	neměl	nijak	podloženou.	

Jediným	 vodítkem	 byla	 v	 tomto	 případě	 cena	 akcie	 na	 burzovním	 trhu,	 která	 se	

pohybovala	okolo	39	USD.	Van	Gorkom	vyjednal	prodej	akcií	s	druhou	stranou	a	předložil	

tento	návrh	ke	schválení	na	schůzi	„boardu“	Trans	Union.	Většina	členů	„boardu“	se	však	

o	 návrhu	 dozvěděla	 až	 na	 samotném	 jednání,	 které	 uvedl	 Van	 Gorkom	 svou	

dvacetiminutovou	přednáškou	o	tomto	návrhu.	Konkrétní	znění	smlouvy	bylo	ostatním	

členům	„boardu“	předloženo	příliš	pozdě	na	to,	aby	ho	mohli	vůbec	řádné	prozkoumat.	

K	návrhu	se	též	vyjádřil	finanční	ředitel,	a	to	v	tom	směru,	že	se	o	nabídce	dozvěděl	až	

v	onen	den,	a	 to	v	ranních	hodinách.	Finanční	 ředitel	dále	uvedl,	že	se	 jeho	oddělení	

snažilo	na	vzniklou	situaci	rychle	zareagovat	a	během	dne	došlo	ke	zjištění,	že	se	hodnota	

jedné	akcie	pohybuje	zřejmě	mezi	55	až	65	USD.	„Boardu“	následně	řekl,	že	55	USD	je	

spravedlivá	cena	za	jednu	akcii,	avšak	na	její	spodní	hranici.	Do	hry	vstoupil	ještě	právník	

společnosti,	 který	 upozornil	 členy	 „boardu“	 na	 možnost,	 že	 budou	 žalováni,	 pokud	

odmítnou	přijmout	onu	nabídku.	Celé	jednání	trvalo	asi	dvě	hodiny.	Členové	„boardu“	

nakonec	 převodní	 smlouvu	 schválili.	 Před	 jejím	 podepsáním	 ji	 však	 Van	 Gorkom	 ani	

ostatní	 členové	 „boardu“	nečetli.	 V	průběhu	nadcházejících	dnů	probíhala	 ještě	další	

jednání	a	ostatní	nezbytné	procedury.	Nakonec	byl	návrh	prodeje	schválen	i	akcionáři.	

Následně	 ale	 menšinoví	 akcionáři	 přistoupili	 k	 podání	 žaloby	 a	 požadovali	 náhradu	

škody.	Nejvyšší	soud	státu	Delaware	nakonec	uzavřel,	že	„board“	nenaplnil	požadavek	

informovaného	rozhodnutí,	když	takto	rozhodl	o	fúzi	společnosti.	Členové	„boardu“	se	

totiž	přiměřeně	neinformovali	o	roli,	kterou	v	celém	procesu	sehrál	Van	Gorkom	a	také	

proč	je	vlastně	nutil	k	uvedenému	rozhodnutí.	Rovněž	se	neinformovali,	jak	Van	Gorkom	

určil	cenu	akcie.	Totéž	platí	o	pravé	hodnotě	společnosti.	Rozhodnout	o	fúzi	společnosti	

bez	předchozího	vědomí	o	takovém	návrhu	a	pouze	po	dvouhodinovém	uvážení	bylo	

																																																								
157	 Smith	v.	Van	Gorkom,	488	A.2d	858	(Del.	1985).	
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posouzeno	 jako	 jednání	 hrubě	 nedbalé.	 To	 vše	 ještě	 za	 předpokladu,	 kdy	 situace	

společnosti	nebyla	v	daný	moment	nikterak	kritická.	

V	 této	problematice	vyvstává	otázka,	 zda	není	nad	míru	vyzdvihován	procesní	

aspekt	rozhodování.	Nepanuje	totiž	shoda,	zda	má	o	odpovědnosti	 rozhodovat	právě	

délka	 uvážení	 či	 diskuze	 a	 množství	 získaných	 údajů.158	 Tyto	 faktory	 mohou	 totiž	

způsobit	 nadměrné	 zajišťování	 se	 zbytečnými	 informacemi	 pouze	 pro	 případ	

odpovědnosti.	 Takové	 extenzivní	 jednání	 zcela	 nepochybně	 vede	 k	 neefektivnímu	

fungování	dané	společnosti	a	k	upřednostňování	procesních	aspektů	na	úkor	vlastního	

předmětu	činnosti.	Tento	proces,	 trefně	pojmenovaný	P.	Čechem	jako	„byrokratizace	

rozhodování“159,	je	jistě	v	podnikatelské	činnosti	nežádoucí.	D.	Borsík	k	tomuto	uvádí,	že	

takové	jednání	může	dokonce	vylučovat	dobrou	víru	na	straně	člena	voleného	orgánu160.	

S	těmito	názory	mohu	jen	souhlasit.	Přehnané	shromažďování	různých	analýz,	modelů	

a	dalších	podkladových	materiálů	si	dovoluji	označit	za	zcela	nežádoucí.	Bylo	by	chybou,	

kdyby	 právní	 úprava	 pravidla	 podnikatelského	 úsudku	 obchodní	 společnosti	 tímto	

směrem	dokonce	naváděla	či	je	v	této	činnosti	podporovala.	

Dle	 mého	 mínění	 je	 však	 také	 důležité	 zmínit	 roli	 zápisů	 z	 jednání	 orgánů	

obchodní	 korporace.	 Ty	 totiž	 výrazně	 ovlivňují	 případné	 dokazování.	 Proto	 je	 nutné	

zdůraznit,	že	tyto	zápisy	by	měly	věrně	vyjevit	celý	proces	rozhodování,	a	to	především	

s	ohledem	na	jednání	s	dostupnými	informacemi.	Ideální	zápis	obsahuje	tvrzení,	že	ta	či	

ona	 informace	 byla	 dostupná,	 byla	 vzata	 náležitým	 způsobem	do	 úvahy	 a	 na	 těchto	

základech	bylo	určitým	způsobem	rozhodováno.161	Příliš	stručné	zápisy	z	jednání	orgánu,	

které	tyto	požadavky	nezohledňují	bych	rozhodně	nedoporučil.	

3.2.2.2 Obhajitelný	zájem	

Obecně	bylo	o	zájmu	korporace	pojednáno	již	výše.	Dovolil	bych	si	zopakovat,	že	

zájem	korporace	je	dosti	neurčitou	kategorií,	která	může	být	v	konkrétních	případech	

celkem	 obtížně	 interpretovatelná.	 Když	 se	 však	 posuneme	 dále	 v	 této	 problematice,	

																																																								
158	 ČECH,	P.,	op.	cit.	sub	65,	s.	10.	
159	 Tamtéž.	
160	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	203.	
161	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	420.	
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mohu	 vyslovit	 souhlas	 s	 tvrzením,	 že	 zájem	 korporace	můžeme	 definovat	 dle	 jejího	

účelu,	který	 je	vymezen	v	zakladatelských	dokumentech162.	Takto	se	dostaneme	blíže	

k	odpovědi,	zda	hodnotit	směřování	korporace	čistě	podle	komerčního	hlediska,	nebo	

zda	zohlednit	i	jiný	účel,	podle	kterého	maximalizace	zisku	není	na	prvním	místě.	Typicky	

spornou	situací	zde	bude	již	zmíněný	zájem	na	dlouhodobém	či	krátkodobém	směřování,	

rizikovém	či	spíše	konzervativním	přístupu	k	věci.	

Zájem	 korporace	 má	 být	 dle	 zákonné	 dikce	 obhajitelný.	 Tímto	 přídavným	

jménem,	dle	mého	názoru,	dochází	k	reflektování	toho,	že	soudy	nemají	zasahovat	do	

podnikatelského	 rozhodování	 korporací.	 V	 případě	 vymezení	 zájmu	 korporace	 jako	

nejlepšího	 by	 se	 mohla	 projevit	 snaha	 soudu	 o	 definování	 tohoto	 pojmu.	 Výraz	

obhajitelný	poskytuje	členům	voleného	orgánů	větší	míru	autonomie	rozhodování,	aby	

si	 vybrali	 konkrétní	 zájem,	 který	 ve	 svém	 rozhodnutí	 budou	 sledovat,	 a	 který	 bude	

v	 rámci	 působení	 dané	 korporace	 obhajitelný.	 Výhodou	 použití	 tohoto	 přídavného	

jména	tak	je,	že	členové	voleného	orgánu	nemusí	mít	stálou	obavu	z	hrozícího	podání	

žaloby.	 Limit	obhajitelného	 zájmu	nám	může	názorně	 ilustrovat	 výše	 zmíněný	případ	

Shlensky	v.	Wrigley,	na	který	D.	Borsík	v	rovněž	této	souvislosti	odkazuje163.	V	uvedeném	

případě	jím	bylo	podvodné	jednání,	nezákonnost	a	konflikt	zájmů	mezi	členem	voleného	

orgánu	a	korporací164.	Musím	také	konstatovat,	že	 ten	nejlepší	zájem	korporace	není	

prakticky	možné	určit	pohledem	ex	ante.	K	tomu	je	i	komentářovou	literaturou	uváděno,	

že	materiální	soudní	přezkum	rozhodnutí	by	se	měl	omezit	pouze	na	zjevné	excesy,	kdy	

není	možné	dovodit	žádný	obhajitelný	zájem	korporace165.	

