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Aktuálnost (novost) tématu:
Soukromoprávní odpovědnost členů statutárních orgánů kapitálových společností je téma
s ohledem na rekodifikaci soukromého práva a i přes celou řadu publikovaných textů stále
aktuální. Odbornou veřejností je tématu věnována pozornost, přesto jej nelze považovat za téma
uzavřené, ke kterému nelze přidat žádnou novou nosnou myšlenku. Téma odpovědnosti členů
statutárního orgánu tak samo o sobě novým není, nové může být zpracování. Bohužel autor ke
zpracování nepřistoupil nijak inovativně, předloženou práci tak nepovažuji ani za aktuální, ani za
obsahující nové poznatky.
Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody).
Téma je z hlediska úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro jeho zpracování středně těžké.
Pro jeho zpracování nepostačují znalosti z oblasti práva obchodních korporací, je nezbytné, aby
se autor orientoval důkladně v právní úpravě odpovědnosti. Bohužel autor vůbec nevysvětluje, co
rozumí soukromoprávní odpovědností členů statutárního orgánu, ani k jakému v teorii
zastávaných přístupů se kloní. V tom spatřuji neujasněnost tématu a velkou slabinu jeho
zpracování (srov. dále). Autor si mnohdy ani neuvědomuje problematičnost některých otázek
s tématem související, a tudíž je ani neklade, ani nepředestírá, jaké jsou na ně názory,
nepředkládá k nim vlastní stanoviska, na tož aby je podložil důkladnou právní argumentací (např.
otázka charakteru odpovědnosti členů statutárních orgánů na str. 29 a 30). V úvodu práce autor
slibuje komparaci se zahraničními úpravami, tomu však věnuje jen šest stran v závěru práce, kdy
se odkazuje toliko na zákonnou úpravu, opomíjí její reflexi doktrínou a judikaturou, nehledě
k tomu, že komparaci, má-li být přínosná, je třeba provádět průběžně u jednotlivých rozebíraných
otázek.
Hodnocení práce

1) splnění cíle práce
V úvodu práce autor vymezuje cíl práce takto: „zkoumání rozsahu práv a povinností členů

statutárních orgánů kapitálových obchodních společností při řízení těchto společností a při jednání
za ně, a dále zkoumání odpovědnosti členů statutárních orgánů za způsobenou újmu…“ a dále
„[d]alším předmětem zkoumání této rigorózní práce bude obecně právní postavení členů
statutárních orgánů“ a „kriticky analyzovat jednotlivé právní instituty, zejména právní institut péče
řádného hospodáře a právní institut pravidla podnikatelského úsudku.“ Nelze než konstatovat, že
cíl práce nekoresponduje s názvem práce, protože jej ve značné míře překračuje, a že je příliš
široký, aby zkoumaná problematika mohla být zpracována do požadované hloubky a ve výsledku
práce nebyla jen popisem, ale požadovanou analýzou. Cíl práce tak byl zvolen zcela nevhodně.

2) samostatnost při zpracování tématu
Nelze pochybovat o tom, že práce byla vypracována autorem zcela samostatně. Pokud jde o
tvůrčí přínos práce, ten je velmi omezený, do určité míry autor přebírá závěry doktríny a judikatury,
nicméně tak nečiní vždy uspořádaně a srozumitelně, předestírá-li vlastní názory, což nečiní příliš
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často, pak chybí podrobnější argumentace. Pro práci je však spíše typické, že autor v převážné
míře jen komentuje zákonnou úpravu bez bližší reflexe literatury a judikatury, což je zcela
nedostatečné.

