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Úvod
Obchodní právo, jakožto vysoce komplexní odvětví práva s širokou možností
praktické aplikace, stálo již od počátku studia na právnické fakultě ve středu mých zájmů.
Jednání

člena

voleného

orgánu

za

právnickou

osobu

je

potom

jednou

z nejdiskutovanějších a zřejmě i nejzajímavějších problematik v rámci právního nahlížení
na správu a řízení obchodních korporací.
Je to problematika dynamicky se měnící, s velkou mírou nevyřešených otázek,
doprovázená nezanedbatelným množstvím rozporů, vlivů z dob minulých i současných,
stejně tak jako je silně ovlivněna zdroji zahraničními, které v mnohých případech slouží
jako jediný ucelený záchytný prvek při výkladu a (budoucí) aplikaci ustanovení
upravujících tuto oblast, jelikož kvalitních soudních rozhodnutí, a obzvlášť těch, která
obstojí i po rekodifikaci soukromého práva, není mnoho, doktrinální názory jsou v této
oblasti v současnosti vše, jen ne jednotné, což ponechává prostor fantazii, a právě užití
zahraničních zdrojů, u kterých je ovšem vždy nutno pamatovat na rozdílnou funkčnost
stejných institutů v různých právních řádech.
V tomto kontextu předkládám práci zabývající se institutem pro jednání
za obchodní korporaci stěžejním, tedy péčí řádného hospodáře. Za cíl této práce stanovuji
popis a analýzu institutu péče řádného hospodáře, jakožto základní povinnosti a zároveň
standardu jednání člena voleného orgánu obchodní korporace, opomenuta ovšem
nezůstane ani korekce tohoto institutu pravidlem podnikatelského úsudku v případech
podnikatelského rozhodování. Kde bude vhodné, česká soudobá i dřívější úprava bude
komparována s úpravou německého akciového zákona a korporátním právem amerického
státu Delaware. Toto vše bude činěno za použití deskriptivní, analytické a místy také
komparativní metody.
Při psaní této práce bude vycházeno z českých komentářových děl a monografií,
monografií zahraničních, mnichovského komentáře k německému zákonu o akciových
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společnostech, řady odborných článků českých i z prostředí amerického a pochopitelně
také z české i zahraniční judikatury.
Na začátku bych se v této práci rád stručně věnoval zařazení diskutované
problematiky do mezidisciplinárního kontextu, jelikož zpracovávané téma má přesah
i mimo obor práva a z pohledu historického není předmětný institut péče řádného
hospodáře celosvětově, ani na našem území, žádnou novinkou, ač se pochopitelně
postupem doby měnil.
Následně, po tomto úvodu, přijde jádro práce, tedy rozbor péče řádného
hospodáře a komparace některých jejích aspektů se zahraniční úpravou. V rámci tohoto
rozboru bych se mimo jiné rád zabýval otázkou dosavadní judikatury a její použitelnosti
v budoucnu, jelikož mnohé z nově kodifikovaného je převzato právě ze soudní praxe, což
ovšem nemusí znamenat automatickou použitelnost těchto rozhodnutí.
Dále bych rád prozkoumal charakter právního vztahu mezi členem voleného
orgánu a právnickou osobou, jelikož tuto otázku považuji za stěžejní jak pro řešení
následků porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, tak i pro nalezení úpravy
aplikovatelné na jednání za právnickou osobu. V rámci rozboru jednotlivých složek péče
řádného hospodáře bych rád věnoval bližší pozornost pojetí pečlivosti na škále mezi
objektivitou a subjektivitou, stejně tak jako míře loajality, kterou zákonodárce od členů
volených orgánů vyžaduje.
Stranou potom nezůstane ani pravidlo podnikatelského úsudku, v rámci kterého
bych rád probral jeho českou implementaci s ohledem na četnou inspiraci ze zahraničí,
a také bych rád poukázal na některé aspekty, které se s touto možností vyvinění člena
orgánu souvisejí a v českém právním řádu se nacházejí již delší dobu, kupř. obrácení
důkazního břemene.
V závěru práce poté nabídnu odpovědi na přednesené otázky, krátké shrnutí
a kontext respektující zhodnocení institutu péče řádného hospodáře v českém právu.
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Práce byla dokončena dle právního stavu ke dni 28. 5. 2017.
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1. Východiska pojetí péče řádného hospodáře v českém
právním řádu
1.1. Vývoj správy obchodních korporací
Otázky správy a řízení obchodních korporací jsou problematikou veskrze
zapeklitou a díky nedávné rekodifikaci soukromého práva, ovšem i z jiných důvodů,
velice aktuální. Pro vysvětlení samotné existence firem1 je vhodno odkázat na článek
Roberta Coaseho,2 který říká, že ač by ekonomická produkce mohla probíhat i bez
rozsáhlé vnitřní organizace, tedy pouze na základě kontraktů mezi velikým množstvím
sobě vzájemně cizích osob, tento způsob produkce by nebyl nejvhodnější, jelikož pro
získání statku na volném trhu je nutno nejen zaplatit jeho cenu, ale také získávat
informace, vyjednávat či udržovat obchodní tajemství.
Jinými slovy, pro vznik hierarchicky organizovaných obchodních korporací
mluví primárně snížení transakčních nákladů, tedy „nákladů na uskutečnění transakce
prostřednictvím směny na volném trhu“.3 Coase vidí snížení transakčních nákladů
ve značné redukci počtu těchto zapojených osob, v dlouhodobé povaze vztahů mezi nimi
či třeba v souvisejících daňových úsporách.
V souvislosti se zakládáním a fungováním obchodních korporací jde ovšem ruku
v ruce problém oddělení jejich správy a vlastnictví,4 které není v praxi vždy bez potíží.
Vyvstává totiž problém spočívající ve skutečnosti oddělení osoby vlastníka od osoby
majetek spravující, který není v žádném případě novou záležitostí.

1

Firem v ekonomickém slova smyslu, nikoliv (obchodních) firem právním slova smyslu.

2

COASE, R. H. The Nature of the Firm. Economica. New Series, 1937, roč. 4, č. 16. s. 390–405.

3

Definice R. Coaseho In: RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

ISBN 9788075524447. s. 24.
4

Vlastnictví v ekonomickém slova smyslu.
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Havel shrnuje,5 že moderní správa majetku má kořeny zřejmě v křižáckých
výpravách, při kterých páni museli zanechat majetek doma ke správě jinému, případně že
tento institut vzešel z fungování středověkých klášterů a univerzit či snad lenního
systému. Obchodní korporace s určitou mírou profesionální organizace potom podle
tohoto autora lze spatřovat přibližně od konce 18. století v souvislosti s osídlováním
Severní Ameriky, kde investované prostředky často spravovaly osoby od vlastníků těchto
prostředků odlišné, a to na profesionální úrovni.6
Možného nesouladu zájmů správců cizího majetku a jeho ekonomických
vlastníků, tentokrát již v podmínkách obchodní korporace, si kupříkladu všiml před více
jak dvě stě padesáti lety Adam Smith,7 který poukazuje, že „(…) členové představenstev
[akciových] společností spravují peníze spíše cizí než vlastní, [proto] nelze dost dobře
očekávat, že je budou střežit s touž úzkostlivou bdělostí, s jakou často střeží své peníze
společníci společnosti soukromé“. Soukromou společností v tomto kontextu Smith myslí
společnost řízenou přímo jejími společníky.
Tato, například již Adamem Smithem nadnesená, otázka, byla v ekonomii
následně zobecněna a obvykle se na ni odkazuje jako na problém oddělení vlastnictví
a řízení pojmenovaný principal-agent problem či česky problém pána a správce.8 Jedná
se o jistý střet, rozpor zájmů manažerů a ekonomických vlastníků obchodních korporací,
kteří často nemusí sledovat úplně stejné cíle. Za zájem řídících osob se dá označit
maximalizace jejich příjmu, zatímco zájmy společníků jsou na první pohled jiné, ať už
maximalizace zisku či spíše i zájmy širší.9

5

HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn: variace na neuzavřené téma správy obchodních

korporací. Vydání 1. Praha: Auditorium, 2010. ISBN 9788087284117. s. 70.
6

Tamtéž.

7

SMITH, Adam. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha: Liberální institut, 2016. ISBN

978-80-86389-60-8, s. 659.
8

HOLMAN, Robert. Ekonomie. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckovy ekonomické učebnice.

ISBN 978-80-7400-278-6. s. 361.
9

Blíže rozebráno v části 2.3.2. této práce.
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Problém pána a správce je často vedle skoro nevyhnutelného rozporu zájmů dále
akcentován nedůslednou kontrolou nad členy výkonných orgánů společnosti prováděnou
společníky, jelikož podle dostupných statistik je průměrná účast společníků na valných
hromadách největších evropských společností 60 %, průměrná účast menšinových
akcionářů potom dokonce pouze 45 %.10

1.1.1. Corporate Governance
Právní řád musí tyto skutečnosti reflektovat a chránit obchodní korporace, jejich
společníky, věřitele, ale i ekonomiku jako celek. Celosvětově existuje snaha tento
problém řešit pomocí tzv. Corporate Governance, tedy určitých aktivit a pravidel
chránících zájmy jak ekonomických vlastníků obchodních korporací, tak i ostatních
zainteresovaných osob (stakeholders).11 Tento moderní přístup se rozvíjí od roku 1932,
kdy Adolf Berle a Gardiner Means vydali svou knihu The Modern Corporation and
Private Property,12 ve které rozebírají tezi oddělení správy a vlastnictví, a zároveň tuto
skutečnost považují za stejnou součást jejich doby, jakou kdysi býval feudální systém.13
Corporate Governance se od té doby rozvinulo ve světově široce uznávaný
soubor pravidel a principů, jejichž jednotná kodifikace ani regulace neexistuje, jsou
ovšem dobře seznatelné kupř. z Principles of Corporate Governance vypracovaných
mezinárodní organizací OECD.14 V České republice byl po vzoru těchto Principles přijat

10

VAN DER ELST, Christoph. Revisiting Shareholder Activism at AGMs: Voting Determinants of Large

and Small Shareholders. ECGI-Finance Working Paper, č. 311/2011. s. 39.
11

KLIMEŠ, František. Corporate Governance v novém korporátním právu ČR. Obchodní právo. 2014, roč.

22, č. 8, s. 306-313. ISSN 12108278. s. 307.
12

BERLE, Adolf A. a Gardiner C. MEANS. The modern corporation and private property. Brunswick:

Transaction Publishers, c1991. ISBN 0-88738-887-6.
13

BERLE, op. cit. sub 13, s. 3.

14

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj přijala tento dokument poprvé v roce 2004, poslední

revize proběhla v roce 2015. Dostupné online z: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/g20-oecdprinciples-of-corporate-governance-2015_9789264236882-en.
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v roce 2004 Kodex správy a řízení společnosti, v pozitivním právu se ovšem principy
Corporate Governance ve větší míře promítly až s rekodifikací.15
Zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“
či „o.z.“) a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (dále jen
„zákon o obchodních korporacích“ či „z.o.k.“), obsahují mnohé základní instituty
Corporate Governance, některé z nich se dosud v České republice vyskytovaly pouze v
rozhodovací činnosti soudů, či v některých případech vůbec. Jmenovitě lze uvést ručení
členů statutárních orgánů při úpadku16, test insolvence,17 povinnost vydat prospěch ze
smlouvy o výkonu funkce,18 či právě povinnost členů volených orgánů právnické osoby
jednat s péčí řádného hospodáře19 nebo pravidlo podnikatelského úsudku.20
Pro shrnutí výše řečeného tedy podotýkám, že členové volených orgánů
obchodních korporací spravují cizí majetek a při tom nutně nesledují stejný zájem jako
obchodní korporace či její společníci,21 čímž se nezabývá jen disciplína právní ale i jiné.

1.2. Standard péče v minulosti, aneb kontinuita a některé zdroje dnešní
české úpravy
Péče řádného hospodáře představuje standard péče aplikovaný mimo jiné
při jednání člena orgánu právnické osoby.22 Vzhledem k účelu této práce mi připadá
vhodné neopomenout velice důležitý historický pohled na tuto problematiku a příkladně
15

HAVEL, Bohumil. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem.

Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-923-9. s. 52.
16

Ustanovení § 68 zákona o obchodních korporacích.

17

Ustanovení § 40 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

18

Ustanovení § 62 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

19

Ustanovení § 159 odst. 1 občanského zákoníku.

20

Ustanovení § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

21

Jak již bylo zmíněno, zájem společníků a obchodní korporace není nutně totožný, blíže rozebráno části

2.3.2 této práce.
22

LASÁK In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha:

C. H. Beck, 2014. ISBN 9788074005299. s. 817.
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zde proto uvedu některé výskyty institutů stejného účelu v právní úpravě předcházející té
současné, resp. předcházející nejen občanskému zákoníku či zákonu o obchodních
korporacích, ale také zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní
zákoník“), a zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „starý občanský
zákoník“), jelikož tyto jsou v rámci této práce hojně komparovány s úpravou dnešní či
zahraniční.
Myšlenku objektivně stanovené pojistky, tedy standardu, podle kterého se
porovnává očekávané jednání povinné osoby, lze nalézt již v ius civile, jehož subjektem
byli římští občané23 a umožňovalo jim participovat na právním životě, mimo jiné
obchodovat, nakládat s majetkem apod. Tímto standardem péče bylo jednání „dobrého
otce rodiny“ (bonus pater familias), tedy jednání diligentia diligentis patris familias,
které se následně v určité podobě projevuje v právních řádech dodnes.24
Bonus pater familias byl prototypem „upřímného, rozumného a pracovitého
muže, jehož jednání ve vztahu k ostatním občanům bylo dáváno za vzor poctivého muže
a mohlo být vyžadováno od kohokoliv. Jednání v rozporu s tím, co by bonus pater familias
býval učinil v dané situaci, mohlo sloužit jako podklad pro posouzení jeho zavinění
a odpovědnost v jednotlivých případech.“25 Římské právo používalo tento abstraktní
standard jednání pro posouzení míry vynaložené pečlivosti a pozornosti ve vztahu
k plnění povinností vyplývajících ze smluv.26

23

URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 1. v

nakl. Beck. Praha: Beck, 1995. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1. s. 63.
24

DOEKER-MACH, Günther, ZIEGERT, A., Klaus. Law and Legal Culture in Comparative Perspective.

Stuttgart: Franz Teiner Verlag, 2004. ISBN 3515085602. s. 114.
25

BERGER, Adolf. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia: American Philosophical

Society, 1991, c1953. s. 377.
26

MANCELOVÁ, Silvia. Loajalita a péče řádného hospodáře v akciové společnosti. Praha: C.H. Beck,

2015. Beckova edice právní instituty. ISBN 9788074005848. s. 25.
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Předpisem instituty římského práva v moderní době ve značné míře přebírajícím
je Všeobecný občanský zákoník,27 zkráceně ABGB. V tomto zákoníku lze nalézt instituty
stanovující určitou objektivní kvalitu jednání hned na několika místech, primárně ale
ustanovení § 228 tohoto zákona,28 které v části upravující poručenství a opatrovnictví,
vyžaduje od poručníka či opatrovníka, který převezme jmění, aby jej spravoval
s veškerou péčí „řádného a pilného hospodáře“. Všeobecný zákoník obchodní29 posléze
toto měřítko použil také, když v ustanovení § 282 ukládal povinnost zachovávat
„pečlivost (po)řádného kupce“.
Péče řádného hospodáře, jakožto objektivní standard jednání, existovala jak
v římském právu, tak za dob Rakouska-Uherska, stejně tak jako po vzniku
československého státu.30 V českém právu tento institut také není zcela nový, jelikož
tento standard jednání byl využíván již v obchodních vztazích regulovaných obchodním
zákoníkem; do tohoto kodexu obchodního práva se konkrétně dostal novelou v roce
2000,31 která nahradila dřívější pojem náležitá péče za péči řádného hospodáře.

27

Zákon č. 946/1811 Sb. z. s., Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen

Erbländer der Österreichischen Monarchie.
28

Znění ABGB účinné od 1.1. 1917 do 31.12. 1965 po novele č. 69/1916 Ř.z.

29

Zákon č. 1/1863 ř.z., Allgemeines Handelsgesetzbuch (AHGB).

30

Součástí právního řádu Československé republiky se ABGB stal na základě zákona č. 11/1918 Sb., tzv.

recepční norma.
31

Novela provedená zákonem č. 370/2000 Sb., účinnost dnem 1.1. 2001.
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2. Péče řádného hospodáře jako standard jednání za
právnickou osobu
Občanský zákoník rozlišuje ve svém ustanovení § 18 osoby fyzické a právnické.
Právnická osoba je dle § 20 odst. 1 občanského zákoníku „organizovaný útvar, o kterém
zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná“.
Na právnické osoby je pohlíženo jako na útvary umělé, tedy fiktivní,32 bez vlastní vůle,33
jejíž vůli nahrazuje vůle jejich zástupců. Toto je plně v souladu s tzv. teorií fikce
právnických osob, podle které jsou právnické osoby umělé lidské útvary vytvořené
za účelem služby zájmům člověka, nikoliv proto, aby mu byly postaveny naroveň, to tedy
s výjimkou většiny majetkových otázek, kde tuto rovnost dovozujeme.34

2.1. Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře
Péče řádného hospodáře je obecným standardem péče při jednání člena voleného
orgánu za právnickou osobu, předepisujícím jednání za právnickou osobu s nezbytnou
loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí.35 Základní úprava tohoto institutu se
nachází v občanském zákoníku, jehož ustanovení § 159 odst. 1 zní následovně:
„Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s
nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná
nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí
funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

32

ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit,

2012. ISBN 9788072089222. s. 76.
33

LASÁK In: LASÁK, Jan, Jarmila POKORNÁ, Zdeněk ČÁP, Tomáš DOLEŽIL a kol. Zákon o

obchodních korporacích: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 9788074785375. s. 421.
34

ELIÁŠ, op. cit. sub 33, s. 77.