																																																								
162	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	203.	
163	 BORSÍK,	D.,	op.	cit.	sub	40,	s.	203.	
164	 Shlensky	v.	Wrigley,	Appelate	Court	of	Illinois,	1968.	95	I11.	App	2d	173,	237	N.E.2d	776.	
165	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	422.	
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4. Pokyn	týkající	se	obchodního	vedení	

Ustanovení	 §	 51	 odst.	 2	 ZOK	 formuluje	 pravidlo,	 že	 člen	 statutárního	 orgánu	

kapitálové	společnosti	může	požádat	nejvyšší	orgán	(v	tomto	případě	valná	hromada)	

obchodní	korporace	o	udělení	pokynu	týkajícího	se	obchodního	vedení.	K	 tomu	 je	ve	

větě	 za	 středníkem	 dále	 uvedeno,	 že	 tím	 není	 dotčena	 jeho	 povinnost	 jednat	 s	 péčí	

řádného	hospodáře.	 Právo	 člena	 statutárního	 orgánu	 kapitálové	 obchodní	 korporace	

požádat	nejvyšší	orgán	o	udělení	pokynu	je	v	naší	právní	úpravě	nové	a	tvoří	výjimku	

z	obecného	pravidla,	které	komukoliv	zakazuje	udělovat	statutárnímu	orgánu	kapitálové	

obchodní	společnosti	pokyny	týkající	se	obchodního	vedení166.	Je	vhodné	akcentovat,	že	

uvedená	 pravidla	 se	 týkají,	 jak	 je	 z	 dikce	 ustanovení	 jasné,	 pouze	 kapitálových	

obchodních	 společností.	 U	 osobních	 společností,	 kde	 se	 často	 prolíná	 postavení	

společníků	 jako	 prvků	 nejvyššího	 orgánu	 na	 straně	 jedné	 a	 jako	 členů	 statutárního	

orgánu	na	straně	druhé,	 je	tomu	z	povahy	věci	 jinak	a	udělování	pokynů	týkajících	se	

obchodního	vedení	je	možné167.	

Jak	již	bylo	výše	uvedeno,	člen	voleného	orgánu	má	při	výkonu	své	funkce	vždy	

povinnost	jednat	s	péčí	řádného	hospodáře,	v	tomto	případě	je	ve	větě	za	středníkem	

požadavek	této	kvality	péče	znovu	zdůrazněn.	

4.1 Kdo	může	o	pokyn	požádat?	

První	nejasnost		v	této	problematice	vyvstává	s	otázkou,	kdo	může	o	onen	pokyn	

týkající	se	obchodního	vedení	požádat.	Ačkoliv	zákonná	definice	používá	na	první	pohled	

zřejmý	termín	„člen	statutárního	orgánu“,	který	jasně	formuluje,	že	jím	může	být	jakýkoli	

jednotlivý	jednatel	či	člen	představenstva168,	objevuje	se	zde	i	jiný	výklad169.	Odchylující	

se	 výklad	 vychází	 z	 pojetí,	 že	 občanský	 zákoník	 rozlišuje	 v	 §	 152	 odst.	 1	 orgány	

																																																								
166	 Pro	jednatele	společnosti	s	ručením	omezeným	je	obecná	zásada	vyjádřena	v	§	195	odst.	2	ZOK,	pro	
představenstvo	akciové	společnosti	ji	můžeme	nalézt	v	§	435	odst.	3	ZOK	(v	monistickém	systému	dále	
s	použitím	§	456	odst.	1	ZOK	spolu	s	463	odst.	4	ZOK).	
167	 ČERNÁ,	S.,	ČECH,	P.	Kde	jsou	hranice	obchodního	vedení?	Právní	fórum.	2008,	č.	11,	s.	454.	
168	 V	případě	monistické	struktury	je	jím	statutární	ředitel.	
169	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	427-428	a	dále	také	část	autorů	ze	ŠTENGLOVÁ,	I.,	HAVEL,	B.,	CILEČEK,	F.,	
KUHN,	P.,	ŠUK,	P.	Zákon	o	obchodních	korporacích.	Komentář.	1.	vydání.	Praha:	C.	H.	Beck,	2013,	s.	136.	
ISBN	978-80-7400-480-3.	
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individuální170	a	kolektivní.	Dále	 je	v	§	156	odst.	1	OZ	stanoveno,	 že	kolektivní	orgán	

rozhoduje	ve	sboru.	Část	odborné	veřejnosti	z	toho	vyvozuje	závěr,	že	je	k	předložení	

žádosti	v	případě	kapitálové	společnosti	s	kolektivním	orgánem	nejdříve	nutné	přijmout	

v	 rámci	 daného	orgánu	 zákonným	 způsobem	kolektivní	 rozhodnutí.	 Takový	 výklad	 je	

veden	obavou	z	obcházení	kolektivního	rozhodnutí	přehlasovaným	členem	statutárního	

orgánu.171	

I.	Štenglová	zastává	názor,	že	oprávnění	žádat	o	pokyn	svědčí	jednotlivému	členu	

statutárního	orgánu.	Jí	zastávané	pojetí	vychází	zejména	z	dikce	uvedeného	ustanovení,	

která	ono	právo	přiznává	jednoznačně	„členu	statutárního	orgánu“.	Kdyby	zákonodárce	

chtěl	toto	právo	přiznat	pouze	statutárnímu	orgánu	jako	celku,	formuloval	by	uvedené	

ustanovení	jistě	pouze	ve	prospěch	statutárního	orgánu.	Dále	autorka	rozporuje	obavu	

z	obcházení	kolektivně	přijatého	rozhodnutí,	jelikož	je	toho	názoru,	že	je	zcela	legitimní	

umožnit	přehlasovanému	členu	statutárního	orgánu	obrátit	se	na	nejvyšší	orgán	s	cílem	

dosáhnout	změny	takto	přijatého	rozhodnutí.	Takové	jednání	dle	autorky	jednoznačně	

vyplývá	 ze	 smyslu	 a	 účelu	 §	 51	 odst.	 2	 ZOK,	 kdy	 je	 touto	 cestou	 umožněno	

přehlasovaným	členům	upozornit	nejvyšší	orgán	na	špatné	rozhodnutí	a	zvrátit	tak	jeho	

nadcházející	 realizaci.	 To	 vše	 samozřejmě	 za	 předpokladu	 vlastního	 přesvědčení	

o	 nezbytnosti	 takového	 jednání	 v	 souladu	 s	 požadavkem	 péče	 řádného	 hospodáře.	

Tímto	 jednáním	 fakticky	 dochází	 k	 aktivnímu	 ovlivňování	 rozhodování	 obchodní	

společnosti	 a	 také	 k	 úplnému	 naplnění	 požadavku	 péče	 řádného	 hospodáře.	 Člen	

statutárního	orgánu	se	v	uvedeném	případě	nespokojí	pouze	se	zaznamenáním	svého	

nesouhlasu	s	přijatým	rozhodnutím	dle	§	194	odst.	2	a	§	440	odst.	3	ZOK,	čímž	dochází	

k	„pouhému“	vyloučení	jeho	případné	odpovědnosti	za	špatné	rozhodnutí.	V	uvedeném	

případě	však	skutečně	projevuje	vůli	chybné	rozhodnutí	zrušit	či	změnit.	Autorka	také	

jednoznačně	zavrhuje	 tezi	o	šikanózním	výkonu	práva	přehlasovaným	členem	orgánu	

a	 odkazuje	 na	 ustanovení	 §	 8	 OZ,	 které	 proti	 takovému	 jednání	 poskytuje	 ochranu.	

Zneužití	práva	žádat	o	pokyn	je	rovněž	zcela	jistě	v	rozporu	s	požadavkem	péče	řádného	

hospodáře.	 Autorka	 na	 problematiku	 nahlíží	 tak,	 že	 §	 51	 odst.	 2	 ZOK	 je	 ustanovení	

																																																								
170	 Těmi	jsou	v	tomto	pojetí	jednatelé	netvořící	kolektivní	orgán	a	statutární	ředitel.	
171	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	427-428.	
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speciální	ve	vztahu	k	§	156	OZ	spolu	s	§	195	odst.	1	věty	druhé,	§	194	odst.	2	a	§	440	

odst.	1	ZOK.172	

Sám	se	zcela	jednoznačně	kloním	k	variantě,	kdy	o	pokyn	do	obchodního	vedení	

může	 požádat	 kterýkoliv	 člen	 statutárního	 orgánu	 bez	 předchozího	 kolektivního	

rozhodnutí.	Tomu	svědčí	zejména	již	zmíněný	jazykový	výklad.	Shodně	s	I.	Štenglovou	

tedy	 považuji	 §	 51	 odst.	 1	 ZOK	 za	 ustanovení	 speciální	 ve	 vztahu	 k	 výše	 uvedeným	

ustanovením.	 Pro	 tento	 koncept	 svědčí	 rovněž	 fakt,	 že	 standard	 péče	 řádného	

hospodáře	ukládá	povinné	osobě	povinnost	uvážit,	kdy	o	pokyn	do	obchodního	vedení	

nežádat.	Pomineme-li	ilustrační	případ	porušení	tohoto	standardu	šikanózním	výkonem	

práva,	je	také	zřejmé,	že	neúčelným	žádáním	o	pokyn	dochází	rovněž	k	porušení	péče	