3) logická stavba práce
Práce vyjma úvodu a závěru je rozdělena do deseti částí. Struktura práce není vyhovující, kapitoly
na sebe nenavazují, související otázky se řeší na přeskáčku. V kapitole druhé se autor nejprve
zabývá působností statutárního orgánu (dost povrchně) (kap. 2.2), aby následně řešil, co to je
statutární orgán (kap. 2.4). Pak se v kapitole třetí věnuje historickému exkursu, který by měl
vyústit dle záměrů definovaných v úvodu do srovnání s dnešní úpravou, k tomu ale nedochází.
Kapitola čtvrtá pak pojednává o odpovědnosti členů statutárních orgánů, aby teprve v páté
kapitole autor věnoval pozornost péči řádného hospodáře. V šesté kapitole se pak autor zaměřuje
na pravidlo podnikatelského úsudku, které ale souvisí s péčí řádného hospodáře. Sedmá kapitola
je zaměřena na pokyny do obchodního vedení a v osmé až jedenácté kapitole je velmi stručně
pojednáno o ručení členů statutárních orgánů, dalších důsledcích porušení povinnosti vykonávat
péči řádného hospodáře při úpadku, o pojištění a o komparaci se zahraničními právními
úpravami. Stručně řečeno, autor se nejprve zabývá důsledky porušení povinnosti péče řádného
hospodáře, aby se následně zabýval touto péčí, a pak se znovu vrátil k důsledkům jejího
porušení, ale to jen velmi letmo. Téma nebylo zpracováno vyčerpávajícím způsobem.
Autor nevysvětluje, proč strukturu práce uspořádal tak, jak to učinil. Jednotlivé kapitoly ani
neobsahují shrnutí poznatků, které si má čtenář z kapitoly odnést a které by mohly vrhnout na
záměr autora více světla. Závěr práce neplní svou funkci, protože neshrnuje poznatky, ke kterým
autor dospěl, ale popisuje, o čem práce je; to je ale úlohou úvodu.

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)
Téma je zpracováno převážně deskriptivně, analýza problematických otázek spíše absentuje. Ve
větší míře má práce charakter načrtnutých poznámek, které nejsou dále v potřebném rozsahu
rozvedeny. Autor v nedostatečné míře reflektuje, že rigorózní práce má být psána pro poučeného
čtenáře a že má ukázat, v jaké míře je schopen jej seznámit s poznatky, které při studiu
problematiky nabyl.
Dále si dovolím připojit několik věcných poznámek k obsahu práce, které ale nemají vyčerpávající
charakter. Na str. 3 poměrně rozsáhle autor pojednává o svém vidění role podnikového právníka,
aniž je patrné, jak to souvisí s tématem. Není zřejmé, protože to autor nevysvětluje, proč považuje
pro zvolené téma za důležité se věnovat otázce vymezení právnické osoby, fikční a organické
teorii (str. 4 až 6). Nelze souhlasit s autorovým tvrzením, že nejdůležitějším rozdílem mezi
osobními a kapitálovými společnostmi je ručení a že společníci kapitálových společností ručí za
dluhy společnosti jen do výše nesplaceného vkladu (str. 4). Tvrzení o tom, že práva a povinnosti
členů statutárních orgánů jsou stanoveny pokyny nejvyššího orgánu vedle společenské smlouvy,
by si žádalo bližšího vysvětlení (též str. 4). Za velmi zkratkovité tvrzení lze považovat, že
statutární orgán je zákonným zástupcem a že mu v neomezeném rozsahu náleží obchodní vedení
(str. 6). Není zřejmé, proč z § 164 obč. zák. vedle § 163 obč. zák. autor dovozuje zbytkovou
působnost statutárního orgánu (str. 6). Problematice jednání za společnost, obchodnímu vedení a
omezení jednatelského oprávnění věnuje autor něco málo přes jednu stranu, což vede k tomu, že
se dopouští významného zjednodušení této problematiky, přičemž není zřejmé, proč tato pasáž
byla do práce zařazena (str. 7). Autor nedostatečně rozlišuje statutární orgán a jeho členy, a
nedostatečně pracuje s variantou individuálních a kolektivních orgánů (např. str. 8). O nepřesnosti
vyjadřování svědčí i obrat „vlastníci“ obchodní společnosti na téže straně, aniž je doplněno, že jde
o vlastníky ve funkčním smyslu; v právním smyslu o vlastníky společnosti nejde, protože subjekt
nelze vlastnit. Z citací na str. 18, tak jak byly autorem uspořádány, by se zdálo, že společnost
s ručením omezeným bylo možno na území dnešní České republiky založit již před rokem 1906.
2