35

LASÁK, op. cit. sub 23, s. 817.
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Těžiště právní úpravy tohoto institutu se tedy nachází v občanském zákoníku
jakožto předpise lex generalis. Zákon o obchodních korporacích tuto úpravu v postavení
předpisu lex specialis modifikuje pro aplikaci na obchodní korporace, za základní zásahy
do institutu péče řádného hospodáře tímto předpisem lze označit zavedení pravidla
podnikatelského úsudku pro podnikatelské rozhodování36 či specifickou úpravu náhrady
újmy v případě porušení péče řádného hospodáře.37
Institut péče řádného hospodáře je tedy kodifikací povinnosti jednat s řádnou péčí
a nezbytnou loajalitou. Jednat za respektování těchto podmínek musí, v souladu s výše
citovaným ustanovením občanského zákoníku, každý člen voleného orgánu právnické
osoby. Tento termín, zákonodárcem použit a definován v ustanovení § 152 odst. 2
občanského zákoníku, zahrnuje všechny osoby, které byly do funkce člena voleného
orgánu právnické osoby zvoleny, jmenovány či jinak ustanoveny.
U členů volených orgánů kapitálových společností tedy není vzhledem k jejich
dosazení do funkce důvod k pochybám o tom, zdali jsou stiženi povinností jednat s péčí
řádného hospodáře – přirozeně jsou. Mírně odlišná se může zdát situace u společníků
veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, jelikož tito
nejsou do funkcí voleni. Připojuji se k názoru Lasáka, že tito jsou ovšem stále „jinak
ustaveni“ v souladu s ustanovením § 152 odst. 2 o.z., tedy povolání zákonem.38
Opačný názor lze najít v komentáři Štenglové a Havla,39 podle kterých povinnost
jednat s péčí řádného hospodáře nedopadá na společníky osobních společností, na které
se podle nich aplikuje pouze loajalita korporační v souladu s ustanovením § 212
občanského zákoníku. Tento pohled zcela jistě nelze rozporovat v případě, kdy nejsou

36

Zevrubně rozebráno v samostatné třetí části této práce.

37

Rozebráno v části 2.6 této práce.

38

LASÁK, op. cit. sub 23, s. 817.

39

ŠTENGLOVÁ, HAVEL In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, Bohumil HAVEL, Filip CILEČEK, Petr KUHN a

Petr ŠUK. Zákon o obchodních korporacích: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 9788074004803. s.
134.
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podle společenské smlouvy všichni společníci veřejné obchodní společnosti40
či komplementáři komanditní společnosti41 zároveň členy statutárního orgánu.
Domnívám se ovšem, že pokud je společník zároveň členem statutárního orgánu,
pak v případech, kdy vystupuje v postavení člena statutárního orgánu, musí jednat
s řádnou péčí a k tomu i s nezbytnou loajalitou, tedy s péčí řádného hospodáře. Je vskutku
pravda, že postavení společníka v osobní společnosti je jiné než v obchodní korporaci,
mimo jiné obvykle lze spatřit mnohem bližší vztah ke každodennímu chodu společnosti,
přesto ale nevidím žádný podklad podporující tuto odchylku od pravidel pro jednání člena
voleného orgánu.
Je stále nutno pamatovat na skutečnost, že člen statutárního orgánu nakládá
s cizím majetkem a péče řádného hospodáře je základní povinností v této situaci, 42 tato
povinnost dopadá zároveň dle ustanovení § 454 občanského zákoníku na prokuristu, na
likvidátora dle § 193 o.z., na opatrovníka právnické osoby dle § 487 o.z. a také na
zástupce člena právnické osoby, která je členem orgánu obchodní korporace dle § 46 odst.
4 zákona o obchodních korporacích. Nevidím tedy důvod, proč by společník a člen
voleného orgánu osobní společnosti v jedné osobě měl být této povinnosti zproštěn.

2.2. Charakter právního vztahu mezi právnickou osobou a členem
voleného orgánu
Zcela klíčovou otázkou, která se dále prolíná celou existencí a aplikací institutu
péče řádného hospodáře, je problém povahy právního vztahu mezi právnickou osobou,
v této práci primárně obchodní korporací, a členem jejího voleného orgánu. Odpověď na
tuto, v obchodněprávní teorii posledních let intenzivně diskutovanou, otázku, je zásadní

40

Dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

41

Dle ustanovení § 125 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

42

BALÝOVÁ, Lucie. Péče řádného hospodáře ve volených orgánech obchodních korporací ve světle

rekodifikace. Obchodněprávní revue. 2014, roč. 6, č. 7-8, s. 212-215. ISSN 18036554. s. 212.
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pro nastavení samotného postoje k péči řádného hospodáře a k jejím základním
aplikačním aspektům.
Povaha vztahu obchodní korporace a člena jejího voleného orgánu je totiž, jak
bude v této podkapitole dále zevrubně rozebráno, určující pro použití jednoho ze dvou
modelů odpovědnosti za újmu v případě porušení povinnosti jednat s péčí řádného
hospodáře, která má buďto charakter zákonný, a řídí se tedy ustanovením § 2910
občanského zákoníku, zakládajícím subjektivní odpovědnost, nebo charakter smluvní,
řídící se ustanovením § 2913 tohoto právního předpisu a zakládající odpovědnost
objektivní. Druhý, neméně zásadní důsledek určení povahy tohoto právního vztahu, je
stanovení pojetí zastoupení, které se používá při výkonu funkce člena orgánu obchodní
korporace, opět smluvní či zákonné.
Jak bude dále demonstrováno, jedná se o otázku velice aktuální, ve které za
několik let trvání diskuze o ní zatím nebylo dosaženo shody, ač se určité obrysy obecněji
přijímaného řešení možná začínají ukazovat

2.2.1. Povaha právního vztahu před rekodifikací
Pro uvedení do diskuze o charakteru předmětného právního vztahu mi přijde
vhodné zmínit pojetí tohoto vztahu před rekodifikací. Péče řádného hospodáře byla
v obchodním zákoníku upravena v ustanovení § 194 odst. 5 pro členy představenstva
akciové společnosti, další ustanovení tohoto předpisu43 potom tento standard jednání
předepsala i členům ostatních volených orgánů obchodních korporací. Jak poukazuje
např. Pelikánová,44 obchodní zákoník v ustanovení § 37345 upravuje kontraktní

43

Např. § 200 odst. 3, § 135 odst. 2 i jiná ustanoveními obchodního zákoníku.

44

PELIKÁNOVÁ, Irena. Právní odpovědnost i v jejích různých formách vždy dle jejího smyslu a účelu

dle zákona a její současné vývojové tendence (se zaměřením především na náhradu škody) s přihlédnutím
ke zvláštnostem českého práva. In: TULÁČEK, Jan. XX. Karlovarské právnické dny: jubilejní sborník =
XX. Karlsbader Juristentage: Festschrift. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-18-2. s. 184.
45

„Kdo poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé

straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.“
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odpovědnost jako objektivní, toto pojetí potom svým § 75746 rozšířil i na delikty, čímž
v obchodním právu vytvořil konstrukci s povahou jednotného civilního deliktu, oproti
této konstrukci podle starého občanského zákoníku ovšem založenou na objektivním
principu. Povinnost členů volených orgánů jednat s péčí řádného hospodáře byla tedy
podle předrekodifikační úpravy v obchodním zákoníku, stejně jako porušení jiných
povinností stanovených v obchodním zákoníku,47 vystavěna na objektivním charakteru.
Toto pojetí je po rekodifikaci zcela překonané, jelikož zákon o obchodních
korporacích celistvou úpravu náhrady újmy vůbec neupravuje a občanský zákoník
striktně odděluje smluvní odpovědnost založenou na objektivním principu podle
ustanovení § 2913 občanského zákoníku a deliktní odpovědnost postavenou
na subjektivním principu podle ustanovení § 2910 občanského zákoníku.

2.2.2. Zákonná povaha právního vztahu
Argumenty pro zákonný charakter vztahu mezi členem voleného orgánu a
obchodní korporací lze spatřit v odborných pojednáních často, nedovážil bych se je
ovšem označit za převažující, jelikož, jak bude dále ukázáno, se přinejmenším na čtyřech
místech v předních českých komentářových monografiích jednotliví autoři k tomuto
přístupu nepřiklání.
Pro přehlednost zmíním jako prvního zastánce zákonného pojetí Dvořáka,48 který
říká, že občanský zákoník povahu předmětného vztahu neupravuje, pro obchodní
korporace existuje ovšem dílčí úprava, podle které se vztah mezi obchodní korporací

46

„Pro odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinností stanovených tímto zákonem platí obdobně

ustanovení § 373 a násl.“
47

ŠTENGOVÁ, BARTOŠÍKOVÁ In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, PLÍVA, Stanislav, HAVEL, Bohumil,

MACEK, Josef, TOMSA, Miloš, PEKÁREK, Milan, ZUNT, Vlastislav, BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava,
MUNKOVÁ, Jindřiška. Obchodní zákoník. 13.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2010, ISBN 97880-7400-354-7. s. 1358.
48

DVOŘÁK In: ŠVESTKA, J, DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.

Praha: Wolters Kluwer, 2014, ISBN 9788074783708.s. 529-530.
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a jejím členem řídí přiměřeně úpravou příkazní smlouvy v občanském zákoníku. Dále
dodává, že ve vztahu mezi obchodní korporací a členem voleného orgánu nejde o výkon
závislé práce, aplikace pracovněprávních předpisů je proto vyloučena (nabízí ovšem
spornou myšlenku jejich subsidiární aplikace v některých případech), a proto se nemůže
jednat o pracovněprávní vztah.
Za základ povinnosti k náhradě újmy pro porušení povinnosti k výkonu funkce
s péčí řádného hospodáře označuje Dvořák49 zákon, bližší argumentaci neposkytuje,
pouze poznamenává, že se jedná o odpovědnost soukromoprávní, která je konstruována
jako odpovědnost za porušení právních povinností při výkonu funkce podle ustanovení
§ 2910 občanského zákoníku.
Další přiklonění se k zákonnému pojetí tohoto vztahu lze spatřovat v pojednání
Hámorské, která poukazuje na odlišnou úpravu povinnosti k náhradě újmy způsobené
porušením zákonné povinnosti, která, jak již bylo řečeno výše, byla podle obchodního
zákoníku založena na objektivním principu, v novém občanském zákoníku je ovšem
upravena odlišně, jelikož škůdce odpovídá pouze za zaviněné porušení takové povinnosti.
V případě, že člen orgánu obchodní korporace nezaviní porušení povinnosti jednat s péčí
řádného hospodáře, povinnost k náhradě újmy mu nebude možné uložit.50
Zákonnou povahu vztahu mezi členem voleného orgánu a obchodní korporací
spatřují také Havel se Štenglovou,51 ač zároveň dodávají, že zodpovězení otázky povahy
tohoto vztahu překračuje rozsah prvního vydání komentáře k zákonu o obchodních
korporacích. Další argumentace zde obsažena není. Havel ovšem o rok později

49

DVOŘÁK, op. cit. sub 49, s. 531.

50

HÁMORSKÁ, Andrea. Povinnost členů orgánů obchodních korporací jednat s péčí řádného hospodáře

po rekodifikaci. Obchodněprávní revue. 2012, roč. 4, č. 9, s. 250–256. ISSN 18036554252-253. s. 250252.
51

ŠTENGLOVÁ, HAVEL, op. cit. sub 40, s. 134.
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na Karlovarských právnických dnech52 přednesl řadu argumentů, kterými podkládá pojetí
předmětného vztahu jako zákonného.
Konkrétně rozebírá, že povinnost jednat s péčí řádného hospodáře je upravena
kogentně a nepředpokládá existenci smlouvy, dále argumentuje ustanovením
§ 159 odst. 1 občanského zákoníku, které presumuje nedbalost, což je dále upřesněno
v ustanovení § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. Zmiňuje také obranu proti selhání,
která nestojí na liberaci pro vis maior jako v ustanovení § 2913 odst. 2 o.z., ale na možném
vyvrácení nedbalosti jako v ustanovení § 2912 odst. 2 o.z. Zákonnou povahu vztahu
označuje za přiléhavější, protože péče řádného hospodáře je objektivizována, zkoumá se
tedy, jak by se zachovala jiná rozumně pečlivá osoba v obdobném postavení.
V tomto kontextu zmiňuje také, dnes již přímo kodifikované, pravidlo
podnikatelského úsudku. Smluvní povaha spolu s objektivní odpovědností by připouštěly
liberaci pouze podle ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Uvádí, že se obsah vztahu
mezi členem voleného orgánu a korporací, tedy obligace vzniklé ze zákona, řídí zákonem,
přiměřeně příkazem a dále také tím, co si strany případně ujednají v možné navazující
smlouvě. Mandatorní obligace podle něj však vzniká ze zákona.
Pro zákonné pojetí předmětného vztahu se vyslovila i Krtoušová,53 která jej
odvozuje z teorie fikce právnických osob, ze které vychází občanský zákoník. Její
argument říká, že právnická osoba v rámci fikční teorie nemá vlastní vůli, ale je jí
přičítána vůle členů jejích orgánů, vůle těchto osob tedy nahrazuje vlastní vůli právnické
osoby. Členové nejvyššího orgánu obchodní korporace, kteří dosazují členy volených
orgánů do jejich pozic, neprojevují ve skutečnosti vůli právnické osoby, ale vůli vlastní,
která se právnické osobě nepřičítá, tuto situaci přirovnává ke jmenování opatrovníka
právnické osoby soudem. Uzavírá, že vztah člena orgánu právnické osoby s ní jsou

52

HAVEL, Bohumil. Výkon funkce člena statutárního orgánu, včetně smlouvy o výkonu funkce v prolnutí

ZOK a ObčZ In: ZOUFALÝ, Vladimír. XXII. Karlovarské právnické dny = XXII. Karlsbader Juristentage.
Praha: Leges, 2014. ISBN 9788075020291. s. 416.
53

KRTOUŠOVÁ, Lucie. Péče řádného hospodáře: odpovídá britskému konceptu duty of care, skill and

diligence? Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 10, s. 277-284. ISSN 18036554. s. 591.
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limitovány zákonem, který pouze vedle toho také dává možnost smluvní úpravy daného
vztahu, zastoupení právnické osoby členem voleného orgánu je podle ní tedy
zastoupením zákonným.
2.2.3. Argumenty pro smluvní povahu
Výše jsem zmínil, že smluvní povahu vztahu mezi členem voleného orgánu
a právnickou osobou propaguje několik komentářových monografií. To je vskutku
pravda, nutno ovšem podotknout, že za dvěma z těchto komentářů, konkrétně
k ustanovením § 51 zákona o obchodních korporacích54 a § 159 občanského zákoníku,55
stojí tentýž autor, a to Jan Lasák. Jeho pohled na tuto problematiku je na jednu stranu
kompromisní, uznává, že argumenty lze shledat ve prospěch obou možných výkladů, dále
ovšem propaguje pouze smluvní pojetí tohoto vztahu.
Jeho argumentace vychází z pohledu na věc, v rámci kterého je vznik funkce člena
voleného orgánu obchodní korporace z důvodu volby, jmenování či jiného povolání
do funkce ve smyslu ustanovení § 152 odst. 2 občanského zákoníku, a přijetí tohoto
povolání do funkce ze strany člena voleného orgánu, zvláštním důvodem uzavření
smlouvy mezi členem voleného orgánu a obchodní korporací. Jejich vzájemný vztah má
potom podle Lasáka nepochybně smluvní povahu. Dodává, že je dokonce možné, aby
mezi obchodní korporací a členem voleného orgánu byla uzavřena smlouva
konkretizující jejich vzájemná práva a povinnosti v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a neshledává důvod, proč by porušení
těchto výslovně stanovených smluvních povinností mělo z hlediska náhrady újmy mít
odlišný režim oproti porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, která je
bezesporu inherentní součástí takového smluvního vztahu, založeného v důsledku vzniku
funkce člena voleného orgánu.

54

LASÁK, op. cit. sub 34.

