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Úvod 
 Predmetom predkladanej dizertačnej práce je výskum možností aplikácie nástrojov 

správy a riadenia spoločností (ďalej tiež len „správa spoločností“ či „správa a riadenie 

spoločností“) v oblasti kolektívneho investovania. Toto zadanie sa dá riešiť v zásade 

dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je preskúmať, ako subjekty kolektívneho investovania 

ovplyvňujú správu a riadenie obchodných spoločností, ktorých akcie držia vo svojich 

portfóliách. Druhým spôsobom je analyzovať, aké nástroje správy spoločností majú k 

dispozícii fondoví investori na to, aby neprišli o vložené prostriedky. Práve druhý prístup 

je prístupom tejto práce.  

 Hlavným bádateľským zámerom tejto práce je teda výskum možností nástrojov 

corporate governance pri ochrane záujmov investorov, ktorí investovali do investičných 

fondov. Konkrétnym cieľom prvej časti je analýza správy a riadenia akciových spoločností 

z amerického a európskeho pohľadu. Americký pohľad si zaslúži zvláštny priestor. 

Americká teória a prax corporate governance je jednak najrozvinutejšia, a jednak mnohé 

jej koncepty väčšinou prenikajú do teórie a praxe celého sveta, vrátane EÚ. Analýza je to 

predovšetkým právna a ekonomická. Ako referenčné nástroje corporate governance som 

zvolil reprezentatívne regulačné, samoregulačné a trhové nástroje. V prípade regulačných 

nástrojov ide o informačné povinnosti, výkon hlasovacích práv, správne (volené) orgány, 

odmeňovanie a dlhové nástroje. V prípade samoregulačných nástrojov ide predovšetkým o 

úlohu kódexov corporate governance. A konečne, v prípade trhových nástrojov ide o 

kapitálové trhy, produktové trhy a trh práce. Cieľom druhej časti je konkrétny výskum 

aplikácie všeobecných nástrojov corporate governance v oblasti kolektívneho investovania 

so základným zameraním na retailové investičné fondy určené širokej verejnosti. Fondy 

kvalifikovaných investorov budú predmetom pozornosti len v prípadoch odôvodňujúcich 

komparáciu či zdôraznenie kontrastu medzi jednotlivými typmi fondov. 

 Základnou testovanou tézou je, že tak v správe a riadení bežných akciových 

spoločností, ako v správe a riadení subjektov kolektívneho investovania hrajú prím 

regulačné nástroje. Z toho vyplýva, že samoregulačné a trhové nástroje správy a riadenia 

by mali hrať viac komplementárnu než substitučnú úlohu.   

 Na začiatku by sa mohlo zdať, že optimálny spôsob zodpovedania otázky, aké 

nástroje corporate governance majú v rukách fondoví investori, bude rozdeliť prácu na 

prvú časť zaoberajúcu sa kolektívnym investovaním všeobecne a druhú časť zameranú na 

nástroje správy v kolektívom investovaní. Autor však rozdelil dizertačnú prácu na 
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všeobecnú časť zameranú na vytvorenie základnej teórie corporate governance a špeciálnu 

časť aplikujúcu základnú teóriu corporate governance v kolektívnom investovaní. 

 Dôvodov pre rozdelenie dizertačnej práce na všeobecnú a špeciálnu časť je viacero. 

Po prvé, vytvorenie východiskovej teórie je vlastne nevyhnutné, pretože v tuzemskej 

právnej teórii nevznikla mimo zborníkov z konferencií komplexnejšia monografia 

venovaná corporate governance a ekonomické učebnice majú skôr charakter skrípt, ktoré 

majú študentom poslúžiť k prvému zoznámeniu s problematikou. Veľký dôraz na 

všeobecnú teóriu vychádza hlavne z toho, že pri polysémii pojmu corporate governance 

nie je často jasné, čo sa rozumie pod pojmom corporate governance, čo je účelom 

corporate governance, aké sú nástroje corportae governance apod. Možno povedať, že v 

zásade sa vyprofilovali dva vedúce koncepty corporate governance, a to inštitucionálny 

prístup rozoznávajúci trhový a bankový systém správy a funkcionálny prístup skúmajúci 