Nesprávné je tvrzení na str. 31, že vztah mezi členem statutárního orgánu a obchodní společností
je založen smlouvou o výkonu funkce. V pasáži věnované (ne)možnostem limitace náhrady škody
či jejího vypořádání (str. 32) autor opět v nedostatečné míře reflektuje odbornou diskusi a
některým otázkám se věnuje jen zcela okrajově (srov. tzv. absolutorium). U předpokladů vzniku
odpovědnosti (str. 34 a násl.) autor vůbec nevysvětluje, v čem se přístup nového občanského
zákoníku od předchozí úpravy liší, a jak se změna přístupu promítá do postavení člena
statutárního orgánu. Tato pasáž je zase veskrze deskriptivní, neúplná, neobsahující reflexi
odborné diskuse (např. otázku, zda a na základě jaké argumentace je člen statutárního orgánu
povinen k náhradě i nemajetkové újmy). Dále tvrzení na str. 37 o povinnosti hradit újmu
způsobenou zaviněně není podloženo dostatečně korektní argumentací, ani nereflektuje již
publikované názory. Proč je mezi pojednání o způsobu náhrady újmy a ujednáním o vypořádání
újmy vložena partie o vydání prospěchu (považuje to autor za újmu?, str. 43). Nelze souhlasit
s tím, že možnost vypořádat újmu smluvně je výrazem vstřícnosti vůči dlužníkovi (str. 46),
smyslem je, že obchodní společnost si nejlépe sama dokáže posoudit, jaké vypořádání je v jejím
zájmu, než vždy a za všech okolnosti v případě sporu je v jejím zájmu řešit věc soudně. Kapitola
nazvaná Obtížná vymahatelnost odpovědnosti v praxi je opět velmi stručná, než aby mohla
přinést nějaké nové poznatky, či dosavadní poznatky novým způsobem zpracovat. Nelze ji
považovat ani za vyčerpávající zpracování dané problematiky. K páté kapitole již bylo výše
řečeno, že její umístění ve struktuře práce je velmi diskutabilní. Diskutabilní je i její obsah, který je
jen načrtnutím problematiky péče řádného hospodáře, bez dostatečné reflexe literatury a
judikatury. Není zřejmé, proč v samostatných podkapitolách autor pojednává o povinnosti
mlčenlivosti či povinnosti podat insolvenční návrh, stejně tak by mohl pojednat o dalších
konkrétních povinnostech souvisejících s výkonem funkce, na něž se rovněž standard péče
řádného hospodáře uplatní (povinnost zajistit vedení účetnictví, povinnost svolat v určených
případech valnou hromadu, povinnost vést seznam společníků apod.). Pátá kapitola je uzavřena
důsledky porušení péče řádného hospodáře bez návaznosti na čtvrtou kapitolu, která se této
problematiky týká a bez návaznosti na kapitolu osmou a následující. Pasáž týkající se pokynů do
obchodního vedení (str. 85) je také velmi kusá; nejenže není patrná souvislost s tématem, ale
autor ani neshrnuje základní závěry z dosavadní diskuse, nevěnuje se otázkám, kdo a za jakých
podmínek je oprávněn o pokyn požádat, ani pokynům v koncernu a pokud jde o literaturu,
omezuje se jen na jeden zdroj.