55

LASÁK, op. cit. sub 23.
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Stejný závěr lze potom najít i v komentáři Pelikánové a Pelikána k ustanovení
§ 432 občanského zákoníku, které se zabývá obecným zákazem konkurence zástupce
podnikatele. Tito autoři na jednu stranu poukazují, že se předmětné ustanovení na úpravu
obchodních korporací nevztahuje, současně ovšem podotýkají, že povaha vztahu členů
orgánů právnické osoby k této právnické osobě je smluvní a jednalo by se tedy o smluvní
odpovědnost za újmu.56 Dodávají, že na otázky, které nejsou v rámci této zvláštní úpravy
zohledněny, se použije úprava obecná, tedy ustanovení § 2913 občanského zákoníku
stanovující objektivní odpovědnost a liberační důvod, který ovšem s ohledem na zvláštní
úpravu v tomto případě nebude možno použít. V úvahu ovšem přichází ustanovení
o spolupůsobení újmy či rozsahu a způsobu náhrady.
Jako další podpůrce, lépe podpůrkyně, smluvní povahy vztahu mezi členem
voleného orgánu a právnickou osobou, zde bude jmenována Pokorná,57 která ovšem
nenabízí žádné bližší argumenty, pouze tento postoj k předmětné problematice vyjadřuje
v komentáři k ustanovení § 451 občanského zákoníku, kde říká, že základem
jednatelských oprávnění členů statutárních orgánů je postavení smluvního zástupce
obchodní korporace.
Jako posledního zástupce tohoto názorového proudu zmíním Bezoušku,58 který
bez bližšího rozebrání problému mluví o povinnosti nahradit újmu způsobenou
povinností jednat s péčí řádného hospodáře podle ustanovení § 2913 občanského
zákoníku, jednalo by se tedy o vztah smluvní.

2.2.4. Hybridní povaha aneb právní vztah sui generis
V průběhu času se ze dvou přístupů k pojímání právního vztahu mezi členem
voleného orgánu a právnickou osobou vydělil ještě přístup třetí, který se, nepřekvapivě,
v čisté podobě nepřiklání k žádnému z obou vyjmenovaných přístupů.
56

PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., op. cit. sub 49, s. 1017.

57

POKORNÁ, J., op. cit. sub 49, s. 1089.

58

BEZOUŠKA, P, Piechowiczová, L. Nový občanský zákoník. Nejdůležitější změny. Olomouc: ANAG,

2014. ISBN 978-80-7263-819-2. s. 49.
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Zastáncem hybridního přístupu k řešené problematice je předně Svoboda,59 který
v komentáři k ustanovení § 436 občanského zákoníku o podstatě zastoupení,
vztahujícímu se jak k zákonnému, tak ke smluvnímu zastoupení, v bodě nazvaném
jednání právnické osoby, říká, že v občanském zákoníku po rekodifikaci nově
koncipované přímé zastoupení právnické osoby jejími statutárními orgány není ničím
jiným, než specifickou variantou přímého zastoupení, které se nachází na pomezí
zastoupení zákonného a smluvního. Na jednu stranu jsou podle něj statutární orgány,
a do jisté míry i způsob jejich právního jednání za právnické osoby, vymezeny zákonem,
na druhou stranu, ale jejich členové své postavení získávají na základě zakládajícího
dokumentu právnické osoby či na podkladu rozhodnutí nejvyššího orgánu právnické
osoby.
Z toho vyvozuje závěr, že se na právní jednání členů volených orgánů
právnických osob vztahují jak obecná ustanovení o smluvním zastoupení, tedy § 441
a následující občanského zákoníku, stejně tak jako ustanovení o zastoupení zákonném,
tedy § 457 a následující občanského zákoníku. Kolize těchto ustanovení by potom podle
Svobody měla být řešena vždy s přihlédnutím ke specifickému charakteru jednání člena
statutárního orgánu za právnickou osobu. Svoboda již dále nepoznamenává, ke kterému
pojetí se jeho chápání předmětného právního vztahu blíží více, jelikož jeho argumentace
není žádným způsobem dále rozvedena, je zřejmě nutno se domnívat, že se jeho chápání
nepřiklání žádnému ze dvou výše zmíněných, řekl bych, výchozích pojetí, a spatřuje
v něm čistě originální, třetí přístup.
Tento postoj k pojetí daného vztahu sui generis ovšem není jednotný. Tichý60 řadí
zastoupení člena orgánu právnické osoby stejně jako Svoboda do samostatné kategorie
mimo zákonné či smluvní zastoupení, současně ale dodává, že se podle něj jedná
o zastoupení velmi blízké zastoupení zákonnému, bližší argumentaci nenabízí.

59

SVOBODA, K., op. cit. sub 49, s. 1037.

60

TICHÝ, L. Základní otázky smluvního zastoupení a návrh občanského zákoníku. Bulletin advokacie.

2011 č. 5 s. 37-45. ISSN 1210-6348. s. 37.
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Opět jiný přístup v rámci tohoto názorového proudu nabízí Melzer,61 který
vychází, stejně jako Svoboda, z faktu, že výkon funkce člena voleného orgánu
předpokládá jednak jeho volbu, jmenování nebo jiné povolání dle ustanovení § 152 odst.
2 o.z., a jednak přijetí této funkce v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 o.z. V návaznosti
na to říká, že ač se nejedná o uzavření smlouvy, je zjevné, že tento proces předpokládá
shodnou vůli stran, a proto jde o vztah, který se „přinejmenším blíží vztahu smluvnímu“,
jelikož je to vztah oboustranně dobrovolný; na tento vztah se tedy aplikují ustanovení
o zastoupení smluvním, nikoliv ta o zastoupení zákonném. Uzavírá, že se jedná
o zastoupení sui generis, na které se předně aplikuje zvláštní úprava, pokud ovšem v této
budou mezery, spíše doporučuje analogické použití ustanovení o smluvním zastoupení,
nikoliv o zastoupení zákonném.

2.2.5. Srovnání všech pojetí
Jak lze vidět, otázka charakteru vztahu mezi členem voleného orgánu právnické
osoby a touto právnickou osobou je velice diskutabilní. Doktrína se neshoduje, nejvíce je
tento rozpor zřejmě vidět v komentáři k občanskému zákoníku vydaném nakladatelstvím
Wolters Kluwer,62 ve kterém se, jak řešeno výše, nachází tři různé názory na čtyřech
místech: zákonné pojetí obhajuje Dvořák v komentáři k § 159, smluvní pojetí Pelikánová
a Pelikán v komentáři k ustanovení § 432 a Pokorná v komentáři k ustanovení § 451,
hybridní pojetí potom zastává Svoboda v komentáři k ustanovení § 436.
S těmito třemi výše popsanými přístupy63 bych se rád vypořádal, a to mimo jiné
za použití vylučovací metody. Předně musím podotknout, že popsaný přístup ke vztahu
mezi členem voleného orgánu a právnickou osobou jako ke vztahu sui generis mi
nepřipadá vhodný ani jakkoliv udržitelný při řešení náhrady újmy, jelikož ignoruje

61

Melzer, F., Tégl, P. et al. Občanský zákoník. Velký komentář. Svazek III. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-

80-7502-003-1. s. 44 a násl.
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Op. cit. sub 49.
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Uvědomuji si, že autoři pojímající tento vztah jako hybridní nejsou ve svých závěrech úplně jednotní, to

zde ovšem nepředstavuje citelnou překážku.
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zásadní aspekt a jeden ze samotných důvodů určení povahy tohoto vztahu, tím
pochopitelně myslím navazující charakter odpovědnosti za újmu způsobenou porušením
povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.
Havel k tomuto říká64, že hybridní pojetí vlastně neexistuje, jelikož vybraní autoři,
kteří toto pojetí sui generis zastávají a zároveň do důsledku rozebrali aplikaci právní
úpravy smluvního i zákonného zastoupení, nakonec stejně tíhnou k jedné či druhé
variantě, která by se v případě potřeby měla aplikovat. Tuto potřebu ovšem shledávají
pouze v případech mezer zvláštní úpravy a jejich uzavírání za pomoci analogie.
Na vzorku zastánců tohoto hybridního pojetí nakonec uzavírá, že tento přístup
ve skutečnosti jeho zastánci chápou jako zastoupení smluvní, ve kterém ovšem oprávnění
vzniklo na základě zákona.
Osobně dovozuji, že úprava náhrady újmy v občanském zákoníku z důvodu
potřeby určení formy náhrady újmy nenabízí prostor pro jiné pojetí než smluvní či
zákonné předmětného vztahu a s názorem Havla se tedy shoduji do té míry, že hybridní
pojetí není nic jiného, než jiné chápání smluvního či zákonného pojetí. Tento autor ovšem
zároveň říká,65 že ač preferuje zákonnou povahu, smluvní pojetí zastoupení je také
možným řešením. Zde se již názorově rozcházíme, protože osobně nevidím pro smluvní
povahu předmětného vztahu prostor.
V tomto kontextu musím předně poukázat na argument Borsíka,66 který
s odkazem na americkou doktrínu a ustanovení § 545 občanského zákoníku říká, že
fiduciární povinnosti jsou vnější ingerencí zákonodárce, kterými se vyplňují mezery
v nedokonalých smlouvách – ve světě dokonalých smluv by péče řádného hospodáře
nebyla potřeba. Právní jednání dle zmíněného ustanovení § 545 občanského zákoníku

64

HAVEL, Bohumil. Konflikt zájmů při správě obchodních korporací (vztah § 437 odst. 2 ObčZ a § 54 a

násl. ZOK). Právní rozhledy. 2015, roč. 22, č. 8, s. 272-275. ISSN 12106410, s. 273.
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BORSÍK, Daniel. Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku bez legend.

Obchodněprávní revue. 2015, roč. 7, č. 7-8, s. 193-205. ISSN 18036554. s. 199.
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totiž vyvolává i zákonné právní následky, které jsou odlišné od těch, jež jsou v samotném
právním jednání obsaženy.
V případě, kdy by tomu tak nebylo, by se stalo celé obchodní a občanské právo
okamžikem uzavření příkazní smlouvy či smlouvy o výkonu funkce člena orgánu
právnické osoby smluvními ustanoveními, což zákonodárce jistě nezamýšlel. K tomuto
dodává Havel67, který smluvní povahu předmětného vztahu nepřijímá za svou, ale ani ji
úplně nezavrhuje, že kupříkladu zaměstnanec, který je zákonným zástupcem právnické
osoby, se do tohoto postavení také dostává dobrovolně a smluvně.
Z výše zmíněných důvodů vylučuji možnost, aby vztah mezi členem voleného
orgánu právnické osoby byl smluvního či hybridního charakteru. Zbývá tedy pojetí
zákonné, které se zdá být zdaleka nejvhodnější, protože implikuje subjektivní
odpovědnost za porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, což je, domnívám
se, i zákonodárcem zamýšlené a zároveň všeobecně nejpraktičtější pojetí, jelikož
povinnost péče řádného hospodáře je kogentně dána zákonem, stojí samostatně
a nezávisle vedle povinností sjednaných v případné smlouvě o výkonu funkce a bude tak
vyvolávat zákonné, nikoliv smluvní, právní následky.
Na závěr rozboru této problematiky ovšem nutno podotknout, že Vrchní soud
v Praze při rozhodování v rejstříkové věci,68 kde mimo jiné dovodil nepřípustnost
společného jednání prokuristy a člena statutárního orgánu, zmiňuje, že zastoupení
právnické osoby členem jejího statutárního orgánu je vskutku zastoupením sui generis,
které není ani zastoupením smluvním, ani zákonným. Náhrada újmy ovšem v těchto
rejstříkových věcech pochopitelně řešena nebyla, proto budeme muset na prosazení
jednoho z myšlenkových proudů v relevantní judikatuře ještě počkat.

67

HAVEL, op. cit. sub 65, s. 275.
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Např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 04.08.2015, sp. zn. 14 Cmo 184/2014.
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2.3. Péče řádného hospodáře a její složky
Povinnost jednat za právnickou osobu s péčí řádného hospodáře je jednou
z mnoha základních povinností členů volených orgánů právnických osob.69 Tento institut
se skládá ze dvou složek70, a to konkrétně povinnosti (řádné) péče a povinnosti loajality.
Povinnost řádné péče pozitivně-právně, v souladu s ustanovením § 159 občanského
zákoníku, zahrnuje povinnost vykonávat funkci člena voleného orgánu s „potřebnými
znalostmi a pečlivostí“, složka loajality potom, dle zmíněného ustanovení, vyžaduje
„nezbytnou loajalitu“.
2.3.1. Péče a její požadovaná úroveň
Naprostá většina právních řádů dnešního světa stanovuje pro členy volených
orgánů právnických osob jistý standard péče, který musí při jednání za společnost
dodržovat.71 Úprava této povinnosti pochopitelně není v každé zemi stejná, konkrétní
formulace tohoto pravidla se mezi jednotlivými státy do jisté míry odlišují, vzhledem
ke každodenní obchodní praxi ovšem není tak překvapivé, že základní obsah této
povinnosti je ve většině zmíněných světových právních řádech přibližně stejný.72
Pro srovnání se v korporátním právu Delaware v rámci povinnosti péče (duty
of care) mluví o „úrovni péče, kterou by aplikovala běžně opatrná a rozumná osoba“.73
V úpravě německé jde podle ustanovení § 93 odst. 1 německého zákona o akciových
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DVOŘÁK, op. cit. sub 49, s. 528.
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BORSÍK, op. cit sub. 67, s. 197.
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ANDENAES, Mads Tønnesson a Frank WOOLDRIDGE. European comparative company law.

Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 9781107407640. s. 265-6.
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CAHN, Andreas a David C. DONALD. Comparative company law: text and cases on the laws governing

corporations in Germany, the UK and the USA. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN
9780521768733. s. 369.
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Definováno v rozhodnutí Supreme Court of Delaware Graham v. Allis-Chalmers Mfg. Co., 41 Del.Ch.

78, 188 A.2d 125 (Del.Supr. 1963) 41 Del.Ch. 78, 188 A.2d 125 (Del.Supr. 1963): „that amount of care
which ordinarily careful and prudent men would use in similar circumstances“.
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společnostech (Aktiengesetz, dále jen „AktG“)74 o „péči řádného a svědomitého
obchodního vedoucího“. Toto ustanovení v německém právu akciových společností
stanovuje pouze povinnost péče, tedy duty of care, německy Sorgfaltspflicht, odpovídající
českým potřebným znalostem a pečlivosti.

2.3.1.1.

Povinnost péče před rekodifikací

V době před rekodifikací byla míra vyžadované péče blíže vymezena pouze
v judikatuře, kde byl ve značné míře použit standard péče o vlastní majetek.75 Tento
přístup má na první pohled nedostatek76 v té skutečnosti, že vlastník oplývá právním
panstvím nad věcí, má všeobecnou, přímou a výlučnou moc nad touto svojí věcí, může
s ní tedy zcela libovolně nakládat, to činit ve prospěch kohokoliv, a jedno z dílčích
oprávnění vlastníka z pohledu analytické definice vlastnictví je i oprávnění věc zničit.77
Toto rozhodovací praxe, ač v doktríně odmítána zmíněnými, velice jasnými a rozumnými
argumenty, se v soudním rozhodování podle obchodního zákoníku objevuje víceméně
dodnes.78
Podle obchodního zákoníku nebyly vyžadovány rozsáhlé odborné znalosti, nýbrž
pouze „základní znalosti rozeznat hrozící škodu a zabránit jejímu způsobení“,79
vyžadováno ovšem bylo spatření vlastní nedostatečné kvalifikace a následující povinnost
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DE: Aktiengesetz vom 6. September 1965, BGBl I. S. 1089.
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k přizvání odborníka,80,81 stejně tak jako povinnost používat vlastní odborné znalosti,
schopnosti a dovednosti, pokud jimi člen orgánu disponuje.82
2.3.1.2.