řádného	hospodáře.	Při	žádosti	o	pokyn	totiž	musí	být	brány	do	úvahy	peněžní	i	další	

náklady	 na	 svolání	 valné	 hromady173.	 Takové	 jednání	 může	 dokonce	 naznačovat	

neschopnost	 člena	 statutárního	 orgánu	 vykonávat	 svou	 funkci.	 Myslím	 tedy,	 že	 zde	

existuje	dostatečný	ochranný	mechanismus,	který	nemusí	být	dále	zdvojen	kontrolním	

schválením	 žádosti	 o	 pokyn	 ostatními	 členy	 statutárního	 orgánu.	 Není	 proto	 důvod	

vykládat	dané	ustanovení	proti	vlastnímu	smyslu	slov.	Argument	o	obcházení	obecně	

rozumného	kolektivního	rozhodnutí	přehlasovaným	členem	orgánu	chápu	rovněž	jako	

lichý.	Společníci	či	akcionáři,	kteří	jsou	formálními	vlastníky	majetku	společnosti,	mohou	

mít	 v	 rukou	 prostřednictvím	 žádosti	 o	 pokyn	 nástroj,	 jak	 se	 větší	 měrou	 vyjádřit	

k	obchodnímu	vedení.	Nevidím	důvod,	proč	 jim	toto	právo	z	výše	uvedených	důvodu	

upírat.	 Uvedený	 závěr	 nebrání	 ani	 tomu,	 aby	 o	 pokyn	 požádal	 kolektivně	 statutární	

orgán.	

Právní	autority	se	nicméně	shodují	na	výjimce	z	konceptu	žádosti	o	pokyn.	Tou	je	

rozdělení	působnosti	 statutárního	orgánu	podle	určitých	oborů	dle	§	156	odst.	2	OZ.	

																																																								
172	 ŠTENGLOVÁ,	I.	Pokyny	týkající	se	obchodního	vedení	kapitálových	obchodních	společností.	In:	Sborník	
XXII.	Karlovarské	právnické	dny.	Praha:	Linde,	2014,	s.	39-41.	ISBN	978-80-7502-029-1.	
173	 Stejný	názor	zastává	ŠTENGLOVÁ,	I.,	op.	cit.	sub	172,	s.	42.	
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V	 takovém	 případě	může	 o	 pokyn	 požádat	 jednotlivý	 člen	 statutárního	 orgánu	 svou	

individuální	žádostí	za	předpokladu	nepřesažení	jemu	svěřené	působnosti.174	

Může	se	však	přihodit,	že	žádost	o	pokyn	jednotlivého	člena	statutárního	orgánu	

překročí	 rámec	 jemu	 svěřené	 dílčí	 působnosti.	Mohlo	 by	 se	 zdát,	 že	 takto	 nastíněná	

situace	značí	 jasné	vybočení	člena	statutárního	orgánu	z	jemu	svěřených	kompetencí,	

což	by	pak	žádost	o	pokyn	zapovídalo.	I.	Štenglová	však	poukazuje	na	ustanovení	§	156	

odst.	 2	 věty	 druhé	 OZ	 zdůrazňující	 kontrolní	 povinnost	 ostatních	 členů	 statutárního	

orgánu	 dohlížet	 na	 to,	 jak	 jsou	 záležitosti	 právnické	 osoby	 spravovány.	 Kontrolní	

povinnost	vůči	členu	pověřenému	působností	v	určitém	oboru	se	v	uvedeném	případě	

může	 konkrétním	 způsobem	 projevovat	 kupříkladu	 upozorněním	 na	 nesprávné	

rozhodnutí.	 Dalším	 prostředkem	 kontroly	 může	 být	 návrh	 revokace	 rozhodnutí	

o	 rozdělení	 působnosti,	 případně	 dále	 také	 návrh	 na	 odvolání	 uvedeného	 člena	

statutárního	orgánu	 z	 jeho	 funkce.	Autorka	pak	 v	 této	 věci	 odkazuje,	 i	 když	 se	 sama	

nekloní	k	žádnému	z	názorů,	právě	na	žádost	o	udělení	pokynu,	který	v	tomto	případě	

může	představovat	další	korektiv.175	Souhlasím,	že	tato	otázka	je	velice	sporná	a	rovněž	

se	sám	nemohu	jednoznačně	přiklonit	k	žádné	z	uvedených	variant.	V	případě	pouhého	

obecného	 uvažovaní	 bez	 konkrétního	 skutkového	 podkladu	 si	 dovoluji	 nechat	 tuto	

otázku	otevřenou.	

Na	 kontrolní	 povinnost	 ostatních	 členů	 statutárního	 orgánu	 podle	 ustanovení	

§	156	odst.	2	OZ	lze	nicméně	nazírat	i	jinak.	Je-li	statutární	orgán	kolektivní,	ona	kontrola	

je	 zde	 realizována	 skrze	 povinnost	 jednotlivého	 člena	 obrátit	 se	 na	 statutární	 orgán	

s	žádostí	o	svolání	orgánu	nejvyššího.	Ten	má	tak	možnost	se	k	pokynu	vyjádřit	takovým	

způsobem,	že	nejvyšší	orgán	odmítne	za	tímto	účelem	svolat.176	

																																																								
174	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	427-428	a	rovněž	kolektiv	autorů	ŠTENGLOVÁ,	I.,	HAVEL,	B.,	CILEČEK,	F.,	
KUHN,	P.,	ŠUK,	P.	Zákon	o	obchodních	korporacích.	Komentář.	1.	vydání.	Praha:	C.	H.	Beck,	2013,	s.	136.	
ISBN	978-80-7400-480-3.	
175	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	op.	cit.	sub	172,	s.	41.	
176	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	428.	
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Tím	se	dostáváme	také	k	otázce,	zda	statutární	orgán	má	vůbec	povinnost	svolat	

nejvyšší	orgán	v	souvislosti	s	žádostí	o	pokyn177.	I.	Štenglová	z	práva	žádat	o	pokyn	rovněž	

dovozuje	povinnost	statutárního	orgánu	svolat	nejvyšší	orgán.	Onu	povinnost	odmítá	

pouze	 v	 případě	 šikanózního	 či	 jiného	 neoprávněného	 důvodu.	 Připomíná	 také,	 že	

odmítnutí	svolat	nejvyšší	orgán	v	případě	legitimní	žádosti	o	pokyn	může	být	napraveno	

jednáním	 jednotlivého	 člena	 statutárního	 orgánu	 dle	 §	 402	 odst.	 2	 ZOK.	 Dále	 také	

autorka	zdůrazňuje	nutnost	počínat	si	při	všech	těchto	rozhodováních	s	péčí	řádného	

hospodáře.	Při	vynaložení	tohoto	standardu	se	pak	jednotliví	činitelé	mohou	vypořádat	

s	 otázkou	 v	 jakých	 případech	 svolání	 valné	 hromady	 odmítnout,	 či	 zda	 svolání	

v	konkrétním	případě	vůbec	iniciovat.178	

Uvedené	 závěry	 ohledně	 problematiky	 svolávání	 si,	 dle	 mého	 názoru,	

neodporují.	Zejména	s	pojetím	I.	Štenglové	se	plně	ztotožňuji	a	souhlasím,	že	standard	

péče	 řádného	 hospodáře	 je	 v	 těchto	 záležitostech	 vhodnou	 pojistkou	 pro	 případ	 jak	

neoprávněného	 předkládání	 žádosti	 o	 svolání	 valné	 hromady,	 tak	 i	 pro	 případ	

samotného	rozhodování	o	svolání	valné	hromady.	

4.2 Charakter	žádosti	o	pokyn	

Chce-li	 se	 člen	 statutárního	 orgánu	 obrátit	 s	 žádostí	 o	 pokyn	 týkající	 se	

obchodního	vedení	na	nejvyšší	orgán,	je	otázkou,	jaký	má	mít	taková	žádost	charakter.	

Z	ustanovení	§	184	odst.	1	a	407	odst.	1	písm.	f)	ZOK	plyne	požadavek,	aby	pozvánka	na	

valnou	 hromadu	 obsahovala	 návrh	 potenciálně	 přijatého	 usnesení.	 Žádost	 o	 udělení	

pokynu	 by	 tedy	 měla	 být	 formulována	 ve	 formě	 usnesení.	 Z	 tohoto	 závěru	 je	

komentářovou	 literaturou	 dovozováno,	 že	 žádost	 o	 udělení	 pokynu	 nemůže	 mít	

charakter	zcela	obecné	otázky	„jak	v	určité	situaci	dále	postupovat“.	Návrh	žádosti	by	

měl	 být	 určitý	 tak,	 aby	 nejvyšší	 orgán	 rozhodoval	 o	 předmětné	 otázce	 typově	 tím	

způsobem,	 že	 bude	 zodpovězena	 v	 rovině	 ano	 či	 ne	 nebo	 v	 jiném	 případě	 volbou	

z	možností	A,	B	nebo	C.	Dalším	důvodem	pro	toto	pojetí	je	opět	standard	péče	řádného	

																																																								
177	 Mimo	společnost	s	ručením	omezeným,	kde	jednatelé	netvoří	kolektivní	orgán	a	monistickou	strukturu	
akciové	společnosti.	
178	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	op.	cit.	sub	172,	s.	42.	
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hospodáře,	který	zcela	bezradnou	žádost	člena	statutárního	orgánu	o	pokyn	zapovídá.	