5) práce s literaturou
Použité zdroje, jde-li o českou tvorbu, nejsou dostatečně reprezentativní. Co se týče zahraniční
literatury, v přehledu literatury je uvedena jen jedna publikace, autor na ní v textu ale odkazuje jen
zcela sporadicky. Autor v omezeném rozsahu rovněž pracuje s českou judikaturou, nejčastěji na
ni jen odkazuje, její závěry žádným způsobem nezkoumá, ani nehodnotí. Citace judikatury autor
neprovádí dle úzu, např. poznámka pod čarou č. 7 (srov. doporučení na citaci rozhodnutí např.
Nejvyššího soudu ČR na jeho internetových stránkách).
Díla uvedená v přehledu literatury jsou citována velmi sporadicky. Kupříkladu v kapitole 2.1
věnované teorii fikce a organické teorii si autor vystačil s jedinou citací jednoho komentáře a
vůbec nereflektuje ostatní publikace a z nich plynoucí závěry pro odbornou diskusi. Podíváme-li
se na celou druhou kapitolu, pak zjistíme, že kapitola čítající dvanáct stran, obsahuje jen sedm
citací, z toho čtyři přímé citace. Nejčastěji autor volí přímé citace, které jsou celkem rozsáhlé a
s kterými dále nepracuje (např. citace na str. 9 je přes půl stránky nebo úvodní pasáž třetí kapitoly
začínající na str. 16, která je složena v převažující míře z přímých citací, a v níž na str. 18 tři přímé
citace na sebe bez jakéhokoli komentáře navazují). Podíváme-li se dále na pasáže týkající se
právní úpravy odpovědnosti členů statutárních orgánů za působnosti obchodního zákoníku na str.
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24 až 28, zjistíme, že v textu se nepracuje skoro vůbec s žádnou (až na výjimky) relevantní
literaturou a judikaturou.
Jde-li o dodržení zásad odborné práce se zdroji, zaslouží si výtku, že při citaci kolektivních děl
autor neuvádí autora konkrétní pasáže (např. poznámka pod čarou č. 3, 21, 42 apod.).

6) jazyková a stylistická úroveň
Jazyková a stylistická úroveň není zcela uspokojivá.
Jde-li o zkratky právních předpisů, nelze je používat bez spojení s konkrétním zákonným
ustanovením (např. nevhodné užití zkratek OZ a ObchZ na str. 5).
Poznámkový aparát je zaplevelen odkazy na zákonná ustanovení, která patří do vlastního textu
práce (srov. poznámku pod čarou 4 až 6). Poznámka pod čarou je větou, musí tudíž začínat
velkým písmenem a končit tečkou, což autor mnohdy nečiní (srov. poznámky pod řadou č. 4, 6. 9
a 10). Větu nelze začínat symbolem „§“ (poznámka pod čarou č. 4).

7) úprava práce (text, grafy, tabulky)
Úprava práce je standardní.
Otázky k zodpovězení při obhajobě
K zodpovězení při obhajobě, bude-li k ní autor připuštěn, předestírám k zamyšlení následující
otázky:
1) Jaký je charakter povinnosti členů statutárního orgánu hradit újmu?
2) Jsou členové statutárního orgánu povinni hradit i nemajetkovou újmu?
3) Jaké následky pro člena statutárního orgánu má nedodržení pravidel zákonného nebo
vnitřního omezení a způsobu zastupování?
Závěrečné hodnocení
Obsah práce nekoresponduje v plném rozsahu s jejím názvem. Struktura práce nebyla zvolena
vhodně, kapitoly na sebe věcně nenavazují, není zřejmé, proč některé byly zařazeny. Práce je
většinou popisná, nereflektuje probíhající odborné diskuse, ani na ně v přiměřené míře nereaguje.
Vyjadřování není precizní. Práce má i nedostatky formálního charakteru. Práce stěží dosahuje
nároků kladených na diplomovou práci, zvýšené nároky na rigorózní práci nesplňuje. Z těchto
důvodů navrhuji její vrácení autorovi k přepracování. Z práce je patrné, že se do určité míry autor
v předmětné problematice orientuje, je však nezbytné, aby nabyté poznatky vhodným způsobem
uspořádal a zasadil do kontextu probíhající odborné diskuse. Při přepracování lze autorovi
doporučit, aby si opětovně ujasnit cíl práce v návaznosti na název práce a způsob, jak jej
dosáhne, tomu by měl přizpůsobit strukturu práce; rozhodně by měl věcný záběr práce zúžit a
podstatně prohloubit právní argumentaci.
V Praze dne 1. srpna 2016

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
oponent rigorózní práce
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