Vyžadovaná míra péče

Konkrétní míru péče požadovanou po členech volených orgánů právnických osob
v občanském zákoníku lze rozebrat na základě několika základních východisek. Předně
je nutno podotknout, že právní úprava vychází v § 52 odst. 1 zákona o obchodních
korporacích z objektivního, tedy typizovaného standardu péče,83 jelikož se „přihlédne
k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by
v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace“. Na první pohled je tedy
nadobro opuštěn dřívější, soudy používaný, standard péče o vlastní majetek, a přijat tento
rozumnější standard.84
Zákon mluví o péči „jiné rozumně pečlivé osoby“ v obdobném postavení, což také
na první pohled nevyžaduje odbornou péči, neboť správa obchodní korporace je běžnou
správou cizího majetku.85 Pokud zákonodárce vyžaduje kvalifikovanou péči, činí tak
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 29 Cdo 2531/2008.
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Myšlenka dnešní vyvratitelné domněnky nedbalosti v § 159 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku

ostatně nebyla nová, objevuje se již v prvorepublikové judikatuře. Viz Vážného sbírka, judikát vedený pod
č. 5620 „Již v tom je nedbalost, vezme-li někdo na sebe funkci člena dozorčí rady akciové společnosti, ač
ví, že jí nebude moci zastávat, neb na to svými znalostmi nestačí. “ a vyvození důsledků viz např. judikát
vedený pod č. 6079 tamtéž „Sezná-li člen představenstva akciové společnosti, že na svoji funkci svými
znalostmi nestačí, má rezignovat a nesetrvávat v dotčené funkci.“ Citováno podle ŘEHÁČEK, Oldřich.
Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů. Praha: C.H. Beck, 2010. Beckova edice právo
a hospodářství. ISBN 978-80-7400-346-2.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 29 Cdo 1262/2006.
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LASÁK op. cit. sub 34, s. 423.
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Který se ovšem v judikatuře již také objevil, např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 1.3.2006, sp.

zn. 5 Tdo 1194/2006, podle kterého je „Člen představenstva povinen vynaložit při plnění svých povinností
takovou nezbytnou míru řádné péče, jakou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba“.
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HAVEL, op. cit. sub 6, s. 154.
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výslovně, jako např. v § 11 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. Bavíme se
tedy o typizovaném pojetí úrovně běžně vyžadované, nikoliv kvalifikované, péče.
Osobně se domnívám, a nejsem v tomto předpokladu osamocen,86 že roli jistě
budou hrát i jiné okolnosti konkrétního případu, nebude se tedy jednat o čistě
objektivizovaný standard stejný pro všechny, ať už pro profesionála, který se do své
funkce dostal na základě svých propagovaných a všeobecně uznávaných dovedností, či
laika, který se mohl v roli člena orgánu ocitnout téměř náhodou, kupříkladu z náhlé
nutnosti po zdědění podílu v obchodní korporaci.
Toto pojetí lze nalézt kodifikováno kupř. v právu Velké Británie, konkrétně
v § 174 odst. 2 písm. b) zákona o společnostech, podle kterého musí člen statutárního
orgánu vedle splnění objektivního standardu péče také uplatnit své „znalosti, schopnosti
a zkušenosti“, kterými oplývá.87
Tento přístup se zdá být spravedlivý a vysoce praktický, jelikož ve výše
zmíněném případě bude muset oproti profesionálnímu manažerovi druhý zmíněný člen
orgánu, tedy v zásadě laik, pro dosažení objektivizovaného standardu vynaložit mnohem
větší úsilí, případně využít externí pomoci v případě, kdy zjistí, že v určitém případě ani
„není péče řádného hospodáře schopen“, zatímco profesionální manažer bude bez větších
obtíží schopen tohoto standardu dosáhnout, a jeho další schopnosti, kvůli kterým byl
velmi pravděpodobně nejvyšším orgánem obchodní korporace vybrán, by v čistě
objektivním pojetí úrovně poskytované péče aplikovat bez sankčního postihu vůbec
nemusel.
Německé právo používá podobný přístup také, jelikož primárně nepřihlíží
k osobním schopnostem a vlastnostem člena voleného orgánu korporace. Požadavky
na úroveň jeho péče se tedy neposuzují s přihlédnutím k osobním vlastnostem, nýbrž se
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ŠTENGLOVÁ, HAVEL, op. cit. sub 40, s. 140.
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Companies Act 2006, section 174 subs. 2 par. (a): „general knowledge, skill and experience that the
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bere v potaz charakter a velikost společnosti, počet zaměstnanců, ekonomická situace,
dobové poměry, určený obor člena orgánu apod.88 Subjektivní prvek lze ovšem
v německém pojetí též spatřit, protože se přihlíží k „jedinečným zvláštním znalostem či
dovednostem“, které musí člen orgánu při výkonu své funkce použít89, jelikož zejména
na jejich základě bude často do voleného orgánu jeho člen vůbec zvolen. Člen orgánu
tedy podle německého práva musí mít znalosti a dovednosti nutné pro výkon funkce
v oboru společnosti, splňovat objektivní měřítko v rámci tohoto oboru a případně dostát
subjektivnímu prvku tohoto měřítka.
Na čistě objektivní pojetí by se totiž dalo nahlížet tak, že existuje jistá spodní
laťka, určitá hranice, kterou překročí-li člen orgánu při výkonu své funkce, již dále
nemůže porušit svoji fiduciární povinnost řádné péče. Tento přístup se některým autorům
nejeví jako nejvhodnější, Petr Čech se k povinnosti péče jako objektivní vyjadřuje
negativně,90 říká, že glorifikuje průměrnost tím, že sice na jednu stranu zvyšuje
požadovaný standard členů orgánů, kteří postrádají obezřetnost, na druhou stranu ale
tento standard snižuje, tedy snižuje pomyslnou laťku na nízkou úroveň v případech, kde
by subjektivní přístup byl pro společnost výhodnější vzhledem ke specifickým
vlastnostem konkrétního člena voleného orgánu.
Osobně se na tuto problematiku dívám z jiného úhlu než zmíněný autor. Řízení
obchodní korporace je velice specifická činnost závislá na mnoha faktorech a hodnocení
standardu péče aplikované při jejím výkonu je činnost nadmíru obtížná a zapeklitá, to
i přes případnou pomoc soudního znalce z oboru. Na jednu stranu uznávám, že objektivní
pojetí míry péče může působit poněkud neflexibilně a stanovení jednotného standardu
pro všechny lze shledávat za jisté zjednodušení, přesto se ale domnívám, že zákonná
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úprava přihlížející k péči jiné rozumné pečlivé osoby v „obdobné situaci“ nabízí dostatek
prostoru pro mírnou subjektivizaci, která dostačuje.
Čistě subjektivní pojetí by dle mého názoru vystavilo obchodní korporace
rizikům, zejména by členové nejvyššího orgánu korporace často sami nemuseli být
schopni rozeznat, jakou úroveň péče mohou od člena voleného orgánu vůbec očekávat,
což je problém, který objektivní pojetí diktující jistou minimální úroveň elegantně řeší
a chrání tím do jisté míry společníky obchodní korporace samy před sebou, nadto ovšem
i ekonomiku jako celek, před zbytečně riskujícími, nešetrnými či porůznu nedbalými
členy volených orgánů.
V rámci objektivizovaného pojetí se tedy od člena voleného orgánu obchodní
korporace bez větších zkušeností či vzdělání, řídícího menší, kupř. v rámci rodiny
vlastněnou, obchodní korporaci, vyžaduje pevně daná úroveň péče, soudem pochopitelně
posuzovaná s přihlédnutím ke specifikům daného případu, ovšem za všech okolností bude
tento nezkušený člen orgánu držen jistým standardem chránícím obchodní korporaci proti
výrazným excesům, kterých by se „jiná rozumně pečlivá osoba“ v takovémto postavení
nedopouštěla.
Díky subjektivnímu prvku bude zároveň v případě vrcholového manažera
s dvacetiletou praxí v řízení mezinárodní obchodní korporace, který byl společníky na
základě tohoto renomé pro řízení jejich korporace vybrán, očekávána aplikace jeho
nadstandardních dovedností, kterými oplývá.
Zde se tedy dostáváme k mírné subjektivizaci zákonem převážně objektivně
pojatého standardu péče, která je, dle mého názoru, i s přihlédnutím k judikatuře podle
obchodního zákoníku, obhajitelně vyložitelná v rámci extenzivního výkladu v zákoně
kodifikovaného pojetí míry aplikované péče jakožto složky péče řádného hospodáře.
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2.3.2. Nezbytná loajalita
Loajalita je základní fiduciární povinností člena voleného orgánu právnické
91

osoby. Úprava v zákoně o obchodních korporacích kodifikuje povinnost loajality přímo,
což v komparativním pohledu není nezbytně nutnou podmínkou, jelikož kupříkladu
v německém právu akciových společností duty of loyalty, německy Treuepflicht,
kodifikována není, pouze se dovozuje z postavení představenstva a jeho členů, kteří jsou
ztělesněním hlavy akciové společnosti a jejich vztah k ní má fiduciární povahu.92
V německém právu Treuepflicht překračuje povinnost dobré víry (Treu und Glauben)
vycházející z § 242 BGB,93 jelikož každému členovi představenstva je uložena povinnost
při jednání ve všech záležitostech, které se dotýkají zájmu společnosti, prosazovat pouze
její zájem, a ne zájem či prospěch ostatních.94
Českým zákonodárcem předepsaná povinnost loajality má stejně tak zajistit
preferenci zájmu právnické osoby před individuálním zájmem osob ostatních, a to ať už
před zájmem samotného člena orgánu, zájmem osob členovi orgánu blízkých, zájmu
společníků či osob zcela jiných.95
Které zájmy by člen orgánu neměl upřednostňovat je tedy poměrně jasné, jaký
konkrétní zájem je ovšem nutno prosazovat, nemusí být v každé situaci úplně
jednoznačné, a to hned z několika důvodů.
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2.3.2.1.

Odlišení zájmu společníků od obchodní korporace

Pro začátek je nutno zdůraznit, že zájem právnické osoby není totožný se zájmem
společníků – ztotožňovat zájem obchodní korporace se zájmem jejích společníků dost
dobře nejde, a to z mnohých důvodů. Společníků je mnoho, jejich zájmy často nejsou
totožné, mohou se, přinejmenším dočasně, křížit a jak bude řečeno o několik odstavců
níže, zájmy společníků také nejsou ty jediné důležité.
Dále nutno podotknout, že dosavadní soudní praxe dělítko mezi zájmy obchodní
korporace a jejích společníků úspěšně pokládá, což lze spatřit v judikatuře, konkrétně je
možné zmínit například rozhodnutí Nejvyššího soudu96, kde figurují na straně žalobců i
žalovaného společníci společnosti s ručením omezeným, kteří byli zároveň jejími
jednateli oprávněnými jednat za tuto právnickou osobu samostatně. V řešeném případě
se tito společníci (a zároveň jednatelé) snažili ze společnosti vyvést nemovitosti a jeden
z nich, žalovaný, zřídil k nemovitosti společnosti také věcné břemeno, čímž společnosti
omezil možnost v ní podnikat.
Soud dovodil, že tito při uzavírání smlouvy o převodu nemovitosti či zřízení
věcného břemene jednali v rozporu se zájmy společnosti, jelikož ji zbavovali majetku,
omezovali její možnost podnikat v dané nemovitosti věcným břemenem a v součtu tímto
také obcházeli zákonnou úpravu zrušení a likvidace společnosti a vypořádání společníků.
K tomuto poté Nejvyšší soud dodává, že povinnost loajality je součástí náležité péče,97,98
není tedy důvodu se domnívat, že se na tomto přístupu cokoliv změnilo, tedy že součástí
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pečlivostní složky péče řádného hospodáře člena voleného orgánu je mimo jiné i
preferování zájmů společnosti před zájmy společníka, a to i takového společníka, který
člena voleného orgánu do funkce sám prosadil.
V tomto kontextu ještě považuji za nutné poznamenat, že jedním z nejčastějších
případů preference zájmu jiného subjektu než obchodní korporace a jejího upozadění je
právě upřednostnění zájmu majoritního společníka,99 což je problém v praxi těžko
vymýtitelný, jelikož tento disponuje dostatečnou hlasovací silou pro odplatné odvolání
zmíněného člena orgánu.
Toto je vhodnou ilustrací důvodu pro striktní diferenciaci zájmu obchodní
korporace a jejího (majoritního) společníka v systému odděleného vlastnictví a správy
obchodní korporace, jelikož za účelem ochrany společníků minoritních a korporace samé
nelze jinak, než smísení zájmu obchodní korporace a člena voleného orgánu odmítnout.
2.3.2.2.

V koho zájmu se tedy jedná?

Prozatím bylo vyjasněno, že člen voleného orgánu nemá upřednostňovat zájem
svůj ani jiných osob před zájmem společnosti, a že zájem společnosti není totožný se
zájmem jejích společníků.
Dále bylo zmíněno, že vývoj moderní správy majetku lze pozorovat zřejmě od
dob středověku, a už zde lze polemizovat o tom, jestli správce cizího majetku100 jednal
čistě v zájmu vlastníka majetku, který mu byl svěřen (a případně ve prospěch jiných,
označených beneficientů), nebo byl okruh těchto osob, jejichž zájem byl brán v potaz,
širší.
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Havel říká,101 že moderní obchodní korporace není „pouhý nástroj
utilitaristického uspokojování potřeb, ale [je] jevem s komplexnější společenskou rolí“,
zároveň ale vůle založit tuto korporaci je vedena sledováním vlastního užitku, a tato
korporace potom primárně nástrojem vlastního užitku také zůstává. Obchodní korporace
tedy má širší účel než je navyšování majetku společníků, lze se ale domnívat, že toto
zůstává centrálním bodem jejich činnosti.
Odpověď na otázku, jaký zájem tedy člen orgánu upřednostňovat má, nabízí
Havel102 v části své knihy, kterou vhodně nazval „Komu se slouží“. Uvažuje o tom, zda
se na členy volených orgánů nedá pohlížet kupř. jako na služebníky zaměstnanců, jelikož
v rámci participace zaměstnanci větších akciových společností volí jednu třetinu členů
dozorčí rady,103 ovšem ač je tato kodeterminace v právních řádech Evropy běžná, nezdá
se, že by zájmy zaměstnanců byly zohledňovány.104
Další možnou odpovědí na otázku, komu se slouží, jsou věřitelé.105 Toto pojetí
prosazovaného zájmu bude jistě upřednostněno v určitých životních fázích obchodní
korporace, zejména pokud je v úpadku, při jejím běžném fungování se ovšem
nedomnívám, že by zájem všech věřitelů byl nějakým způsobem primární, navíc platí již
výše řečené u společníků, tedy že jejich zájmy nejsou stejné a různí se, to kupř. i při řešení
zmíněného úpadku (konkurs versus reorganizace).
Výše jsem již zmínil, že obchodní korporace nemá totožný zájem s jejími
společníky, řešením otázky, jaký zájem je při výkonu funkce člena voleného orgánu
obchodní korporace hodno a nutno ctít, by ovšem mohl být tzv. model osvíceného
akcionáře106 (enlightened shareholder model) pocházející z Velké Británie. V tomto
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nahlížení zájmy společníků sice převažují, ale musí být zohledněny i zájmy jiných
zainteresovaných skupin, kupř. zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, obce, a také životní
prostředí. Tyto zájmy jsou důležité pro obchodní korporaci i pro její členy, tedy alespoň
potud, pokud je korporace zakládána na delší dobu, a ne jako krátkodobý nástroj
zhodnocení majetku společníků.
Pro srovnání, podle německého AktG má člen statutárního orgánu povinnost brát
v potaz nejen ekonomické zájmy samotné společnosti, zejména tedy její ziskovost, ale
i zájmy akcionářů, věřitelů, stejně tak jako dobro zaměstnanců a celé společnosti.107
Formulace, že společnost má být řízena „pro dobro závodu, jeho zaměstnanců a k užitku
lidu i Říše tak, jak je to potřeba“ byla později ze zákona vypuštěna, jelikož kodifikace
této proklamace v 50. letech nebyla spatřována, vzhledem k obecným principům
německého sociálního právního státu, jako potřebná, neboť se tento zájem dá odvodit
přímo z těchto principů.108
Tento rozbor prosazovaného zájmu členem orgánu zde mohu pro přehlednost
shrnout tak, že se nejedná o zájmy věřitelů, ani čistě o zájmy společníků obchodní
korporace, nýbrž i o zájmy dalších zainteresovaných osob, zejména je nutno vedle
společníků brát z důvodu obvykle dlouhotrvající existence obchodní korporace v potaz
také zájmy dodavatelů a odběratelů, komunity či životní prostředí.
2.3.2.3.