Člen	 statutárního	 orgánu	 musí	 mít	 formulované	 varianty	 řešení,	 ze	 kterých	 si	 bude	

nejvyšší	 orgán	 vybírat	 jednu	 z	 možností.	 Žádost	 o	 pokyn	 značící	 bezradnost	 člena	

statutárního	orgánu	může	totiž	signalizovat,	že	ona	osoba	jedná	nedbale	dle	§	159	odst.	

1	druhé	věty	OZ.179	

V	konkrétním	případě	bude	návrh	usnesení	vždy	odvislý	od	řešené	situace.	Bude-

li	zpochybňováno	určité	rozhodnutí	statutárního	orgánu,	může	v	daném	případě	postačit	

pouhý	 zákaz	 jeho	 realizace.	 V	 dalším	 hypotetickém	 případě	 bude	 žádoucí	 zasáhnout	

proti	 domněle	 chybnému	 rozhodnutí	 předložením	 alternativního	 řešení.	 Mohou	

existovat	 rovněž	 pochybnosti,	 zda	 vůbec	 přijmout	 určité	 usnesení.	 Do	 úvahy	 také	

připadá	možnost	žádosti	o	pokyn	k	posouzení	dvou	a	více	rovnocenných	variant	řešení	

určité	situace.	Tento	výčet	možných	situací	jistě	nebude	taxativní.180	

Koncept	žádosti	o	pokyn	týkající	se	obchodního	vedení	však,	dle	mého	názoru,	

má	do	jisté	míry	poněkud	problematický	vztah	ke	standardu	péče	řádného	hospodáře.	

I.	 Štenglová	uvádí,	 že	 	 situace	 kdy	 člen	 statutárního	orgánu	pochybuje	o	 konkrétním	

řešení	a	obrací	se	z	tohoto	důvodu	na	nejvyšší	orgán,	by	měla	být	výjimečná,	protože	

člen	statutárního	orgánu	by	měl	být	schopen	řešit	běžné	situace	v	rámci	své	působnosti	

sám181.	A.	Hámorská	uvádí,	že	„člen	statutárního	orgánu	by	měl	být	[…]	oprávněn	se	na	

nejvyšší	orgán	obracet	pouze	s	otázkami	zásadní	povahy“182.	Zároveň	dále	uvádí,	že	člen	

statutárního	 orgánu	 by	 neměl	 být	 oprávněn	 „obracet	 se	 na	 nejvyšší	 orgán	 s	 žádostí	

o	pokyn	i	ve	vztahu	k	elementárním	otázkám	spadajícím	do	rozhodování	o	obchodním	

vedení.“183	L.	Balýová	odkazuje	na	pokyn	do	obchodního	vedení	v	souvislosti	s	náklady	

ušlých	příležitostí.	Uvádí,	že	„obchodní	korporace	má	do	určité	míry	omezené	prostředky	

pro	svou	činnost	a	často	může	dojít	k	situaci,	kdy	je	nutno	zvolit	určitý	cíl	i	za	předpokladu,	

																																																								
179	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	HAVEL,	B.,	op.	cit.	sub	24,	s.	137-138.	
180	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	op.	cit.	sub	172,	s.	43.	
181	 Tamtéž.	
182	 HÁMORSKÁ,	 A.	Povinnost	 členů	 orgánů	 obchodních	 korporací	 jednat	 s	 péčí	 řádného	 hospodáře	 po	
rekodifikaci,	Obchodněprávní	revue.	2012,	č.	9,	s.	255.	
183	 Tamtéž.	
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že	 tím	 současně	 ztratí	 příležitost	 vynaložit	 své	 prostředky	 na	 dosažení	 jiného	 cíle“184	

a	 dále	 také,	 že	 půjde	 o	 případy,	 „kdy	 obě	 rozhodnutí	 sama	 o	 sobě	 jsou	 způsobilá	

a	 schopná	 přinést	 společnosti	 dostatečný	 ekonomický	 zisk	 a	 dále	 ji	 rozvíjet	 a	 řádně	

naplňovat	 její	účel,	avšak	není	možné	pro	společnost	 je	v	daném	čase	obě	 realizovat,	

a	proto	je	nutné	se	rozhodnout	jen	pro	jednu	z	variant“185.	Všechny	tyto	závěry	se	zdají	

být	logické	do	té	doby,	než	přejdeme	k	vymezení	pojmu	obchodního	vedení.	

Tento	 termín	 nebyl	 definován	 obchodním	 zákoníkem	 a	 stejně	 tak	 tomu	 je	

i	v	případě	zákona	o	obchodních	korporacích.	Vymezení	se	tedy	logicky	ujala	judikatura	

a	 rovněž	 doktrína.	 Nejvyšší	 soud	 ČR	 konstatoval,	 že	 obchodním	 vedením	 je	 „řízení	

společnosti,	 tj.	 zejména	 organizování	 a	 řízení	 její	 podnikatelské	 činnosti,	 včetně	

rozhodování	 o	 podnikatelských	 záměrech“186.	 V	 jiném	 případě	 se	 vyjádřil,	 že	 termín	

„zpravidla	 zahrnuje	 organizaci	 a	 řízení	 podniku,	 který	 náleží	 společnosti,	 řízení	

zaměstnanců,	 rozhodování	 o	 provozních	 záležitostech,	 tj.	 např.	 zásobování,	 odbyt,	

reklama,	 vedení	 účetnictví	 […]	 apod.,	 jakož	 i	 rozhodování	 o	 podnikatelských	

záměrech“187.	Vymezením	pojmu	obchodního	vedení	se	zabýval	i	Nejvyšší	správní	soud	

ČR,	a	to	tak,	že	„by	[ho]	bylo	možné	nejlépe	charakterizovat	jako	průběžnou	pravidelnou	

správu	 záležitostí	 společnosti	 a	 jejího	 podniku,	 tzn.	 rozhodování	 o	 organizačních,	

technických,	obchodních,	personálních,	finančních	aj.	otázkách	běžného	života.	Rozumí	

se	tím	řízení	společnosti,	zejména	organizování	a	řízení	její	podnikatelské	činnosti,	včetně	

rozhodování	 o	 jejích	 podnikatelských	 záměrech“188.	 B.	 Havel	 charakterizuje	 obchodní	

vedení	jako	rutinní	činnost189.	

Na	 straně	 jedné	 je	 tedy	 žádost	 o	 pokyn	 spojována	 s	 výjimečností	 situace,	

s	otázkami	zásadní	povahy	a	také	s	rozhodnutím	o	budoucím	směřování	či	rozvoji	osobní	

společnosti,	 což	 racionálně	 vychází	 z	 pojetí,	 že	 člen	 statutárního	 orgánu	 při	 jednání	

																																																								
184	 BALÝOVÁ,	 L.	 Péče	 řádného	 hospodáře	 ve	 volených	 orgánech	 obchodních	 korporací	 ve	 světle	
rekodifikace,	Obchodněprávní	revue.	2014,	č.	7-8	,	s.	215.	
185	 Tamtéž.	
186	 Rozsudek	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	25.	8.	2004,	sp.	zn.	29	Odo	479/2003,	uveřejněný	pod	číslem	
80/2005	Sbírky	soudních	rozhodnutí	a	stanovisek.	
187	 Usnesení	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	5.	4.	2006,	sp.	zn.	5	Tdo	94/2006.	
188	 Rozsudek	Nejvyššího	správního	soudu	ČR	ze	dne	18.	3.	2005,	sp.	zn.	4	Afs	24/2003.	
189	 HAVEL,	B.	Quo	vadis	obchodní	vedení,	Obchodněprávní	revue.	2010,	č.	3,	s.	71.	
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v	 souladu	 se	 standardem	 péče	 řádného	 hospodáře	 by	 měl	 být	 schopen	 řešit	 běžné	

záležitosti	vlastními	silami.	Na	druhé	straně	zde	však	máme	definováno	obchodní	vedení	

jako	rutinní	činnost,	pravidelnou	správu	nebo	také	obecně	jako	organizaci	a	řízení.	Z	výše	

uvedeného	 nabývám	 dojmu,	 že	 v	 prvém	 případě	 je	 odkazováno	 spíše	 na	 případy	

koncepčního,	 strategického	 a	 investičního	 charakteru,	 které	 přesahují	 běžný	 provoz	

obchodní	 společnosti.	 Takové	 záležitosti	 však	 materiálně	 spadají	 do	 působnosti	

nejvyššího	 orgánu,	 i	 když	 v	 konkrétní	 situaci	 mohou	 být	 formálně	 přiznány	 orgánu	

statutárnímu.	V	oněch	případech	však	nejvyšší	orgán	může	udělovat	pokyny	přímo	ze	

své	vlastní	iniciativy.190	Pokyn	z	iniciativy	nejvyššího	orgánu	má	ale	odlišný	charakter	od	

pokynu	týkajícího	se	obchodního	vedení,	o	který	žádá	člen	statutárního	orgánu.	Tyto	dvě	

situace	tedy	není	možné	slučovat.	