Míra vyžadované loajality

Další úvaha v rámci povinnosti loajality člena voleného orgánu směřuje k jejímu
rozsahu. De lege ferenda se totiž dá uvažovat o tom, jestli zákonodárce vhodně
kodifikoval požadovanou úroveň loajality jako „nezbytnou“. Nezbytná loajalita, jak lze
vidět na první pohled, není úplně vysoký standard – zřejmé je, že se nejedná o loajalitu
úplnou.109 K tomu se vyjadřuje Borsík110, který zmiňuje, že se z členů orgánů obchodních
107

SPINDLER, op. cit. sub 89, AktG § 93 Rn. 22-24.
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SPINDLER, op. cit. sub 89, AktG § 76 Rn. 60-61.
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LASÁK, op. cit. sub 23, s. 135.
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BORSÍK, op. cit sub. 67, s. 200.
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korporací nemají stávat workoholici žijící pouze společností. To je jistě rozumný
argument, ač možná vedený až příliš daleko.
Dalším argumentem pro neužití „úplné“ míry loajality je dle zmíněného autora
problematika whistleblowingu, kterou jednoznačně označuje za porušení povinnosti
loajality vůči obchodní korporaci, ne ovšem loajality nezbytné.
Tato úvaha je, domnívám se, chybná, jelikož whistleblowing je, dle mého názoru,
alespoň v té nejobecnější rovině, v zájmu korporace, jejíž zájem může často být, jak
zmíněno výše, odlišný od jejích společníků. K tomu nutno na okraj podotknout, že
whistleblowing může, ale také nemusí být, v zájmu společníků obchodní korporace,
a stejně tak ve stejném případě může být v zájmu jedné strany (korporace či společníci)
a jít proti zájmu strany druhé.
Whistleblowing je, domnívám se, obecně v zájmu obchodní korporace, ovšem
krátkodobě nemusí být v zájmu jejích společníků, jelikož se v tomto časovém horizontu
může i znatelně snížit hodnota jejich majetku. Ve vztahu k obchodní korporaci
a dlouhodobě i k jejím společníkům whistleblowing odhalí problémy, které v korporaci
jsou, a v mnoha případech předejde pozdějším, ještě závažnějším následkům, které by
hodnotu společnosti do budoucna snížily ještě více.
Pro shrnutí povinnosti loajality člena voleného orgánu k obchodní korporaci
tvrdím, že zájem, který musí tento člen prosazovat, není čistě zájmem společníků ani
věřitelů, nýbrž se jedná o kombinaci zájmů těchto a zároveň také zájmu municipalit či
životního prostředí. Zákonodárce také, možná poněkud nevhodně, zvolil loajalitu
s přívlastkem nezbytná, což sice rozumně odmítá loajalitu absolutní, při řešení konfliktů
zájmů ale tento zvolený standard nemusí představovat dostatečné měřítko preference
zájmu obchodní korporace v porovnáním s možnou, ač nezvolenou, zákonnou formulací
loajality bez přívlastku, současná úprava by tedy mohla stačit pouze na nejzásadnější
excesy.
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2.4. Udělení pokynu nejvyšším orgánem obchodní korporace
Rekodifikovaná úprava korporátního práva s sebou, poměrně zajímavě, přinesla
nalomení jednoho z principů korporátního práva, kodifikovaného v ustanoveních § 195
odst. 2 a § 435 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, podle kterého nikdo nesmí
statutárnímu orgánu udělovat pokyny týkající se obchodního vedení.
Ustanovení § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích říká, že „Člen
statutárního orgánu kapitálové společnosti může požádat nejvyšší orgán obchodní
korporace o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho
povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.“ Pro srovnání, v německém právu akciových
společností je tento institut upraven také, konkrétně v ustanovení § 119 odst. 2 AktG,
podle kterého může valná hromada akciové společnosti rozhodovat jen v situaci, kdy to
představenstvo vyžaduje.111
Tento problém souvisí s institutem péče řádného hospodáře a stojí za bližší
prozkoumání v rámci této práce, jelikož se v českém právu objevuje nově a není zcela
jasné, v jaké míře a ve kterých aspektech využití tohoto pokynu je nutno s péčí řádného
hospodáře jednat.
Na začátek nutno podotknout, že se v odborné literatuře objevuje diskuze o tom,
jestli tento pokyn může nejvyšší orgán udělit i bez žádosti.112 Z prostého jazykového
výkladu spojení „může požádat (…) o udělení pokynu“ dle mého vyplývá, že jde pouze
o možnost o pokyn požádat, kterou člen statutárního orgánu buď využije nebo ne, tedy
musí se jednat o situaci, kdy si statutární orgán takovýto pokyn sám vyžádá. To
v souvislosti s výše uvedenými ustanoveními, která obecně zakazují udělování pokynů
statutárnímu orgánu, dle mého jistě nejvyššímu orgánu obchodní korporace nedává právo
statutárnímu orgánu libovolně udělovat pokyny do obchodního vedení. Tohoto názoru
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„Über Fragen der Geschäftsführung kann die Hauptversammlung nur entscheiden, wenn der Vorstand
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jsou bez bližší argumentace i jiní autoři,113 dle Lasáka by potom rozhodnutí o udělení
pokynu bylo stiženo fikcí nepřijetí podle § 45 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.114
Ač by toto ustanovení mohlo napovídat, že pokynem nejvyššího orgánu jednat
určitým způsobem je člen statutárního orgánu zbaven povinnosti jednat s péčí řádného
hospodáře, zákonodárce přímo zmiňuje opak, tedy že tato povinnost není dotčena.115
Jelikož se jedná o pokyn, jehož inherentní vlastností je závaznost, Hámorská116
či kupř. Lasák117 i přes znění předmětné věty za středníkem dle mého správně dovozují,
že řádné plnění závazného pokynu s nulovou možností diskrece musí být automaticky
jednáním s péčí řádného hospodáře.
Člen statutárního orgánu ovšem odpovídá za realizaci samotného rozhodnutí,
jelikož způsob jeho implementace je obvykle v jeho gesci a porušení péče řádného
hospodáře je při realizaci rozhodnutí snadno představitelné. Toto porušení může ostatně
nastat již při samotné žádosti o předmětný pokyn.

2.4.1. Forma pokynu
Jinými slovy, tuto žádost o pokyn si lze představit v mnoha podobách, konformní
se standardem jednání s péčí řádného hospodáře jistě nebude obecná otázka ve smyslu
„co mám dále dělat“,118 taková žádost by dost možná mohla být porušením povinnosti
vyvodit pro sebe důsledky při zjištění nedostačujících schopností pro jednání s péčí
řádného hospodáře.119 Přinejmenším bude nutno, aby žádost o pokyn obsahovala
alternativy, podle citovaného komentáře také zdůvodnění položené žádosti o pokyn.
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LASÁK op. cit. sub 34, s. 427; ŠTENGLOVÁ, HAVEL, op. cit. sub 40, s. 136.
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Dále se lze domnívat, že by tyto alternativy měly být odůvodněny a obsahovat
analýzu jejich dopadů. Osobně nejsem toho názoru, že pro splnění požadavků jednání
s péčí řádného hospodáře je nutno poskytnout naprosto vyčerpávající množství informací,
jelikož rozhodnutí bude poté činit nejvyšší orgán, který si může, a měl by si případné
další, z jeho pohledu nutné, podklady, obstarat sám. Existují ovšem i jiné názory, podle
kterých má předložit veškeré možné materiály, včetně např. SWOT analýz či znaleckých
posudků.120

2.4.2. Povinnost pokyn vydat
Nezanedbatelnou otázkou je, zdali se nejvyšší orgán musí položenou žádostí
o pokyn do obchodního vedení zabývat, a pokud ano, jestli (i) má povinnost pokyn udělit
či toto (ii) může odmítnout, případně jestli se tímto pokynem (iii) nemusí zabývat vůbec.
Lasák121 je zastáncem druhé varianty, ovšem přinejmenším zabývání se jím předpokládá.
Zákon mluví pouze o „požádání (…) o udělení pokynu“, dále již neříká nic
o povinnosti zabývat se jím či o něm rozhodnout. Hámorská k tomuto tvrdí,122 že rubem
práva požádat o pokyn je povinnost nejvyššího orgánu se jím zabývat, ale nikoliv o něm
rozhodnout.
Osobně s tímto pohledem souhlasím, jelikož nutit nejvyšší orgán do rozhodnutí je
nerozumné. Není představitelné, že rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace
bude v případech, kdy se samotný člen statutárního orgánu obrací pro radu, o mnoho
kvalitnější a pro obchodní korporaci prospěšnější, než kdyby toto rozhodnutí učinil bez
vnějšího pokynu člen statutárního orgánu s péčí řádného hospodáře sám.
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Balýová123 poukazuje, že se v těchto případech bude jednat o rozhodování mezi
„více správnými“ variantami, které jsou obě (všechny) ekonomicky vitální a jsou s nimi
ruku v ruce spojeny náklady ušlé příležitosti, které bude muset obchodní korporace nést.
Jinými slovy, zřejmě nepůjde o rozhodování „o životě a smrti“ obchodní korporace, spíše
se bude jednat o otázky dalšího směřování v situacích, kde by výběr žádné varianty nebyl
vyloženě škodlivý.
Můj osobní pohled na tuto úpravu je veskrze záporný. Domnívám se, že toto
ustanovení narušuje logickou vnitřní strukturu úpravy postavení orgánů v kapitálové
společnosti. Členové valné hromady kapitálové společnosti (či jediný společník nebo
akcionář) v situacích, kdy nejsou zároveň členové statutárního orgánu, obvykle nemají
potřebné dovednosti, někdy ani ty nejelementárnější znalosti nutné pro obchodní vedení,
nejsou zběhlí v exekutivním rozhodování, a také obvykle postrádají potřebnou situační
zakotvenost, resp. je na mnohem nižší úrovni než obeznámenost samotných členů
statutárního orgánu. Proto bych si dovolil neoznačit přenos otázky obchodního vedení
na nejvyšší orgán obchodní korporace za vhodný. Otázka, jak moc bude člen orgánu při
implementaci tohoto pokynu, či snad při jeho vyžádání, vystaven nebezpečí porušení
povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, se zdá být zodpovězena co se týká realizace
takového pokynu, na okolnosti vztahující se k vyžádání takového pokynu nejsou jednotné
názory a bude nutno počkat, jak si zde poradí soudní praxe.

2.5. Vyrovnání újmy způsobené porušením péče řádného hospodáře
Újma způsobená obchodní korporaci porušením povinnosti jednat s péčí řádného
hospodáře může být podle ustanovení § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích
vypořádána, vedle obvyklého způsobu náhrady, také smlouvou schválenou nejvyšším
orgánem obchodní korporace. Tato úprava je v zásadě vhodná a v praxi značně
zjednodušuje vypořádání způsobené újmy.
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BALÝOVÁ, op. cit. sub 43, s. 215.
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Spornou otázkou je ovšem možnost moderace výše náhrady v této smlouvě.
Odstavec druhý § 52 zakazuje omezení odpovědnosti člena voleného orgánu obchodní
korporace, a minore ad maius je zakázáno i kompletní vyloučení této odpovědnosti. Toto
pravidlo se podle Lasáka124 vztahuje pouze na ex ante omezení či vyloučení této
odpovědnosti, jiní autoři s tímto nesouhlasí a počítají také se zákazem omezení
odpovědnosti ex post.125,126 V tomto kontextu nutno zmínit, že obecná úprava v § 2989
občanského zákoníku zakazuje toto jak ex ante, tak i ex post. V odborné literatuře existuje
vesměs shoda na tom, že účelem této vypořádací smlouvy není pouze úprava způsobu
úhrady újmy (Lasák,127 Štenglová, Havel,128 Borsík129), nýbrž že výši náhrady v je možno
snížit, a to dokonce až na nulu.130
Na jednu stranu uznávám, že tato smlouva je schvalována kvalifikovanou
většinou hlasů všech společníků, na základě čehož by se dalo usoudit, že zákonodárce
počítal s tím, že bude mít nikoliv malý dopad na existenci obchodní korporace, pročež si
lze představit i výklad tohoto institutu, v rámci kterého je náhrada podle této smlouvy
nižší než ta poskytovaná touto smlouvou snížena.
Na druhou stranu se ale dle mého nechává zdát, že zákonem použitý obrat
„vypořádat újmu“ odkazuje spíše na ekvivalentní kompenzaci než odpuštění bez
protiplnění. Osobně se domnívám, že vyrovnání poskytnuté podle této smlouvy ve výši
nižší než je způsobená újma by bylo představitelné v případě, kdy by samotné uplatňování
a vymáhání nároku bylo tak časově a finančně nákladné, že by výsledný prospěch
společnosti byl nižší než výše způsobené újmy.
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Potom by výše vypořádání podle této smlouvy mohla být, dle mého názoru,
oprávněně stanovena níže než výše způsobené újmy. Ovšem v prostých případech
ujednání náhrady nižší, než byla skutečně vzniklá újma, se nedomnívám, že zákonná
úprava dává prostor pro platnost takovéto dohody. To vedle výše zmíněného i z důvodu
možného rozporu s dobrými mravy.131

2.6. Dílčí shrnutí
Pro dílčí shrnutí celé této druhé části lze říci, že péče řádného hospodáře je
v českém právu nová a komplexní kodifikace povinností péče a loajality, které má člen
voleného orgánu právnické osoby povinnost dodržovat při jednání za právnickou osobu.
Vztah tohoto člena orgánu k právnické osobě má snad charakter zákonný a nikoliv
smluvní, tuto otázku bude ovšem muset zodpovědět Nejvyšší soud. Povinnost péče je
potom typizovaná, vhodně doplněná subjektivním prvkem, ovšem rozumně a bez jeho
přemíry. Povinnost loajality znamená respektování širšího okruhu zájmů než jen
společníků a zdá se, že zákonodárce stanovil její úroveň nízko použitím přívlastku
„nezbytná“.
Statutární orgán má podle zákona o obchodních korporacích dále možnost žádat
o pokyn do obchodního vedení, při jehož provádění záleží povinnost jednat s péčí řádného
hospodáře zřejmě na míře diskrece, kterou člen statutárního orgánu při provádění
uloženého pokynu oplývá, tedy tato povinnost může v případě nulové diskrece až
vymizet. Při porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře musí člen orgánu
počítat s obráceným důkazním břemenem, které dle mého není úplně vhodné, a to
zejména v případech podnikatelského rozhodování. Újma způsobená zmíněným
porušením může potom být vyrovnána za pomoci smlouvy schválené nejvyšším orgánem
obchodní korporace, ve které, dle mého názoru, nelze výši tohoto vyrovnání snížit vůbec,
či jen velice málo a pouze ve specifických případech.
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3. Korekce vyžadovaného stupně péče řádného hospodáře
Ne každé jednání členy voleného orgánu za obchodní korporaci lze poměřovat
stejným metrem. V určitých případech132 není žádoucí, aby členové orgánu byli pevně
svíráni jejich fiduciárními povinnostmi a neodvážili se opustit bezpečné vody
rozhodování bez rizika. Neexistuje žádný zájem na tom, aby členové orgánu obchodní
korporace byli penalizování za rozhodnutí, které bylo učiněno řádně, ale ve výsledku se
ukázalo být ekonomicky nevýhodné.
Při podnikatelském rozhodování, které je podskupinou jednání za společnost,133
je žádoucí, aby jinak rigidní pravidla péče řádného hospodáře nedusila obchodního ducha
a odvahu členů statutárních orgánů dělajících obchodní rozhodnutí. Proto je nutno, aby
tyto orgány a jejich členové byli při jednání za společnost ve formě podnikatelského
rozhodování více chráněny. Tuto ochranu jim poskytuje, nebo, jak bude dále podáno, by
jim mělo poskytovat, pravidlo podnikatelského úsudku, kodifikované v ustanovení § 51
odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