Z	 takto	 vyložených	 předpokladů	 vyvozuji,	 že	 žádost	 o	 pokyn	 do	 obchodního	

vedení	se	může	týkat	i	běžných	záležitostí	společnosti.	Koncept	péče	řádného	hospodáře	

není	 nabourán,	 protože	 pokyn	 v	 tomto	 případě	 pojímám	 jako	 pouhou	 výjimku	

z	obecného	pravidla,	že	obchodní	vedení	náleží	statutárnímu	orgánu.	Limity	stanovené	

standardem	 péče	 řádného	 hospodáře	 se	 v	 problematice	 žádosti	 o	 pokyn,	 dle	mého	

názoru,	projevují	tak	tím	způsobem,	že	člen	statutárního	orgánu	nesmí	žádat	o	pokyn	

pro	 společnost	 nevýhodný	 a	 rovněž	 o	 pokyn,	 který	 by	 se	 příčil	 právním	 předpisům.	

V	 rovině	péče	řádného	hospodáře	 je	dále	nutné	porovnat	náklady	na	zvláštní	 svolání	

nejvyššího	orgánu	v	závislosti	na	povaze	žádosti	o	pokyn191.	Další	 riziko	by	mohlo	být	

představováno	 velmi	 častým	 žádáním	 o	 pokyn,	 což	 by	 mohlo	 v	 jistých	 případech	

naznačovat	nedbalé	jednání	člena	statutárního	orgánu	dle	§	159	odst.	1	věty	druhé	OZ.	

Stejný	 závěr	může	 také	 signalizovat	 již	 zmíněná	 situace	 žádosti	 o	 pokyn,	 ze	 které	 je	

patrné,	že	člen	statutárního	orgánu	vůbec	neví,	jak	si	počínat,	nebo	si	počíná	nesmírně	

hloupě.	

S	 charakterem	 žádosti	 o	 pokyn	 souvisí	 nezbytně	 otázka	 informovanosti.	 Je	

samozřejmostí,	 že	 člen	 voleného	 orgánu	musí	 být	 v	 rámci	 svého	 jednání	 v	 obchodní	

korporaci	dostatečně	informován.	Dochází-li	si	tedy	člen	statutárního	orgánu	pro	pokyn	

																																																								
190	 ČERNÁ,	S.,	ČECH,	P.,	op.	cit.	sub	167,	s.	456.	
191	 Stejný	názor	je	prezentován	ve	ŠTENGLOVÁ,	I.,	op.	cit.	sub	172,	s.	42-43.	



	 57	

a	chce-li	 v	 tomto	případě	skutečně	dostát	požadavku	péče	 řádného	hospodáře,	musí	

o	předmětné	záležitosti	nejvyšší	orgán	náležitě	informovat192.	Dle	mého	názoru	by	měl	

být	 schopen	 poučeně	 odpovědět	 na	 všechny	 relevantní	 otázky,	 měl	 by	 prezentovat	

výhody,	 nevýhody	 či	 rizika	 daného	 řešení	 a	měl	 by	 také	 předložit	 všechny	 nezbytné	

materiály.	To	vše	vedené	snahou,	aby	úroveň	informovanosti	členů	nejvyššího	orgánu	

byla	 v	 zásadě	 shodná	 s	 požadovanou	 informovaností	 v	 konceptu	 péče	 řádného	

hospodáře.	

Dále	je	ve	hře	také	otázka	zdůvodnění	návrhu	usnesení	u	společnosti	s	ručením	

omezeným.	 Tato	 povinnost	 není	 na	 rozdíl	 od	 návrhu	 usnesení	 v	 případě	 akciové	

společnosti	v	zákoně	výslovně	stanovena,	avšak	z	požadavku	péče	řádného	hospodáře	

lze	 odůvodnění	 toho,	 proč	 člen	 statutárního	 orgánu	 žádá	 valnou	 hromadu	o	 udělení	

pokynu,	 dovodit	 i	 v	 tomto	 případě.193	 Tato	 povinnost	 se	 taktéž	 pojí	 právě	 s	 otázkou	

informovanosti,	která	je	v	uvedeném	případě	nezbytná.	

4.3 Otázky	týkající	se	závaznosti	pokynu	

A.	 Hámorská	 vznesla	 ve	 svém	 pojednání	 otázku,	 zda	 právu	 žádat	 o	 udělení	

pokynu	 odpovídá	 na	 druhé	 straně	 povinnost	 nejvyššího	 orgánu	 pokyn	 udělit.	

Z	 formulace	 ustanovení	 §	 51	 odst.	 2	 rázem	 došla	 k	 odpovědi,	 že	 nikoliv	 a	 uvedla	

povinnost	 nejvyššího	 orgánu	 se	 toliko	 žádostí	 o	 pokyn	 zabývat.194	 S	 tímto	 výkladem	

koresponduje	i	názor	I.	Štenglové,	která	dále	argumentuje	§	409	ZOK.	Nejvyšší	orgán	tak	

může	 vyjádřit	 vůli	 se	 žádostí	 o	 pokyn	 nezabývat	 a	 předmětná	 otázka	 zůstane	

v	působnosti	statutárního	orgánu	či	jeho	pověřeného	člena.195	K	těmto	závěrům	nemám	

žádné	výtky.	

Stěžejní	 v	 této	 problematice	 však	 bude	 otázka	 závaznosti	 uděleného	 pokynu.	

Právní	 úprava	 obchodního	 zákoníku	 zapovídala	 nejvyššímu	 orgánu	 kapitálových	

																																																								
192	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	429.	
193	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	HAVEL,	B.,	op.	cit.	sub	24,	s.	137.	
194	 HÁMORSKÁ,	A.,	op.	cit.	sub	182,	s.	255.	
195	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	op.	cit.	sub	172,	s.	45.	
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společností	 udílení	 pokynu	 do	 obchodního	 vedení196.	 Takové	 jednání	 bylo	 označeno	

judikaturou	Nejvyššího	soudu	ČR	za	nicotné197.	Jistý	problém	však	představoval	§	194	

odst.	 4	ObchZ,	 který	 v	 oblasti	 akciové	 společnosti	 stanovil,	 že	 představenstvo	 se	 řídí	

zásadami	 a	 pokyny	 schválenými	 valnou	 hromadou,	 pokud	 jsou	 v	 souladu	 s	 právními	

předpisy	a	stanovami.	V	praxi	pak	mohlo	být	problematické	stanovit	obsah	obchodního	

vedení.198	 S	 aktuální	 právní	 úpravou	 se	 situace,	 až	 na	 vyžádaný	 pokyn	 týkající	 se	

obchodního	 vedení,	 příliš	 nemění.	 Zákon	 o	 obchodních	 korporacích	 sice	 neobsahuje	

podobné	ustanovení	 jako	§	 194	odst.	 4	ObchZ,	 nicméně	 z	 povahy	nejvyššího	orgánu	

a	 také	z	možnosti	 zakotvit	 takovou	povinnost	explicitně	ve	stanovách,	mám	za	 to,	 že	

východiska	jsou	téměř	shodná.	

V	souvislosti	se	závazností	konkrétního	pokynu	týkajícího	se	obchodního	vedení	

však	vyvstává	 řada	nejasností.	Autoři199	 se	 zprvu	vyjadřují,	 zda-li	 je	 takový	pokyn	pro	

statutární	orgán	či	jeho	jednotlivé	členy	vůbec	závazný.	Ohledně	typizované	situace,	kdy	

byl	schválen	návrh	usnesení	v	podobě,	v	jaké	byl	předložen,	a	rovněž	bez	přítomných	

obsahových	vad,	panuje	mezi	uvedenými	autory	shoda.	Tyto	závěry	se	mi	taktéž	jeví	jako	

zcela	 jasné.	 I.	 Štenglová	 zmiňuje	 absurdnost	 cvičného	 hlasovaní	 nejvyššího	 orgánu	

a	dodává,	že	rozhodnutím	přijatým	v	mezích	působnosti	nejvyššího	orgánu	jsou	členové	

statutárního	orgánu	bez	dalšího	vázáni.	Rovněž	vyvrací	pochyby	u	závaznosti	pro	členy	

statutárního	orgánu,	kteří	si	pokyn	nevyžádali	nebo	kteří	hlasovali	proti	podání	žádosti	

o	pokyn.200	A.	Hámorská	dovozuje	závaznost	ze	samotného	výrazu	„pokyn“201.	J.	Lasák	

v	 případě	 nerespektování	 obdrženého	 pokynu	 argumentuje	 porušením	 nezbytné	

loajality202.	Všechny	uvedené	argumenty	mají	svůj	smysl	a	lze	se	s	nimi	ztotožnit.	

																																																								
196	 Mimo	výjimku	vyplývající	z	podnikatelských	seskupení.	
197	 Usnesení	 Nejvyššího	 soudu	 ČR	 ze	 dne	 30.	 5.	 2000,	 sp.	 zn.	 32	 Cdo	 524/2000;	 Usnesení	 Nejvyššího	
soudu	ČR	ze	dne	30.	5.	2000,	sp.	zn.	32	Cdo	525/2000.	
198	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	op.	cit.	sub	82,	s.	446-448,	nicméně	souhlasím	s	názory	prezentovanými	v	ČERNÁ,	S.,	
ČECH,	 P.,	 op.	 cit.	 sub	 167,	 s.	 453	 a	 násl.,	 kde	 je	 blíže	 pojednáno	 o	 vztahu	 obchodního	 vedení	 ke	
koncepčním,	investičním	a	strategickým	rozhodnutím.	
199	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	op.	cit.	sub	172,	s.	45-46,	LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	430	a	také	HÁMORSKÁ,	A.,	op.	
cit.	sub	182,	s.	253-254.	
200	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	op.	cit.	sub	172,	s.	45-46.	
201	 HÁMORSKÁ,	A.,	op.	cit.	sub	182,	s.	254.	
202	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	430.	
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Podíváme-li	 se	 na	 celou	 problematiku	 hlouběji,	 povšimneme	 si	 značného	

množství	výkladových	nejasností.	Příhodnější	je	dále	rozebírat	otázku	závaznosti	z	druhé	

strany.	 Bezrozporné	 bude	 bezpochyby	 tvrzení,	 že	 závazný	 nebude	 pokyn	 neurčitý,	

nesrozumitelný,	 protiprávní	 a	 také	 pokyn	 zavazující	 k	 nemožnému	plnění203.	Ostatně	

takový	pokyn,	jež	v	podobě	návrhu	vznikl	na	straně	statutárního	orgánu,	zcela	očividně	

znamená,	že	došlo	z	jeho	strany	k	porušení	péče	řádného	hospodáře.	

Dále	se	však	dostáváme	k	dosti	problematické	otázce	modifikace	žádosti	o	pokyn	

návrhem	či	protinávrhem	společníka	dle	§	361	odst.	1	ZOK.	S.	Černá	a	P.	Čech	jsou	toho	

názoru,	že	působnost	k	závaznému	pokynu	nejvyššího	orgánu	je	dána	i	v	tomto	případě,	

protože	 ji	 odůvodňuje	 samotný	 předmět	 žádosti,	 nikoli	 však	 obsahové	 náležitosti	

konkrétního	návrhu.	Obchodní	vedení	je	v	tomto	případě	přeneseno	na	nejvyšší	orgán	

vymezeným	předmětem.	Nejvyšší	orgán	tak	může	v	mezích	tohoto	jemu	poskytnutého	

prostoru	pozměnit	konkrétní	náležitosti.204	I.	Štenglová	je	jiného	názoru.	Ve	svém	článku	

uvádí	 příklad	 žádosti	 o	 pokyn	 týkající	 se	 koupi	 nemovitosti	 pro	 novou	 provozovnu.	

V	uvedeném	případě	člen	statutárního	orgánu	přichází	s	žádostí	o	pokyn,	ve	které	jsou	

alternativně	formulovány	návrhy	týkající	se	dvou	nemovitostí,	avšak	nejvyšší	orgán	oba	

zavrhne	a	rozhodne	o	koupi	nemovitosti	 zcela	 jiné.	Takové	 jednání	dále	hodnotí	 jako	

jednání	mimo	působnost	nejvyššího	orgánu,	na	které	se	tudíž	hledí	jako	by	nebylo	přijato	

dle	§	45	odst.	1	ZOK.	K	uvedenému	nicméně	dále	uvádí	nutnost	konkrétního	zkoumání,	

zda	se	rozhodnutí	nejvyššího	orgánu	skutečně	odchyluje	od	obsahu	žádosti	o	pokyn	či	

zda	 se	nejedná	pouze	o	pozměněnou	 formulaci	 nebo	 rozšíření	navrhovaného	 řešení.	

Taková	situace	by	měla	za	následek	jen	částečnou	platnost	rozhodnutí.205	Komentářová	

literatura	k	této	problematice	uvádí,	že	statutární	orgán	nebude	vázán	pokynem,	který	

mu	uloží	 (tedy	spíše	doporučí),	že	má	uzavřít	smlouvu	zcela	 jinou.	Modifikace	návrhu	

žádosti	 o	 pokyn	 zásahem	nejvyššího	 orgánu	 je	 tak	 vyloučena.	 V	 tomto	 pojetí	 takový	

																																																								
203	 Tamtéž.	
204	 ČERNÁ,	 S.,	 ČECH,	 P.	 Právní	 otázky	 správy	 a	 řízení	 akciových	 společností	 (corporate	 governance),	
předmět	 vyučovaný	 na	 Právnické	 fakultě	 Univerzity	 Karlovy	 v	 akademickém	 roce	 2014/2015,	 letní	
semestr.	
205	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	op.	cit.	sub	172,	s.	44-45.	
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„pokyn“	už	není	pokynem	v	pravém	slova	smyslu	a	stává	se	pouhým	doporučením	bez	

právní	závaznosti.206	

Osobně	se	přikláním	k	názoru	S.	Černé	a	P.	Čecha.	Jestliže	v	této	otázce	existuje	

možnost	 dvojího	 výkladu,	 nevidím	 důvod,	 proč	 nezohlednit	 stanovisko	 nejvyššího	

orgánu.	

Další	otazník	vyvstává	v	situaci,	kdy	dojde	po	udělení	pokynu	k	zásadní	změně	

podmínek	(rebus	sic	stantibus).	V	této	chvíli	znovu	vstupuje	na	scénu	povinnost	péče	

řádného	hospodáře,	která	pro	členy	statutárních	orgánů	stanoví	povinnost	uvedenou	

změnu	 podmínek	 rozpoznat	 a	 dále	 při	 provádění	 pokynu	 také	 zohlednit.	 Za	 těchto	

okolností	 není	 zcela	 jisté,	 zda	 k	 odchýlení	 se	 od	 již	 přijatého	 rozhodnutí	 je	 třeba	

opětovného	 rozhodnutí	 nejvyššího	 orgánu.	 Komentářová	 literatura	 nicméně	 dochází	

k	závěru,	že	opětovné	rozhodnutí	z	§	51	odst.	2	ZOK	dovodit	nelze.207	Taková	úvaha	se	

na	první	pohled	 jeví	 jako	rozumná.	Při	zásadní	změně	podmínek	totiž	dříve	schválený	

pokyn	 ztrácí	na	 svém	původním	významu	a	může	být	poněkud	 těžkopádné	 řešit	onu	

situaci	prostřednictvím	svolání	nejvyššího	orgánu.	I.	Štenglová	však	v	těchto	případech	

zmiňuje	možnost	revokace	rozhodnutí.	V	případě	časové	tísně	se	vyslovuje,	v	určitých	

případech,	pro	povinnost	takový	pokyn	nerespektovat	i	bez	zrušení	rozhodnutí208.	

Nicméně	jestliže	vyjdeme	z	premisy,	že	žádostí	o	pokyn	bylo	přeneseno	obchodní	

vedení	 v	 konkrétně	 vymezeném	 předmětu,	 je	 pak	 otázkou,	 jestli	 zásadní	 změna	

okolností	takový	transfer	anuluje.	Je	pravdou,	že	obchodní	život	vyžaduje	rychlou	reakci.	

Vhodným	řešením	by	pak	mohlo	být	přijetí	prozatímního	rozhodnutí	(samozřejmě	s	péčí	

řádného	hospodáře).	Tím	by	mohlo	být	v	závislosti	na	situaci	nejednání	nebo	udržovací	

jednání	s	tím,	že	předmětná	otázka	bude	později	vyřešena	prostřednictvím	nejvyššího	

orgánu.	

Závazný	pokyn	má	nepochybně	své	důsledky,	které	nejsou	explicitně	vyjádřeny	

v	zákoně,	čímž	samozřejmě	mohou	vznikat	dílčí	nejasnosti.	Z	názoru	J.	Lasáka	plyne,	že	

člen	statutárního	orgánu	není	odpovědný	za	udělený	pokyn,	jestliže	při	jeho	návrhu	byly	

																																																								
206	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	HAVEL,	B.,	op.	cit.	sub	24,	s.	138	a	obdobně	také	LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	430.	
207	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	431.	
208	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	op.	cit.	sub	172,	s.	46.	



	 61	

respektovány	požadavky	péče	 řádného	hospodáře.	V	 takovém	případě	 se	 totiž	 jedná	

o	 rozhodnutí	 nejvyššího	 orgánu.	 Člen	 statutárního	 orgánu	 však	 bude	 odpovědný	 za	

následnou	 realizaci	 pokynu,	 nikoliv	 tedy	 za	 volbu	 příslušného	 variantního	 řešení.209	

Shodný	 názor	 zastává	 i	 A.	 Hámorská210	 a	 I.	 Štenglová,	 která	 ovšem	 také	 dodává,	 že	

odpovědným	 za	 těchto	 předpokladů	 by	 nebyl,	 ani	 kdyby	 si	 pokyn	 nevyžádal211.	 Dále	

I.	Štenglová	v	této	souvislosti	rozebírá	otázku	zneužití	žádosti	o	pokyn.	Mohlo	by	se	zdát,	

že	ustanovení	§	51	odst.	2	ZOK	bude	členy	statutárního	orgánu	zneužíváno	za	účelem	

zproštění	se	odpovědnosti,	a	to	zejména	v	případě,	kdy	členy	statutárního	orgánu	jsou	

současně	 většinoví	 společníci.	 Povinnost	 péče	 řádného	 hospodáře	 při	 implementaci	

rozhodnutí	však	pro	takové	jednání	nenechává	prostor.212	S	takovým	závěrem	nezbývá	

než	souhlasit.	