3.1. Podstata pravidla podnikatelského úsudku
Toto pravidlo pocházející z USA vzniklo koncepčně jako institut v 70. a 80.
letech,134 ovšem jeho myšlenku lze nalézt v americké judikatuře přinejmenším první
poloviny 19. století.135 V teorii se vedou jisté spory o tom, jaké konkrétní důvody vedly
ke vzniku tohoto principu v judikatuře amerických soudů a jaké výhody a přínosy vlastně
přináší. Někteří autoři akcentují neschopnost soudů přezkoumávat podnikatelská
rozhodnutí a neférovost jejich přezkumu ex post,136 jiní tento pohled označují za
132
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nepochopení problematiky a za hlavní přínos a smysl pravidla podnikatelského úsudku
označují uchování rozhodovací autority v rukou statutárního orgánu, tedy ne společníků
obchodní korporace či dokonce soudů.137
Ve skutečnosti bude pravda někde mezi těmito dvěma přístupy. Zachování
rozhodovací autority v rukou členů statutárních orgánů je zcela jistě žádoucí, jelikož
statutární orgány jsou k tomuto účelu určeny, jejich jednotliví členové k tomuto vybráni
a dosazeni, jelikož mají v porovnání s ostatními subjekty přicházejícími v úvahu nejširší
znalosti a s největší pravděpodobností i dovednosti a nadání pro tuto činnost. Pouze
rozhodováním a řízením kvalitně obsazenými volenými orgány tak lze zajistit efektivní
fungování obchodních korporací, a tím i fungování ekonomiky jako celku, zvyšování její
produktivity a tím blahobytu společnosti.
Soudní přezkum (potenciálně) každého podnikatelského rozhodnutí lze jistě
označit za nevhodný, jelikož po bitvě je každý generál138. Neschopnost soudů odborně
zhodnotit podnikatelské rozhodnutí neřadím mezi ty nejlepší argumenty, jelikož soudci,
odborníci na právo, se musí s nedostačující vlastní odborností ve všech ostatních oborech
vypořádávat každý den, a jelikož toto zvládají za pomoci znaleckých posudků v oborech
jako lékařství či strojírenství, jistě by nebyl problém tuto překážku překonat i v oblasti
vedení obchodních korporací. To ovšem na výše zdůrazněné nevhodnosti hojného
přezkumu každého podnikatelského rozhodnutí nic nemění.
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3.2. Inspirace a vývoj české právní úpravy pravidla podnikatelského
úsudku
3.2.1. Spojené státy americké jako kolébka business judgement rule
Pravidlo podnikatelského úsudku jakožto korektiv jinak striktního nahlížení
na dodržování fiduciárních povinností, existuje v doktríně v několika podobách. Jak již
bylo řečeno, samotný původ tohoto pravidla můžeme spatřovat ve Spojených státech
amerických, kde se v judikatuře objevuje již od první poloviny devatenáctého století.
Jelikož jsou Spojené státy federací, ve které je korporátní právo záležitost řešená
na státní, tedy ne federální, úrovni,139 pro vysvětlení amerického pojetí pravidla
podnikatelského úsudku, které posloužilo jako vzor pro německou právní úpravu140, která
následně posloužila jako ideový zdroj pro úpravu v zákoně o obchodních korporacích,141
použiji korporátní právo státu Delaware, které hraje ve Spojených státech amerických
dominantní roli mimo jiné i vzhledem k tomu, že se jím řídí více než 66 % všech veřejně
obchodovaných společností ve Spojených státech včetně 66 % společností z žebříčku
FORTUNE 500.142
V nejobecnějším pojetí má pravidlo podnikatelského úsudku chránit statutární
orgán před chybným podnikatelským rozhodnutím, které jinak bylo učiněno řádně.
Vychází z premisy, že vždy rozhodují lidé, kteří nejsou neomylní a přinejmenším
nemohou vždy uspokojit všechny akcionáře najednou.143 Podle judikatury Supreme Court
of Delaware mají členové statutárních orgánů povinnost dodržovat triádu fiduciárních
povinností, a to (řádnou) péči, dobrou víru a loajalitu.144 Uplatňování stejného standardu
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péče při podnikatelském rozhodování, jako při jiných jednáních za společnost, je ovšem
neudržitelné a členové statutárních orgánů musí být více chráněni proti dovozování jejich
odpovědnosti za případný obchodní neúspěch jejich rozhodnutí.145
Jádro tohoto pravidla je velmi dobře podáno např. v rozhodnutí Supreme Court of
Delaware Aronson v. Lewis,146 které počítá s domněnkou, že statutární orgán jednal
na informovaném základě, v dobré víře a upřímném dojmu, že jeho rozhodnutí bylo
učiněno v nejlepším zájmu společnosti.147 Jednal-li člen statutárního orgánu obchodní
korporace v souladu s těmito předpoklady, nenese odpovědnost za negativní dopady
věcné chybnosti takového rozhodnutí.
Samotné pojetí a aplikace tohoto pravidla není ovšem v rozhodovací praxi
zmíněného soudu, ale ani v úpravách v jednotlivých zemích světa, jednotné. Lze v nich
ovšem pozorovat určité podobnosti, na základě kterých se dá vypozorovat několik
ustálených modelů business judgement rule.
První model pravidla podnikatelského úsudku je pojímán jako standard soudního
přezkumu (judicial review standard) a jeho dobrým příkladem je rozhodnutí Cede & Co.
v. Technicolor, Inc.148 Jedná se o hmotněprávní pojetí pravidla podnikatelského úsudku,
jde o návod, jakési vodítko, podle kterého soud zkoumá rozhodnutí statutárního orgánu
a dojde k výsledku, zdali byla porušena povinnost řádné péče. Žalobce v rámci tohoto
konceptu nese důkazní břemeno a musí se vypořádat s vyvratitelnou domněnkou pravidla
podnikatelského úsudku. Je-li tato domněnka žalobcem vyvrácena, žalobce tedy prokáže,
že při rozhodování byla porušena fiduciární povinnost, použití pravidla podnikatelského
úsudku je vyloučeno a člen statutárního orgánu nepožívá jeho ochrany.
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Člen statutárního orgánu má v rámci takovéhoto sporu poměrně silné postavení,
jelikož povinnost dokazovat svá tvrzení ze strany žalobce nemusí být jednoduchá
a důkazní prostředky opravdu může mít často k dispozici pouze statutární orgán.
V případě vyvrácení zmíněné domněnky přechází důkazní břemeno na statutární orgán,
který musí prokázat tzv. „celkovou férovost“ předmětného rozhodnutí. Na toto pojetí lze
ale do jisté míry pohlížet jako na nepochopení samotné podstaty tohoto pravidla149
a v zásadě se jedná pouze o rozšíření standardu povinnosti řádné péče jako jedné
z fiduciárních povinností, které musí člen statutárního orgánu dodržovat.
Jiné, osobně bych se odvážil tvrdit vhodnější pojetí, interpretuje S. Bainbridge,
který na business judgement rule nahlíží v rámci „abstenční“ doktríny, tedy zdrženlivě;
tento přístup lze spatřit např. v rozhodnutí Shlensky v. Wrigley.150 Celý postoj tohoto
autora je založen na myšlence, že se soud vůbec nemá zabývat otázkou, jestli statutární
organ porušil jeho povinnost (řádné) péče.151 Soud tedy naprosto abstinuje od přezkumu
daného rozhodnutí, a to pokud je rozhodnutí učiněno v dobré víře a prosto podvodu
a konfliktu zájmů. Opět se tedy jedná o domněnku, na základě které se soud ovšem zdrží
věcného projednání rozhodnutí za předpokladu, že žalobce neunese břemeno tvrzení
a neprokáže jednu ze zmíněných okolností.
Poslední zde představené pojetí pravidla podnikatelského úsudku ve Spojených
státech nabízí Principy správy a řízení akciových společností (Principles of Corporate
Governance) vydané American Law Institute, které ve svém ustanovení § 4.01 odst. c)
nepojímají pravidlo podnikatelského úsudku jako domněnku, ovšem shodně s
abstinenčním pojetím předchází přezkoumávání meritu samotného rozhodnutí. Důkazní
břemeno ve vztahu k prokázání podmínek pro použití pravidla podnikatelského úsudku
zde ovšem leží na statutárním orgánu.152
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3.2.2. Německo jako přímý zdroj české právní úpravy
Vzhledem k ideovému zdroji českého zákonodárce153 nelze v této kapitole
nezmínit pojetí německé, které je svým způsobem specifické a od amerických pojetí se
v některých zásadních aspektech liší. Ustanovení § 93 odst. 1 věty druhé německého
zákona o akciových společnostech („AktG“)154 říká, že „k porušení povinnosti nedojde,
pokud člen představenstva mohl při podnikatelském rozhodnutí rozumně předpokládat,
že jedná na základě přiměřených informací a ve prospěch společnosti.“155
Německá úprava se tedy blíží pojetí pravidla podnikatelského úsudku v Principles
of Corporate Governance,156 jelikož na rozdíl od delawarského přístupu nevytváří
domněnku ve prospěch statutárního orgánu, pouze stanovuje, za jakých okolností
nedochází k porušení péče řádného hospodáře dle německého práva157. Značné odlišení
od amerických pojetí popsaných výše lze spatřovat také v obrácení důkazního břemene,
které v německém právu podle ustanovení § 93 odst. 1 věty druhé zmíněného AktG nese
člen statutárního orgánu158, což ještě dále snižuje úroveň ochrany poskytovanou
německým konceptem tohoto institutu.

3.2.3. České pojetí před rekodifikací
Pravidlo podnikatelského úsudku nedostalo v českém právním řádu před
rekodifikací mnoho prostoru. To ostatně není nijak zvláště překvapivé, jelikož ani
samotný institut péče řádného hospodáře nebyl v úpravě účinné před rokem 2014
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definován, byl pouze bez bližšího vymezení shrnut v jedné větě obchodního zákoníku,159
jeho usměrnění pro oblast podnikatelského rozhodování tedy nepřekvapivě kodifikováno
nebylo.
Jak již bylo zmíněno výše, původ business judgement rule spatřujeme v americké
judikatuře, tedy činnosti soudů, ne zákonodárného sboru. Na tento vývoj nahlížím jako
na přirozenou evoluci rozhodování v oblasti fiduciárních povinností statutárních orgánů,
jelikož v podnikatelském rozhodování se jisté rozvolnění těchto jinak striktních pravidel
zdá být vskutku žádoucí. Zároveň nelze opomínat výše zmíněný přístup k pravidlu
podnikatelského úsudku jako prostému bližšímu výkladu složky (řádné) péče řádného
hospodáře.
V kontextu těchto skutečností se tedy zdá být přirozené, že česká soudní praxe
ve vztahu k povinnostem statutárních orgánů obsahovala některé prvky pravidla
podnikatelského úsudku i před jeho kodifikací v zákoně o obchodních korporacích. Jak
zmiňuje Lasák,160 odraz tohoto základního kamene pravidel jednání členů statutárních
orgánů lze spatřit i v judikatuře k dnes již zrušenému obchodnímu zákoníku.
Takovým rozhodnutím vhodně aplikujícím předmětný princip soudního přístupu
k podnikatelskému rozhodování je dle Lasáka rozsudek Nejvyššího soudu,161 ve kterém
soud nespatřil porušení povinnosti žalovaného jednatele jednat s náležitou péčí v případě,
kdy se rozhodl nevymáhat pohledávku společnosti za dlužníkem, čímž údajně způsobil
společnosti škodu. Soud při zohlednění okolností případu neshledal porušení náležité
péče, jelikož při vymáhání pohledávek je nutno zvážit úspěšnost takového postupu
a reálnost alespoň částečného vymožení pohledávky.
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Broulík k tomuto ovšem vhodně dodává,162 že soud však ve skutečnosti zvažoval
věcnou stránku rozhodnutí, hodnotil výhodnost či nevýhodnost daného postupu, a ač
členům statutárního orgánu přiznal jistou míru rozhodovací volnosti, o aplikaci pravidla
podnikatelského úsudku se nejedná. Lepší uchopení tohoto principu v české soudní praxi
poté Broulík spatřuje163 v rozhodnutí trestněprávního senátu Nejvyššího soudu,164 kde
trestní senát na jednu stranu zmiňuje, že složka náležité péče nepochybně zahrnuje
povinnost majetek společnosti zhodnocovat a rozmnožovat v nejvyšší možné míře,
zároveň ale ve vztahu k představenstvem uskutečněnému prodeji akcií říká, že za běžného
stavu věci nelze požadovat stoprocentní správnost a bezchybnost jakéhokoliv rozhodnutí.
Lze tedy shrnout, že ač jisté náznaky pravidla podnikatelského úsudku nebo
alespoň jeho dílčích složek v českém právním prostředí před rekodifikací existovaly,
o uceleném působení tohoto institutu se za účinnosti dřívějších předpisů mluvit nedá.

3.3. Pravidlo podnikatelského úsudku v zákoně o obchodních korporacích
Jak odkazuje důvodová zpráva,165 hlavní inspirací pro českou kodifikaci tohoto
pravidla bylo pojetí v německém zákoně o akciových společnostech, které je, jak již bylo
řečeno výše, neobvyklým a mírně hybridním převzetím tohoto institutu ze Spojených
států. Úprava pravidla podnikatelského úsudku v ustanovení § 51 zákona o obchodních
korporacích prošla již v rámci legislativního procesu zásadním vývojem.
Kožiak poukazuje,166 že český zákonodárce měl s úpravou tohoto institutu
problémy již při jeho tvorbě, jelikož původní znění tohoto pravidla se vztahovalo k péči
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řádného hospodáře jako celku, tedy k oběma jejím složkám, ač je jinak běžné, že se
pravidlo podnikatelského úsudku vztahuje pouze k duty of care (povinnosti péče) a ne
k duty of loyalty, jejíž poměřování pravidlem podnikatelského úsudku není vhodné.
Dnešní znění ustanovení § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je tedy
následující:
“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.”
Již na první pohled si lze všimnout několika zvláštností. Jak řečeno výše, české
pojetí se nevztahuje ke složce loajality, která byla z původního znění vyňata, což je
v pořádku a v souladu se výše popsanými zahraničními zdroji. Zajímavé ovšem je, že
zároveň byla přidána věta za středníkem, a tím byla loajalita z působnosti tohoto pravidla
poněkud křečovitě vyňata vlastně dvakrát167. Znění bez věty za středníkem by význam
tohoto ustanovení nezměnilo ani o píď, z legislativně-technického hlediska tedy toto
ustanovení není úplně zdařilé.
Při porovnání českého znění s výše zmíněnými zahraničními vzory je nutno
nahlížet na českou a obecněji i kontinentální úpravu pravidla podnikatelského úsudku
značně kriticky. Vzorů, podle kterých šlo pravidlo podnikatelského úsudku kodifikovat,
je, jak vidno v předchozí kapitole, mnoho, zákonodárce se podle mého názoru nerozhodl
úplně nejlepším způsobem. Výše zmíněné problémy s nekvalitním, skoro doslovným
převzetím tohoto pravidla z německé úpravy a následná oprava zásahem ústavněprávního
výboru Poslanecké sněmovny nebyly, zdá se, jedinými problémy českého pojetí business
judgement rule.
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Výše citované ustanovení zákona o obchodních korporacích říká, za jakých
podmínek je při podnikatelském rozhodování naplněna pečlivostní složka péče řádného
hospodáře. Toto pojetí kodifikace business judgement rule si tedy z možných řešení
ochrany členů statutárního orgánu při podnikatelském rozhodování vybralo přístup, který
dle mého názoru nepoužívá vyvratitelnou domněnku poskytující členovi tohoto orgánu
jediný opravdu efektivní, kýžený „bezpečný záliv“, který je hlavním smyslem business
judgement rule. Tohoto si všimli i Lasák168 či Borsík,169 který říká, že zákonodárce pouze
povolává soudy k posuzování napadených rozhodnutí skrze optiku stanoveného testu,
který by měly aplikovat při soudním přezkumu těchto podnikatelských rozhodnutí. Tímto
dochází k zúžení standardu péče vyžadovaného při podnikatelském rozhodování
na jednání informované a v obhajitelném zájmu korporace. Nejedná se ale o chtěnou,
a dle mého názoru pro dobro celé ekonomiky vyžadovanou, efektivní ochranu autority
statutárního orgánu při podnikatelském rozhodování.
Oprávnění soudu přezkoumávat bez dalšího napadené rozhodnutí po materiální
stránce také zcela jistě nenaplňuje výše popsanou interpretaci M. Bainbridge, tedy pojetí
pravidla podnikatelského úsudku jako zdrženlivosti soudu. Takové řešení, které by
v zákoně vypadalo jako vyvratitelná domněnka uvedená formulací „má se za to“, by
členům statutárního orgánu poskytovalo chtěný a potřebný manévrovací prostor,
ve kterém by si mohli být jisti, že za splnění jistých standardů rozhodnutí nebudou muset,
jakožto lidé omylní, čelit zdlouhavému a cenný čas konzumujícímu soudnímu sporu
s nejistým výsledkem.
Ruku v ruce s touto právní úpravou jde z Německa převzaté170 obrácené důkazní
břemeno pro členy orgánu obchodní korporace podezřívané z porušení povinnosti jednat
s péčí řádného hospodáře, stanovené v § 52 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
Členové orgánu obchodní korporace tedy musí v soudním sporu v rozporu s obvyklou
povinností tvrzení rozhodných skutečností a ruku v ruce jdoucí povinností prokázání
168

LASÁK op. cit. sub 34, s. 417.
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BORSÍK, op. cit sub. 67, s. 201.
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Srov. ustanovení § 93 odst. 2 věta druhá Aktg „Ist streitig, ob sie die Sorgfalt eines ordentlichen und
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50

těchto tvrzení sami prokazovat,171 že povinnost jednat s péčí řádného hospodáře
neporušili. Tato úprava ostatně není v našem právním řádu nová, jelikož v případech
porušení péče řádného hospodáře leželo důkazní břemeno na členovi statutárního orgánu
již podle právní úpravy před rekodifikací.172,173
Výchozí myšlenkou je zde důkazní nouze na straně uplatňující nárok na náhradu
újmy způsobené obchodní korporaci,174 které u sebe typicky mívá spíše žalovaný člen
orgánu.
Dle předmětné právní úpravy ovšem může soud v případech, kdy nelze po členovi
orgánu spravedlivě požadovat prokazování neporušení péče řádného hospodáře, přenést
důkazní břemeno na žalobce. Kožiak se domnívá,175 že půjde zejména o prokazování
dobré víry, jejíž přítomnost, na rozdíl od jejího nedostatku, obvykle prokazovat nelze.
K tomu dodává Lasák, že ač důkazní břemeno přechází na člena orgánu, prokazování
existence dobré víry nutné nebude, jelikož domněnka jednání v dobré víře obsažená
v ustanovení § 7 občanského zákoníku stojí vedle této úpravy.176
S tímto postojem souhlasím už jen proto, že prokázání přítomnosti dobré víry je
v mnoha případech vskutku neproveditelné, zároveň se domnívám, že tato úprava není
zdaleka vhodná pro případy podnikatelského rozhodování.
Jedná se o další prvek české úpravy odpovědnosti členů orgánů obchodních
korporací, který v oblasti podnikatelského rozhodování a porušení povinnosti řádné péče

171

WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní. Část první, Řízení nalézací : soudy,

notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení,
mediace. Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-076-5. s. 75.
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ŠTENGLOVÁ, HAVEL, op. cit. sub 40, s. 139.

173

Srov. ustanovení § 194 odst. 5 věta druhá „Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného

hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva.“
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v jeho rámci zcela jistě nenapomáhá vytvoření „bezpečného přístavu“. Uznávám, že
v určitých případech může být důkazní břemeno společníkem obchodní korporace
neunesitelné z důvodu informační asymetrie,177 navrhoval bych proto pravidlo v § 52
odst. 2 zákona o obchodních korporacích nevypouštět, ale otočit.
Poté by tedy, až na případy zvláštního zřetele hodné, kde důkazy žalobce opravdu
nemůže obstarat, zatímco žalovaný k nim přístup má, nesl důkazní břemeno žalobce, což
by, v souladu se smyslem a účelem business judgement rule, členům orgánu obchodní
korporace poskytlo vyšší ochranu před potenciálně šikanózními žalobami.
Taková změna by se ovšem projevila i v žalobách pro porušení péče řádného
hospodáře jinak než podnikatelským rozhodováním, dalo by se tedy uvažovat o této
změně v důkazním břemeni pouze ve sporech, kde se aplikuje pravidlo podnikatelského
úsudku. Nad rámec této kapitoly se ale domnívám, že by navrácení důkazního břemene
žalobci bylo, až na některé případy, vhodné ve všech sporech o porušeních péče řádného
hospodáře členem voleného orgánu, jelikož pro obrácení důkazního břemene a tím
vytvoření jeho velice slabé pozice nespatřuji v porovnání s jinými typy sporů žádný
zvláštní důvod.

3.3.1. Složky pravidla podnikatelského úsudku
Ve výchozím pojetí business judgement rule, které lze spatřovat kupříkladu ve
výše již několikrát zmiňované kauze Aronson v. Lewis, je přítomen tzv. tříprvkový
test,178 v rámci kterého se přezkoumává dobrá víra, informovanost a jednání v nejlepším
zájmu společnosti. Lasák179 se zřejmě v souladu s touto triádou domnívá, že pro naplnění
požadavku řádné péče s ohledem na pravidlo podnikatelského úsudku bude nutno
posoudit taktéž tři faktory, a to dobrou víru, informovanost a jednání v obhajitelném
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LASÁK op. cit. sub 34, s. 442.
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KOŽIAK, op. cit. sub 166, s. 111.
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zájmu obchodní korporace. Toto rozporuje Borsík,180 podle kterého dobrá víra podmiňuje
vůbec samotné použití pravidla podnikatelského úsudku a je tak zastřešujícím pojmem,
který se nepřezkoumává jako samostatný prvek tohoto institutu, nýbrž se projevuje právě
skrze informovanost a obhajitelný zájem. Osobně s tímto přístupem souhlasím, a proto
zde dobrá víra není zařazena jakožto individuální složka.

3.3.1.1.

Podnikatelské rozhodování

Pravidlo podnikatelského úsudku není korektivem aplikujícím se na veškerá
jednání člena statutárního orgánu, v takovém případě by zřejmě ani jako samostatný
institut nebylo potřeba, pouze by bylo nutno jiným, a to méně striktním, způsobem,
vykládat pojem řádné péče. Ustanovení § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích
ovšem zmiňuje, že se toto pravidlo uplatní pouze „při podnikatelském rozhodování“.
Zákonodárce se pozitivně-právní definicí tohoto neurčitého právního pojmu
nezabýval, pouze důvodová zpráva zmiňuje,181 že se jedná o podskupinu jednání člena
statutárního orgánu. Pokusů o vymezení tohoto termínu se tedy ujala teorie. Nejobecněji
tento pojem vymezuje Lasák,182 se kterým lze jistě souhlasit v tom, že se bude jednat
o rozhodnutí zasahující do obchodního vedení, ke kterým příkladně řadí otázky vztahující
se k organizaci výroby či personálie, naopak svolání valné hromady již pod tento pojem
nepodřazuje. Stejně tak zdůrazňuje, že se tento institut uplatní pouze v případě
rozhodování, ne již v situacích, kde člen orgánu nejednal, byl tedy pasivní, ledaže byla
tato pasivita projevem podnikatelského rozhodnutí.
Omezení pouze na vědomá rozhodnutí konat či nekonat je v souladu s pohledem
Bainbridge.183 Štenglová a Havel184 k vymezení pojmu podnikatelského rozhodování
pouze dodávají, že o něj nepůjde v případech jednání směrem dovnitř korporace s cílem

180

BORSÍK, op. cit sub. 67, s. 201.
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HAVEL, op. cit. sub 16, s. 53.
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vnitřní organizace a technického fungování korporace. Pokorná185 dále zmiňuje, že půjde
o rozhodování s vazbou na podnikání korporace, při kterém existuje možnost výběru
z více alternativ.
Pro srovnání lze zmínit, že vymezení tohoto pojmu v německém právu také není
úplně přesné. Podle ustanovení § 93 odst. 1 věty druhé AktG se pravidlo podnikatelského
úsudku rovněž aplikuje pouze na podnikatelská rozhodnutí (unternehmerische
Entscheidungen). Jsou to ta rozhodnutí, která v každém případě obsahují složku rizika či
jsou činěna v nejistotě186 a vyznačují se tím, že jsou založena na různých prognózách
a předpovědích.187 Nemusí se jednat pouze o aktivní jednání, může jít i o nekonání, musí
ovšem vždy jít o konání či nekonání vědomé.188
Z těchto snah o uchopení podnikatelského rozhodování lze udělat snad takový
závěr, že se bude muset jednat o jednání vztahující se k obchodní činnosti korporace,
které obvykle nebude mít pouze vnitřní účinky z pohledu korporace, bude výsledkem
vědomého rozhodnutí, tedy nepůjde o nevědomou pasivitu a typicky bude činěno za stavu
nedokonalých informací – k těmto dále.

3.3.1.2.

Informované jednání

Druhým požadavkem pro aplikaci pravidla podnikatelského úsudku je totiž
informované jednání. Je nutno se zamyslet, jakou úroveň informovanosti lze oprávněně
požadovat a jaká je pro rozhodnutí učiněné pečlivě a s potřebnými znalostmi nutná,
jelikož nastavení příliš vysokého standardu by mohlo mít neblahé účinky na efektivitu
řízení obchodních korporací, naopak moc nízká laťka by mohla nechtěně podpořit členy

185

POKORNÁ, Jarmila. Obchodní společnosti a družstva. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 9788074004759.
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orgánů obchodních korporací v zanechání většiny jejich snah o získání řádných podkladů
pro obchodní rozhodování.
Hned zpočátku je nutno souhlasit s Lasákem189 a odmítnout jakousi „plnou
informovanost“. Takovýto standard je v běžné realitě vskutku nedosažitelný, jelikož
podnikatelská rozhodnutí jsou často činěna pod tlakem, za nedostatku času a na základě
neúplných či nedokonalých informací. Domnívám se, že ani v perfektním světě
s dostatkem času a informací by snaha o úplnou informovanost nebyla správná, jelikož
by se příčila efektivitě. Ostatně nelze ponechat bez povšimnutí tu skutečnost, že rychlé
rozhodování na omezeně informovaném základě se znamenitými výsledky je zřejmě
jednou z hlavních kvalit v rámci obchodního vedení.
Borsík190 dodává, že by se nemělo jednat ani o informovanost na úrovni, kde již
nebudou existovat důvodné pochybnosti, tedy standard informování je nižší než mají
dodržovat orgány činné v trestním řízení. Shodně s Lasákem docházejí k závěru, že se
má jednat o informace rozumně dostupné v čase a místě rozhodování.
V německém právu akciových společností je stanovena povinnost obstarání si
náležitého

informačního

podkladu

pro

rozhodnutí

(angemessene

Informationsgrundlage). Při obstarávání informací hraje hlavní roli naléhavost tohoto
rozhodnutí, jelikož v případě časové nouze jsou požadavky na informační podklad
pochopitelně nižší; také je vždy nutno brát v potaz náklady a přínosy získání dalších
informací,191 tedy efektivitu. Judikatura pro splnění tohoto pojmu vyžaduje „vyčerpání
všech dostupných zdrojů informací“,192 což ovšem v praxi neznamená, že je nutno bez
ohledu na okolnosti případu vždy obstarávat veškeré alespoň částečně relevantní

189
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informace v dosahu, jelikož specifika situace vždy hrají zásadní roli.193 Znalecké posudky
či analýzy trhu vyžadovány nejsou, jelikož by to nebylo účelné.194
Standard informovanosti by tedy neměl být moc vysoký, jelikož neustálé
hromadění rozhodovacích podkladů z důvodu přehnaných požadavků soudů by jistě
neprospělo efektivitě obchodní korporace a ani ekonomice jako celku. Pochybný by byl
i přínos pro samotné rozhodnutí a jeho kvalitu, jelikož toto rozhodnutí by vlivem
zdlouhavého shánění místy úplně zbytečných podkladů, mohlo přijít zbytečně pozdě. Na
závěr nutno podotknout, že by nahlížení na tuto složku pravidla podnikatelského úsudku
nemělo být přehnaně formální a objektivizované, aby se v důsledku toho nezredukovala
na pouhé shromáždění určitého počtu dokumentů a jiných podkladu, které je nutno
obstarat a které představuje hranici, za kterou se již jednání bez dalšího považuje
informované.

3.3.1.3.

Jednání v obhajitelném zájmu obchodní korporace a loajalita

Obhajitelný zájem jakožto složka pravidla podnikatelského úsudku nabízí několik
různých otázek k diskuzi. Které zájmy by člen orgánu upřednostňovat měl či neměl je
podrobněji rozebráno v jiné části této práce.195 Tento rozbor lze ovšem pro přehlednost
na tomto místě shrnout tak, že se nejedná jen o zájmy věřitelů či čistě o zájmy společníků
obchodní korporace, nýbrž i o zájmy dalších zainteresovaných osob, zejména je nutno
vedle společníků brát z důvodu typicky dlouhotrvající existence obchodní korporace
v potaz také zájmy dodavatelů a odběratelů, komunity či životní prostředí.
Zajímavou otázkou de lege ferenda může být, proč zákonodárce v ustanovení
§ 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zvolil zrovna obhajitelný zájem obchodní
korporace. Borsík196 z tohoto vyvozuje, že obchodní korporace může souběžně mít více
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než jeden zájem a člen orgánu si může vybrat jeden z nich, to tedy za předpokladu, že si
tento zájem obhájí.
To je jistě správná myšlenka, nedomnívám se ale, že by neplatila při použití jiného
přívlastku. Na tento problém se lze nejlépe podívat optikou komparativního výkladu,
v rámci kterého je nutno zohlednit výše zmíněný německý vzor, který pracuje s pojmem
„jednat ve prospěch společnosti“,197 zatímco americké pojetí business judgement rule
pracuje s pojmem „nejlepší zájem společnosti“.198 V porovnání se tedy český zájem
společnosti, který je pouze „obhajitelný“, zdá být nižším standardem a tedy méně
striktním přístupem než americký „nejlepší zájem společnosti“.
V porovnání se vzorovým, německým přístupem se domnívám, a nejsem v tomto
názoru osamocen,199 že český zákonodárce poněkud nevhodně použil přívlastek
obhajitelný, což předmětný zájem společnosti zbytečně dále subjektivizuje, jelikož
subjektivní přístup zřídil zákonodárce již formulací „předpokládat“200. De lege ferenda
by tedy dle mého názoru bylo vhodnější kvalifikovat úroveň sledovaného zájmu bez
přívlastku, jelikož toto měřítko by umožnilo úspěšně stíhat i jiná než ta nejvážnější
provinění v této oblasti.
Na závěr této subkapitoly ještě nutno podotknout, že pojem obhajitelný zájem
v sobě zahrnuje v části práce věnované složkám péče řádného hospodáře blíže rozebranou
povinnost loajality, která je zároveň vyžadována i v ustanovení § 51 odst. 1 věta za
středníkem zákona o obchodních korporacích.

197
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3.4. Dílčí shrnutí
Lze tedy uzavřít, že české pojetí pravidla podnikatelského úsudku bohužel
nevytváří vyvratitelnou domněnku posilující postavení člena orgánu obchodní korporace,
a až na případy zvláštního zřetele hodné obrácené důkazní břemeno toto postavení člena
orgánu obchodní korporace jen dále podrývá. Ideální právní úprava by měla tuto
vyvratitelnou právní domněnku splnění povinnosti duty of care v podnikatelském
rozhodování vytvořit a její vyvrácení by měl mít za úkol žalobce nesoucí důkazní
břemeno.
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Závěr
Tato práce se zabývala péčí řádného hospodáře, která je standardem jednání a
základní povinností člena voleného orgánu právnické osoby.
V první části byla tato problematika zasazena do mezidisciplinárního kontextu,
zmíněny zde byly aspekty této problematiky z pohledu jiných vědeckých disciplín,
zejména ekonomie. Zároveň byla rozebrána skutečnost, že stanovení určitého standardu
péče pro právní jednání při správě majetku či záležitostí ostatních osob není nijak novou
záležitostí, naopak, toto značně předchází existenci moderních obchodních korporací,
jelikož objektivně stanovený standard péče se nacházel již v římském právu a poté
v právních úpravách na římské právo navazujících za dob Rakouska-Uherska, stejně tak
jako po vzniku československého státu. V českém právu tento institut také není zcela
nový, jelikož tento standard jednání byl v určité podobě využíván již v obchodních
vztazích regulovaných obchodním zákoníkem.
Další část se již věnovala samotnému jádru práce, tedy soudobé úpravě péče
řádného hospodáře. Jednou z hlavních otázek zmíněných i v úvodu této práce byl samotný
charakter vztahu člena voleného orgánu a právnické osoby, jelikož tato jeho povaha,
smluvní, zákonná či snad určitá hybridní, je klíčová jak pro řešení náhrady újmy
způsobené porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, tak i pro určení povahy
zastoupení.
Ve stěžejní části druhé kapitoly jsem po rozebrání zmíněných tří názorových
proudů na tuto problematiku vyloučil jak hybridní pojetí, a to právě pro nezpůsobilost
nabídnout odpovědi na otázky spojené s určováním tohoto právního vztahu, tak i pojetí
smluvní, jelikož povinnost péče řádného hospodáře je kogentně dána zákonem, stojí
samostatně a nezávisle vedle povinností sjednaných v případné smlouvě o výkonu funkce
a bude tak vyvolávat zákonné, nikoliv smluvní, právní následky.
Rozebrána byla také míra péče, kterou musí člen voleného orgánu obchodní
korporace vynaložit, zákonodárcem vymezena typizovaně, ovšem stejně jako je
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kodifikováno v britské či jak se vykládá z německé právní úpravy, bude i u nás míra
požadované péče vykládána za pomoci subjektivního prvku, který pomůže předejít
nechtěným dopadům případného čistě objektivního pojetí v mezních případech. Druhá
složka péče řádného hospodáře, povinnost (nezbytné) loajality, předepisuje respektování
zájmu obchodní korporace, který nezahrnuje pouze zájmy společníků či věřitelů, ale širší
skupinu subjektů, mimo jiné municipality či také životní prostředí. Kodifikovaný stupeň
loajality jako nezbytné se zdá poměrně nízký, jelikož takto postihuje jen nejzávažnější
porušení.
V kontextu zmíněného jsem se dále věnoval udělení pokynu nejvyšším orgánem
obchodní korporace, ke kterému může dojít pouze na žádost člena statutárního orgánu a
jehož provedení vyžaduje splnění povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře zřejmě do
té míry, kolik diskrece je při realizaci tohoto pokynu členovi orgánu poskytnuto. Kde
žádnou diskreci nemá, mělo by být dovozeno automatické splnění této povinnosti.
Diskutováno bylo i obrácení důkazního břemene, u kterého se nedomnívám, že je
z důvodu citelného tlaku na členy orgánů upraveno nejvhodněji, obzvláště potom kvůli
jeho potenciálně neblahému vlivu na podnikatelské rozhodování. V poslední řadě byl
zmíněn také zvláštní způsob náhrady újmy způsobené porušením povinnosti jednat s péčí
řádného hospodáře za pomoci smlouvy, kde dovozuji, že by výše tohoto vyrovnání
neměla být radikálně nižší než způsobená újma.
Poslední kapitola práce byla věnována pravidlu podnikatelského úsudku, které
povinnost péče pro podnikatelské rozhodování, jakožto podsložku jednání za obchodní
korporaci, koriguje. Tato možnost exkulpace člena orgánu byla podle všeho českým
zákonodárcem upravena poněkud nevhodně, jelikož business judgement rule nebylo
upraveno jako domněnka splnění povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, a nadto se
v české úpravě nachází zmíněné obrácené důkazní břemeno, které postavení člena
voleného orgánu obchodní korporace dále zhoršuje a neposkytuje zdaleka tak efektivní
ochranu, ani nepodporuje vědomé převzetí určitého rizika, jako to činí jiná zahraniční
pojetí tohoto pravidla.
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Pro finální zhodnocení pojetí péče řádného hospodáře v českém právním řádu lze
říci, že tento institut, jakožto standard jednání člena voleného orgánu právnické osoby,
není v našem právním řádu novinkou, ač s rekodifikací dostál některých změn a také
vnějšího zásahu zavedením pravidla podnikatelského úsudku. Dosavadní judikatura bude
zřejmě, až na výjimky, nadále použitelná, tedy v této oblasti lze dokonce spatřovat jistou
kontinuitu.
V porovnání se zahraničními úpravami, zejména tou německou, se zdá, že české
pojetí je vesměs povedené, některé detaily mohl český zákonodárce zřejmě upravit jinak,
ovšem soudní praxe většinu těchto nedostatků s největší pravděpodobností zhojí.
Kodifikace pravidla podnikatelského úsudku měla být provedena radikálně jinak, jelikož
současné české pojetí jeho ideovým východiskům nedostává.