V	otázkách	souvisejících	s	pokynem	do	obchodního	vedení	můžeme	jistě	nalézt	

celou	řadu	dalších	otázek.	Prezentovány	jsou	problémy,	které	mne	zaujaly	nejvíce.	

																																																								
209	 LASÁK,	J.,	op.	cit.	sub	37,	s.	430.	
210	 HÁMORSKÁ,	A.,	op.	cit.	sub	182,	s.	254-255.	
211	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	op.	cit.	sub	172,	s.	46-47.	
212	 ŠTENGLOVÁ,	I.,	op.	cit.	sub	172,	s.	41-42.	
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Závěr	

Cílem	 této	 práce	 bylo	 popsat	 a	 analyzovat	 stěžejní	 aspekty	 standardu	 péče	

řádného	 hospodáře,	 pravidla	 podnikatelského	 úsudku	 a	 pokynu	 týkajícího	 se	

obchodního	vedení.	Rovněž	jsem	se	v	uvedených	otázkách	zaměřil	na	popis	a	analýzu	

základních	 výkladových	 problémů	 se	 snahou	 o	 prezentování	možných	 postupů	 jejich	

řešení.	 Pro	 snadnější	 uchopení	 teoretických	 konstrukcí	 péče	 řádného	 hospodáře	

a	pravidla	podnikatelského	úsudku	jsem	popsal	kauzy	řešené	před	Nejvyšším	soudem	

ČR	a	soudy	státu	Delaware	včetně	řešení	z	těchto	soudů	vzešlých.	

V	prvé	kapitole	jsem	chtěl	vyjádřit	své	přesvědčení,	že	problematika	související	

s	těmito	instituty	je	do	značné	míry	ovlivňována	ekonomickým	chováním	jednotlivých	

činitelů.	Považuji	 za	nutné	zdůraznit,	 že	předpokladem,	který	v	 této	věci	musíme	mít	

neustále	na	mysli,	je	také	přirozená	regulační	funkce	trhu.	Právo	tak	v	těchto	vztazích	

není	jediným	regulativem	a	je	tak	otázkou,	zde	jeho	role	v	této	záležitosti	není	do	určité	

míry	přeceňovaná.	

Komplexní	 analýza	 péče	 řádného	 hospodáře	 byla	 předmětem	 kapitoly	 druhé.	

Uvedený	 standard	 jednání	 prošel	 svým	 vývojem,	 kdy	 byl	 nejprve	 používán	 termín	

„náležitá	péče“,	který	byl	později	nahrazen	výrazem	„péče	řádného	hospodáře“.	K	tomu	

jsem	rovněž	uvedl,	že	tento	termín	zcela	nevystihuje	svou	podstatu	a	přiklonil	bych	se	

tedy	 spíše	 k	 termínu	 „řádný	 obchodní	 vedoucí“.	 Konkrétní	 obsah	 péče	 řádného	

hospodáře	 nebyl	 zprvu	 vymezen	 zákonem,	 čímž	 se	 své	 role	 samozřejmě	 chopila	

judikatura.	 Rekodifikace	 soukromého	 práva	 nám	 přinesla	 zákonnou	 definici	 tohoto	

termínu,	která	do	značné	míry	vychází	právě	z	předchozích	judikatorních	závěrů,	což	lze	

zcela	 nepochybně	 hodnotit	 jako	 jev	 veskrze	 pozitivní.	 Tím	 tak	 byla	 zodpovězena	

teoretická	otázka,	zda	je	povinnost	loajality	součástí	péče	řádného	hospodáře	či	nikoliv,	

a	 to	 ve	 prospěch	 prvé	 z	 uvedených	 variant.	 Povinnost	 loajality	 souvisí	 s	 komplexní	

otázkou	zájmu,	jež	je	v	rámci	rozhodování	obchodní	korporace	sledován.	V	této	věci	jsem	

se	vyslovil	pro	tzv.	osvícený	akcionářský	model.	V	zákonné	definici	mne	zaujalo	uvození	

loajality	 přídavným	 jménem	 „nezbytná“,	 který	 byl,	 dle	mého	 názoru,	 použit	 výstižně	

s	ohledem	na	oznámení	případných	neetických	praktik.	V	rovině	druhé	složky,	kterou	je	

kvalita	 péče,	 jsem	 uvítal	 opuštění	 judikatorní	 definice	 odvozující	 standard	 správy	

hospodáře	 od	 správy	 jeho	 vlastního	majetku.	 Zákonem	 o	 obchodních	 korporacích	 je	
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standard	 správy	 objektivizován,	 avšak	 občanský	 zákoník	 vnáší	 svým	 §	 5	 do	 uvedené	

situace	také	subjektivní	prvek,	což	je	rovněž	v	souladu	s	dřívějšími	judikatorními	závěry.	

V	 této	 souvislosti	 jsem	 zmínil	 možnost	 převzetí	 britského	 subjektivně-objektivního	

pojetí,	 které	 vhodněji	 zohledňuje	 výhody	 obou	 přístupů.	 Také	 jsem	 se	 vyjádřil	

k	požadavku	odborné	péče,	a	 to	v	 tom	smyslu,	 že	není	vyžadována.	Nicméně	britská	

judikatura	 v	 této	 otázce	 pracuje	 s	 požadavky	 porozumění	 pod	 odborným	 vedením,	

schopností	 účastnit	 se	 kvalifikované	 diskuze	 a	 schopností	 kritického	 uvážení,	 což	

hodnotím	jako	souladné	se	smyslem	této	úpravy	a	jsem	pro	aplikaci	těchto	požadavků	

i	 v	 rámci	 českého	 práva.	 Stěžejní	 otázkou	 po	 rekodifikaci	 soukromého	 práva	 je,	 zda	

povinnost	péče	řádného	hospodáře	je	zákonné	či	smluvní	povahy.	Zastávám	názor,	že	se	

jedná	o	povinnost	 zákonnou,	 a	 to	proto,	 že	 se	 v	 tomto	pojetí	 vždy	 zkoumá	 zavinění.	

Dalšími	argumenty	 jsou	nemožnost	vyloučení	 tohoto	ustanovení	 smluvními	 stranami,	

vznik	tohoto	institutu	v	podobě	zákonné	či	judikatorní	ingerence	do	smluvního	vztahu	

a	v	neposledním	řadě	také	dikce	druhé	věty	§	159	OZ.	Z	hlediska	delegace	činnosti	členů	

volených	orgánů	mám	za	to,	že	panuje	shoda	na	požadavku	péče	při	výběru,	instruování	

a	 kontrole	osoby,	 na	níž	 je	 předmětná	 činnost	 delegována.	Otázka	nesení	 důkazního	

břemene	ohledně	jednání	s	péčí	řádného	hospodáře	tíží	člena	voleného	orgánu,	jehož	

jednání	je	posuzováno.	Tento	závěr	je	shodný	s	úpravou	obchodního	zákoníku.	Novinkou	

je	 však	 možnost	 soudu	 rozhodnout,	 že	 takové	 nesení	 důkazního	 břemene	 nelze	

spravedlivě	požadovat.	Mám	za	to,	že	takové	rozhodnutí	se	uplatní	pouze	v	případech,	

kdy	 člen	 voleného	 orgánu	 nemá	 k	 potřebným	 důkazům	 prokazatelný	 přístup.	

V	pojednání	o	péči	řádného	hospodáře	je	rovněž	rozebírána	otázka	subjektů,	které	tato	

povinnost	 tíží.	 Východiskem	 v	 této	 věci	 je	 rozbor	 legislativní	 zkratky	 „člen	 voleného	

orgánu“	vymezující	poměrně	širokou	škálu	oněch	subjektů.	Při	rozboru	této	povinnosti	

nesmíme	 také	 opomenout,	 že	 se	 §	 159	 OZ	 vztahuje	 i	 na	 členy	 volených	 orgánů	

právnických	 osob	mimo	obchodní	 korporace.	 V	 této	 problematice	 je	 tedy	 důležité	 si	

uvědomit,	že	onen	standard	v	různých	situacích	nabývá	rozličného	obsahu.	Konkrétní	

obsah	péče	řádného	hospodáře	je	ovlivněn	zejména	povahou	funkce,	účelem	právnické	

osoby	a	také	dalšími	okolnostmi.	

Třetí	kapitola	je	věnována	pravidlu	podnikatelského	úsudku.	Hlavní	smysl	tohoto	

institutu	spatřuji	v	ochraně	autority	výkonného	orgánu	činit	podnikatelská	rozhodnutí.	
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Vedlejším	 faktorem	 je	 v	 tomto	 případě	 nevhodnost	 přezkumu	 podnikatelského	

rozhodnutí	 ex	 post	 soudem.	 Připojuji	 se	 také	 ke	 kritice	 zákonné	 definice	 pravidla	

podnikatelského	 úsudku	 pro	 její	 větu	 za	 středníkem,	 o	 níž	 se	 domnívám,	 že	 je	

nadbytečná.	 V	 uvedeném	 pojetí	 především	 souhlasím	 s	 názorem,	 kdy	 naplnění	

charakteristik	 pravidla	 podnikatelského	 úsudku	 určuje,	 zda	 došlo	 k	 porušení	 péče	

řádného	 hospodáře	 či	 nikoliv.	 Pokud	 jde	 právě	 o	 charakteristiku	 pravidla	

podnikatelského	úsudku,	vyslovuji	se	pro	teorii	pojímající	dobrou	víru	jako	zastřešující	

kategorii.	Dobrá	víra	jako	kategorie	subjektivní	je	v	uvedeném	případě	zkoumána	skrze	

její	vnější	projevy,	což	jsou	v	tomto	případě	informovanost	a	obhajitelný	zájem.	V	této	

konstrukci	má	ono	prokázání	dobré	víry	za	následek	vyloučení	odpovědnosti.	