61

Seznam literatury – Monografie, komentáře, sborníky
1. ANDENAES, Mads Tønnesson a Frank WOOLDRIDGE. European comparative
company law. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN
9781107407640.
2. BACKER, Larry Catá. Comparative corporate law: United States, European
Union, China and Japan: cases and materials. Durham: Carolina Academic
Press, 2002. ISBN 0890895260.
3. BAINBRIDGE, Stephen M. Corporate law. St. Paul: Foundation Press, 2015.
ISBN 9781609304713.
4. BERGER, Adolf. Encyclopedic Dictionary of Roman Law (Transactions of The
American Philosophical Society, Vol. 43, Part 2). Philadelphia: The American
Philosophical Society, 1953.
5. BERLE, Adolf A. a Gardiner C. MEANS. The modern corporation and private
property. Brunswick: Transaction Publishers, c1991. ISBN 0-88738-887-6.
6. BEZOUŠKA, Petr, Piechowiczová, L. Nový občanský zákoník. Nejdůležitější
změny. Olomouc: ANAG, 2014. ISBN 978-80-7263-819-2.
7. CAHN, Andreas a David C. DONALD. Comparative company law: text and
cases on the laws governing corporations in Germany, the UK and the USA.
Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 9780521768733.
8. ČECH, Petr a Petr ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen
soudní). Praha: Ivana Hexnerová-Bova Polygon, 2016. ISBN 9788072731770.
9. DĚDIČ, Jan, ŠTĚNGLOVÁ, I., KŘÍŽ, R., ČECH, P. Akciové společnosti. Vydání
7. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 9788074004049.
10. DOEKER-MACH, Günther, ZIEGERT, A., Klaus. Law and Legal Culture in
Comparative Perspective. Stuttgart: Franz Teiner Verlag, 2004. ISBN
3515085602.
11. ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a
rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 9788072089222.

62

12. GOETTE, Wulf , et al. Münchener Kommentar zum Aktiengesetz: AktGBand 2:
§§ 76-117, MitbestG, DrittelbG. München: C.H.Beck, 2014. ISBN 978-3-40663820-6. [Dostupné online z: https://beck-online.beck.de/]. [Dne 09.02.2017].
13. GRIFFIN, Stephen, David SOUTHERN a Peter WALTON. Company law
handbook. Third edition. London: The Law Society, 2013. Legal handbooks.
ISBN 978-19-0769-853-8.
14. HAVEL, Bohumil. Obchodní korporace ve světle proměn: variace na neuzavřené
téma správy obchodních korporací. Vydání 1. Praha: Auditorium, 2010. ISBN
9788087284117.
15. HAVEL, Bohumil. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou
zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-923-9.
16. HEJDA, J. a kol. Zákon o obchodních korporacích: výklad jednotlivých
ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. Praha: Linde, 2013.
ISBN 9788072019175.
17. HENSSLER,

STROHN,

DAUNER-LIEB.

Gesellschaftsrecht:

GesR.

Kommentar. München: C.H.Beck, 2016. ISBN 9783406647635. [Dostupné
online z: https://beck-online.beck.de/]. [Dne 15.02.2017].
18. HOLMAN, Robert. Ekonomie. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckovy
ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-278-6.
19. HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§
2055-3014).

Komentář.

1.

vydání.

Praha:

C.H.

Beck,

2014.

ISBN

9788074002878.
20. HURYCHOVÁ, Klára, Daniel BORSÍK. Corporate governance: kolektivní
monografie. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 9788074786549.
21. CHEFFINS, Brian R. Corporate ownership and control: British business
transformed. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 9780199236978.
22. LASÁK, Jan, Jarmila POKORNÁ, Zdeněk ČÁP, Tomáš DOLEŽIL a kol. Zákon
o obchodních korporacích: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN
9788074785375.
23. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 9788074005299.

63

24. MANCELOVÁ, Silvia. Loajalita a péče řádného hospodáře v akciové
společnosti. Praha: C.H. Beck, 2015. Beckova edice právní instituty. ISBN
9788074005848.
25. MELZER, Filip, TÉGL, P. et al. Občanský zákoník. Velký komentář. Svazek III.
Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-003-1.
26. PETROV, Jan. Obecná odpovědnost členů představenstva akciových společností
v

česko-americko-německém

srovnání.

Brno:

Masarykova

univerzita,

Mezinárodní politologický ústav, 2007. ISBN 9788021043862.
27. RICHTER, Tomáš. Kuponová privatizace a její vlivy na správu financování
českých akciových společností. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1012-4.
28. ŘEHÁČEK, Oldřich. Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů.
Praha: C.H. Beck, 2010. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7400346-2.
29. SIGMUNDOVÁ, Michaela. Péče řádného hospodáře v širším kontextu českého
soukromého práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN
9788073804114.
30. SMITH, Adam. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha:
Liberální institut, 2016. ISBN 978-80-86389-60-8.
31. ŠTENGLOVÁ, Ivana, Bohumil HAVEL, Filip CILEČEK, Petr KUHN a Petr
ŠUK. Zákon o obchodních korporacích: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN
9788074004803.
32. ŠTENGLOVÁ, Ivana, PLÍVA, Stanislav, HAVEL, Bohumil, MACEK, Josef,
TOMSA, Miloš, PEKÁREK, Milan, ZUNT, Vlastislav, BARTOŠÍKOVÁ,
Miroslava, MUNKOVÁ, Jindřiška. Obchodní zákoník. 13.vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7.
33. ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář.
Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, ISBN 9788074783708.
34. VÍTEK, Jindřich. Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 9788073578626.

Seznam literatury – Odborné články

64

35. ARSHT, Samuel. The Business Judgment Rule Revisited. Hofstra Law Review.
1979, roč. 8, č. 1, s. 93-134. [Dostupné online z:
http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1269&con
text=hlr] [Dne 16.01.2017].
36. BAINBRIDGE, Stephen, M. The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine.
2003. UCLA, School of Law, Law and Econ. Research Paper No. 03-18.
[Dostupné online z: https://ssrn.com/]. [Dne 02.01.2017].
37. BALÝOVÁ, Lucie. Péče řádného hospodáře ve volených orgánech obchodních
korporací ve světle rekodifikace. Obchodněprávní revue. 2014, roč. 6, č. 7-8, s.
212-215. ISSN 18036554.
38. BEJČEK, Josef. Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů
kapitálových společností. Právní rozhledy. 2007, roč. 14, č. 17, s. 613–624. ISSN
12106410.
39. BORSÍK, Daniel. Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku bez
legend. Obchodněprávní revue. 2015, roč. 7, č. 7-8, s. 193-205. ISSN 18036554.
40. BRANSON, D.M., The Rule That Isn´t a Rule-the Business Judgment Rule.
Valparaiso university Law Review. 2002, roč. 35, č. 3, s. 631-654.
41. BROULÍK, Jan. Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko. Obchodněprávní
revue. 2012, roč. 4, č. 6, s. 161-167. ISSN 18036554.
42. COASE, R. H. The Nature of the Firm. Economica. New Series, 1937, roč. 4, č.
16, s. 390–405.
43. ČECH, Petr. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce. 2007,
roč. 15, č. 3, s. 4-16. ISSN 12104817.
44. ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivanka a Petr ČECH. Co přinese zákon o
obchodních

korporacích

kapitálovým

obchodním

společnostem,

jejich

společníkům a věřitelům? Časopis pro právní vědu a praxi. 2012, roč. 20, č. 4, s.
325-334. ISSN 12109126.
45. HÁMORSKÁ, Andrea. Povinnost členů orgánů obchodních korporací jednat s
péčí řádného hospodáře po rekodifikaci. Obchodněprávní revue. 2012, roč. 4, č.
9, s. 250–256. ISSN 18036554.
46. HAVEL, Bohumil. Výkon funkce člena statutárního orgánu, včetně smlouvy o
výkonu funkce v prolnutí ZOK a ObčZ In: ZOUFALÝ, Vladimír. XXII.

65

Karlovarské právnické dny = XXII. Karlsbader Juristentage. Praha: Leges, 2014.
ISBN 9788075020291.
47. HAVEL, Bohumil. Konflikt zájmů při správě obchodních korporací (vztah § 437
odst. 2 ObčZ a § 54 a násl. ZOK). Právní rozhledy. 2015, roč. 22, č. 8, s. 272-275.
ISSN 12106410.
48. HAVEL, Bohumil. Synergie péče řádného hospodáře a podnikatelského úsudku.
Právní rozhledy. 2007, roč. 14, č. 11, s. 413–416. ISSN 12106410.
49. HAVEL, Bohumil. O kogentnosti, vypořádání újmy a ručení vlivné osoby ve
světle nového soukromého práva. Obchodněprávní revue, 2013, roč. 5, č. 1, s. 1316. ISSN 18036554.
50. HOUDEK, Zdeněk. Hodný, zlý a ošklivý nového korporátního práva. Časopis
pro právní vědu a praxi. 2015. roč. 23, č. 3, s. 205-213. ISSN 12109126.
51. KLIMEŠ, František. Corporate Governance v novém korporátním právu ČR.
Obchodní právo. 2014, roč. 22, č. 8, s. 306-313. ISSN 12108278.
52. KOŽIAK, Jaromír. Pravidlo podnikatelského úsudku v návrhu zákona o
obchodních korporacích (a zahraničních právních úpravách). Obchodněprávní
revue. 2012, roč. 4, č. 4, s. 108-113. ISSN 18036554.
53. KRTOUŠOVÁ, Lucie. Péče řádného hospodáře: odpovídá britskému konceptu
duty of care, skill and diligence? Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 10, s.
277-284. ISSN 18036554.
54. KRTOUŠOVÁ, Novotná, Lucie, Následky konfliktu zájmů člena statutárního
orgánu právnické osoby jako zástupce a právnické osoby jako zastoupeného.
Právní rozhledy. 2016, roč. 23, č. 17, s. 588-595. ISSN 12106410.
55. LAFFERTY, William, M, et al. A Brief Introduction to the Fiduciary Dutiesof
Directors Under Delaware Law. Penn State Law Review. 2012, vol. 116, issue 3.
Academic Journal.
56. MÁLEK, Ondřej. Vybrané důsledky jednání v rozporu s péčí řádného hospodáře
a jejich komparace. MUNI Law Working Paper, Brno: Masarykova univerzita,
2015, roč. 2, č. 8, s. 1-15. ISSN 23364785.
57. PIHERA, V. Tvrdé jádro a měkká slupka. Úvaha o odpovědnosti managementu
kapitálových společností. Obchodněprávní revue. 2012, roč. 4, č. 5, s. 142 an.
ISSN 18036554.

66

58. PELIKÁN, Robert. Kogentní a dispozitivní ustanovení v novém zákonu o
obchodních korporacích. Obchodněprávní revue. 2012, roč. 20, č. 9, s. 246–250.
ISSN 12109126.
59. PELIKÁNOVÁ, Irena. Právní odpovědnost i v jejích různých formách vždy dle
jejího smyslu a účelu dle zákona a její současné vývojové tendence (se zaměřením
především na náhradu škody) s přihlédnutím ke zvláštnostem českého práva. In:
TULÁČEK, Jan. XX. Karlovarské právnické dny: jubilejní sborník = XX.
Karlsbader Juristentage: Festschrift. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-8757618-2.
60. POKORNÁ, Alena. Pravidlo podnikatelského úsudku v německém právu.
Časopis pro právní vědu a praxi. 2015, roč. 23, č. 2, s. 81-90. ISSN 12109126.
61. TICHÝ, L. Základní otázky smluvního zastoupení a návrh občanského zákoníku.
Bulletin advokacie. 2011 č. 5 s. 37-45. ISSN 1210-6348.
62. VAN DER ELST, Christoph. Revisiting Shareholder Activism at AGMs: Voting
Determinants of Large and Small Shareholders. ECGI-Finance Working Paper.
2011, č. 311. Dostupné online z: https://ssrn.com/abstract=1886865.

Seznam literatury – Učebnice
63. ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ a Irena PELIKÁNOVÁ. Právo
obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 9788074787355.
64. ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ, Irena PELIKÁNOVÁ a Jan DĚDIČ.
Obchodní právo: podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Praha:
Wolters Kluwer, 2016. ISBN 9788075523334.
65. DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo
hmotné. Svazek 3. Díl Třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015.ISBN
978-80-7478-935-9.
66. GRUNEWALD, Barbara. Gesellschaftsrecht. 5. vydání. Tübingen: Mohr
Siebeck, 2002. ISBN 3161478835.
67. POKORNÁ, Jarmila. Obchodní společnosti a družstva. Praha: C.H. Beck, 2014.
ISBN 9788074004759.

67

68. RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017.
ISBN 9788075524447.
69. URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. Římské právo. 2. dopl.
a přeprac. vyd., 1. v nakl. Beck. Praha: Beck, 1995. Právnické učebnice. ISBN
80-7179-031-1.
70. WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Část první,
Řízení nalézací: soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení
soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. Praha: Leges, 2015.
ISBN 978-80-7502-076-5.

Seznam literatury – Internetové zdroje
71. OECD

Principles

of

Corporate

Governance

http://www.oecd-

ilibrary.org/governance/g20-oecd-principles-of-corporate-governance2015_9789264236882-en.

Seznam literatury – Judikatura
72. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 5 Tdo 1412/2007.
73. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 9. 2009, sp. zn. 5 Tdo 875/2009.
74. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 29 Cdo 4276/2009.
75. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2005, sp. zn. 5 Tdo 1143/2005.
76. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 10. 2006, sp. zn. 5 Tdo 1224/2006.
77. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 5 Tdo 1412/2007.
78. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 9. 2009, sp. zn. 5 Tdo 875/2009.
79. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13.7.2016, sp. zn. 5 Tdo 182/2016.
80. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 29 Cdo 2531/2008.
81. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 29 Cdo 1262/2006.
82. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1.3.2006, sp. zn. 5 Tdo 1194/2006.
83. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 29 Cdo 1262/2006.
84. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1.3.2006, sp. zn. 5 Tdo 1194/2006.
85. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3864/2008.

68

86. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 11. 2005, sp. zn. 5 Tdo 1143/2005.
87. Rozhodnutí Supreme Court of Delaware č. 473 A.2d 805, 813, r. 1984.
88. Rozhodnutí Supreme Court of Delaware č. 634 A.2d 345, r. 1993.
89. Rozhodnutí Illinois Court of Appeal č.237N.E.2d 776, r. 1968 (podle práva
Delaware).
90. Rozhodnutí BGH, 21 April, 1997-II ZR 175/95 (ARAG/Garmenbeck).
91. Rozhodnutí BGH, 14. Juli, 2008-II ZR 202/07.
92. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z roku 1935 publikované pod číslem 5620 ve
Vážného sbírce.
93. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z roku 1937 publikované pod číslem 6079 ve
Vážného sbírce.

69

Resumé
Předkládaná práce se zabývá problematikou institutu péče řádného hospodáře
v právním řádu České republiky. Je zde, za použití deskriptivní, analytické
a komparativní metody, zpracován komplexní rozbor této povinnosti člena voleného
orgánu právnické osoby, která slouží jakožto kogentní úprava pro zajištění určité úrovně
loajality a péče aplikované při jednání za právnickou osobu. V předkládané práci je tento
institut popsán a analyzován. Při jejím zpracování bylo vycházeno ze zdrojů jak českých,
tak zahraničních, z druhých jmenovaných zejména z mnichovského komentáře k AktG
a americké judikatury podle práva státu Delaware.
Na začátku se zaměřuji na samotný charakter vztahu mezi členem voleného
orgánu a právnickou osobou, který je určující pro řešení náhrady újmy způsobené
porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Dále jsou v práci zevrubně
rozebrány jak složka řádné péče, tak i nezbytné loajality, v rámci čehož je poukázáno
na klady i zápory jejich právní úpravy. Práce se také zaměřuje na úskalí obráceného
důkazního břemene při prokazování porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře,
specifickou úpravu náhrady újmy způsobené tímto porušením, a v neposlední řadě je
zmíněna také zajímavá úprava udělení pokynu do obchodního vedení nejvyšším orgánem
obchodní korporace.
Mimo optiku této práce nezůstává ani v českém právním řádu nově kodifikované
pravidlo podnikatelského úsudku, které povinnost péče, jakožto jednu ze dvou složek
péče řádného hospodáře, koriguje při použití na podnikatelské rozhodnutí, jakožto
podskupinu jednání za obchodní korporaci.
Výsledky této práce umožní seznat a pochopit úpravu péče řádného hospodáře
a podnikatelského úsudku v českém právním řádu a mohou posloužit k překlenutí
některých výkladových problémů či legislativně-technických obtíží stíhající tento institut
v českém právním řádu.
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Abstract
This thesis deals with the issue of due managerial care in the Czech legal order.
While using descriptive, analytical and comparative methods, it offers a complex
discussion of this duty of members of statutory bodies of juridical persons which
functions as cogent regulation of a certain level of loyalty and due care applied while
acting on behalf of a juridical person. This work describes and analyses the mentioned
issue. Sources of this thesis originate both from Czech and foreign legal backgrounds,
some of the foreign ones include the Munich Commentary on the Act on Stock
Companies or case law made under the law of the US state Delaware.
In the beginning of this thesis, the nature of the relationship between members of
statutory bodies and juridical person, which is determining for compensation of damage
caused by the breach of duty to act with due managerial care, is inquired. Further, both
components of the duty to act with due managerial care are individually explored, both
the duty of care and duty of loyalty, along with commentary on the positives and negatives
of their implementation in the Czech legal order. The thesis also deals with difficulties
related to inverted onus of proof in proving compliance with the duty of managerial care
or with the specific compensation for damage caused by such breach, and, last but not
least, acting in accordance with requested instructions from the general meeting is
discussed. The newly codified business judgement rule which conditions the duty of due
care in business decisions is discussed in the last part of the thesis.
The results of this thesis help better understand the regulation of the duty of due
managerial care and the business judgement rule in the Czech legal order and can help
bridge certain issues with interpretation or some of the legislative-technical issues that
shadow this duty and its regulation in the Czech legal order.
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