V	 poslední	 kapitole	 se	 věnuji	 žádosti	 o	 pokyn	 týkající	 se	 obchodního	 vedení.	

V	 této	problematice	vyvstává	řada	 interpretačních	nejasností,	vybrané	z	nich	 jsem	se	

postupně	 snažil	 překonat.	V	otázce	oprávněné	osoby	docházím	k	 závěru,	 že	o	pokyn	

může	požádat	jednotlivý	člen	statutárního	orgánu,	a	to	i	bez	souhlasu	daného	orgánu.	

Ohledně	 charakteru	 žádosti	 souhlasím,	 že	 musí	 mít	 konkrétní	 povahu,	 která	 bude	

předkládána	 formou	 návrhu	 usnesení,	 avšak	 nejvyšší	 orgán	 nemá	 povinnost	 pokyn	

udělit.	V	otázce	předmětu	žádosti	o	pokyn	shledávám,	že	jím	může	být	jakákoli	záležitost	

týkající	se	obchodního	vedení.	Nesdílím	v	této	věci	názor,	že	žádost	o	pokyn	je	možná	

pouze	v	zásadních	záležitostech,	výjimečných	situacích	a	v	souvislosti	s	dalším	rozvojem	

společnosti,	 protože	 taková	 žádost	 má	 spíše	 povahu	 koncepčních,	 strategických	

a	 investičních	 rozhodnutí,	 o	 kterých	 má	 rozhodovat	 nejvyšší	 orgán	 ze	 své	 podstaty.	

Žádost	 o	 pokyn	 chápu	 tedy	 jako	 pouhou	 výjimku	 z	 pravidla.	 V	 problematické	 otázce	

modifikace	 žádosti	 o	 pokyn	 před	 nejvyšším	 orgánem	 soudím,	 že	 závazný	 je	 pokyn	

sledující	předmět	žádosti.	Na	závěr	této	problematiky	jsem	toho	názoru,	že	závazný	je	

pokyn,	jenž	byl	udělený	na	žádost	vytvořenou	a	předloženou	s	péčí	řádného	hospodáře,	

jež	sleduje	onu	žádost	co	do	jejího	předmětu.	Péče	řádného	hospodáře	se	dále	projevuje	

při	implementaci	daného	pokynu,	a	to	i	s	ohledem	na	povinnost	reagovat	při	případné	

změně	podmínek.	

V	 této	 práci	 jsem	 se	 snažil	 popsat	 stěžejní	 otázky	 institutu	 péče	 řádného	

hospodáře	 a	 úpravy	 bezprostředně	 související.	 K	 tomu	 dodávám,	 že	 výčet	 řešených	

problému	není	ani	zdaleka	konečný.	Zaobíral	 jsem	se	záležitostmi,	které	mne	v	rámci	
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této	problematiky	zaujaly,	samozřejmě	s	ohledem	na	svou	důležitost.	Doufám,	že	mnou	

prezentované	názory	pomohou	některé	interpretační	nejasnosti	překonat.	
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Abstrakt	

Předmětem	této	diplomové	práce	je	popis	a	analýza	právní	úpravy	péče	řádného	

hospodáře	a	otázek	souvisejících,	jimiž	jsou	v	tomto	případě	pravidlo	podnikatelského	

úsudku	 a	 žádost	 o	 pokyn	 týkající	 se	 obchodního	 vedení.	 Péče	 řádného	 hospodáře	

představuje	 standard	 jednání,	 který	musí	 dodržovat	 člen	 voleného	 orgánu	 právnické	

osoby	 při	 výkonu	 své	 funkce.	 Pravidlo	 podnikatelského	 úsudku	 naopak	 chrání	 členy	

volených	 orgánu	 před	 neoprávněnými	 obviněními	 z	 nedodržení	 tohoto	 standardu	

jednání,	 čímž	 v	 konečném	důsledku	představuje	ochranu	autority	 činit	 podnikatelská	

rozhodnutí.	 Žádost	 o	 pokyn	 týkající	 se	 obchodního	 vedení	 tvoří	 výjimku	 z	 obecného	

pravidla,	které	výhradně	svěřuje	obchodní	vedení	do	rukou	statutárního	orgánu.	

Cílem	 této	 práce	 je	 popis	 a	 analýza	 uvedené	 právní	 úpravy	 včetně	 stěžejních	

otázek,	které	v	těchto	problematikách	vyvstávají	s	načrtnutím	jejich	možného	řešení.	

Diplomová	 práce	 se	 skládá	 ze	 čtyř	 kapitol.	 První	 kapitola	 představuje	 úvodní	

pojednání,	 které	 zdůvodňuje	 implementaci	 zákonných	 ustanovení	 správy	 a	 řízení	

obchodních	korporací,	v	tomto	pojetí	 jsou	zdůrazněna	ekonomická	východiska.	Druhá	

kapitola	je	věnována	samotnému	jádru	věci.	Komplexně	pojednává	a	analyzuje	právní	

úpravu	péče	 řádného	hospodáře	 s	 ohledem	na	osoby	povinované	 tímto	 standardem	

včetně	jejich	odlišností.	Taktéž	jsou	rozebrány	dvě	složky	péče	a	její	případná	delegace,	

uvedené	závěry	jsou	ilustrovány	na	vybraných	soudních	rozhodnutích.	V	této	souvislosti	

je	rovněž	řešena	důležitá	otázka	zákonného	či	smluvního	charakteru	povinnosti	péče.	

Není	opomenuta	otázka	nesení	důkazního	břemene.	Kapitola	třetí	se	zabývá	pravidlem	

podnikatelského	 úsudku.	 V	 prvé	 části	 nejprve	 popisuje	 relevantní	 judikáty	 americké	

soudní	praxe,	 ve	 své	druhé	části	pak	analyzuje	 českou	právní	úpravu.	Čtvrtá	kapitola	

představuje	výběr,	analýzu	a	interpretaci	jednotlivých	sporných	otázek	v	oblasti	žádosti	

o	pokyn	týkající	se	obchodního	vedení.	
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Abstract	

The	 subject	 matter	 of	 this	 Master’s	 thesis	 is	 to	 describe	 and	 to	 analyze	 the	

legislation	of	the	fiduciary	duties	as	well	as	the	related	questions	such	as	the	business	

judgment	 rule	 and	 the	 request	 on	 the	 management	 decisions.	 The	 fiduciary	 duties	

represent	the	standard	of	acting	which	must	be	respected	by	the	member	of	the	elected	

body	 during	 the	 exercise	 of	 the	 managerial	 power.	 The	 business	 judgment	 rule,	

however,	protects	the	members	of	the	elected	bodies	from	unjustified	accusations	of	

the	violation	of	the	standard	of	the	acting	while	in	the	final	consequence	represents	the	

protection	of	the	authority	to	undertake	the	decisions.	The	request	on	the	management	

decision	 represents	 an	 exception	 from	 the	 common	 rule,	 solely	 entrusting	 the	

management	of	the	business	into	the	hands	of	the	statutory	body.	

The	main	aim	of	this	thesis	 is	to	describe	and	to	analyze	the	listed	legislations	

including	the	crucial	questions	arising	from	these	issues	together	with	the	suggestion	of	

the	solutions.	

The	 diploma	 thesis	 consists	 of	 four	 chapters.	 First	 chapter	 presents	 the	

introductory	treatise	on	the	implementation	of	the	legal	establishment	of	the	corporate	

governance	together	with	the	emphasis	on	the	economical	output.	The	second	chapter	

is	dedicated	to	the	very	merit.	The	legislation	of	the	fiduciary	duties,	with	concern	to	the	

persons	 obligated	 to	 this	 standard	 together	 with	 the	 distinctions,	 are	 complexly	

described	and	analyzed	 there.	Concurrently,	 two	components	of	 fiduciary	duties	and	

their	following	delegations	are	described.	The	stated	conclusions	are	presented	on	the	

selected	rulings.	In	this	context	the	important	problem	of	the	legal	or	the	contractual	

disposition	of	fiduciary	duties	is	simultaneously	discussed.	The	issue	connected	with	the	

burden	 of	 proof	 is	 also	 not	 omitted.	 The	 fourth	 chapter	 devoted	 to	 the	 business	

judgment	 deals	within	 the	 first	 part	with	 the	 relevant	 rulings	 of	 the	 US	 jurisdiction,	

within	the	second	part	examines	the	Czech	jurisdiction.	The	fourth	chapter	represents	

the	extract,	analyze	and	interpretation	of	 individual	disputable	 issues	connected	with	

the	request	on	the	management	decision.	
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