viaceré faktory správy. Prístup tejto práce je funkcionálny. Funkcionálny prístup 

nepredpokladá, že existuje len jeden inštitucionálny spôsob, ako adresovať problémy 

správy spoločností, ale naopak požaduje multidisciplinárny prieskum veľkého množstva 

existujúcich inštitútov a inštitúcií.1 Tuzemská odborná literatúra sa v tejto otázke buď 

obmedzuje na pedagogický inštitucionálny prístup2, alebo poskytuje prehľad niektorých 

dominantných tendencií bez jednotiacej koncepcie.3 Z tohto hľadiska vyniká z domácej 

tvorby dizertačná práca T. Richtera Kuponová privatizace a její vlivy na správu a 

financování českých akciových společností,4 ktorá nastolila mnohé závažné problémy 

tuzemskej správy a riadenia korporácií a naznačila riešenia, z ktorých mnohé sú stále 

aktuálne. Po druhé, zvolený postup umožní v časti zaoberajúcej sa kolektívnym 

investovaním zamerať sa priamo na špecifiká bez toho, aby sa každá kapitola musela 

začínať všeobecným úvodom. Po tretie, obe časti sa dajú čítať ako relatívne samostatné 

diela, čo uspokojí jednak záujemcu o aktuálne trendy v správe a riadení spoločností, a 

jednak  záujemcu o špecifická kolektívneho investovania. Obe časti sú však prepojené. 

Investičné spoločnosti majú formu akciových spoločností, na ktoré sa bude často aplikovať 

teória z prvej časti tejto práce.  

                                                
1 Porov. koncepcie známych prác MACEY, J. R. Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken. 
Princeton: Princeton University Press, 2008, 344 s. či SCHLEIFER, A., VISHNY, R. W. A Survey of 
Corporate Governance. Journal of Finance, 1997, roč. 52, č. 2, 737–783. 
2 HUČKA, M., MALÝ, M., OKRUHLICA, F. Správa společností. 1. vid., Praha: Kernberg Publishing, 2007, 
273 s. 
3 KLUSOŇ, V. Moderní korporace v soudobém kapitalismu. Praha: Karolinum, 2010, 317 s.  
4 RICHTER, T. Kuponová privatizace a její vlivy na správu financování českých akciových společností. 
Praha: Karolinum, 2005, 132 s. 
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 Treba zdôrazniť, že táto práca je práca z právnej a čiastočne i ekonomickej 

dogmatiky. Interdisciplinárny prístup je odôvodnený postavením corporate governance na 

hranici práva, ekonómie, teórie organizácie, sociológie, psychológie, politiky či etiky. Z 

pohľadu psychológie, sociológie či nakoniec i etiky sa môže zdať, že predkladaná právna a 

ekonomická analýza nástrojov správy a riadenia spoločností je príliš limitovaná. Je 

bezrozporné, že do rozhodovania dotknutých aktérov vstupujú rôzne morálne, etické, 

kultúrne, psychologické, emocionálne a iné motívy či stimuly, ktoré môžu mať na riešenie 

problémov corporate governance v konečnom dôsledku väčší význam právne a 

ekonomické konštrukcie (napr. čestnosť, motivácia, spravodlivosť, morálka, dôvera, 

korporátna kultúra, altruizmus, pocit ocenenia či záujem o prácu apod.). Z dôvodu 

predpísaného zamerania tejto dizertačnej práce sa tu mimoprávne (a tiež 

mimoekonomické) aspekty neanalyzujú priamo. Navyše pravdou asi zostáva, že 

spoliehanie sa na morálku, sebarealizáciu, reputáciu, prestíž či pocit šťastia manažmentu je 

ešte rizikovejšie než spoliehanie sa na regulačné, samoregulačné či trhové nástroje. 

Niektoré z týchto motívov a stimulov sú však nepochybne inkorporované do právnych a 

ekonomických inštitútov5 a tiež pôsobia cez rôzne spoločenské a kultúrne mechanizmy, 

avšak zaoberať sa nimi inak ako v ich prejavoch v skúmaných inštitútoch je nad rámec 

rozsahu tejto práce. 

 Napriek teoretickému charakteru nasledovného textu je jeho význam pre prax 

zrejmý. Segment kolektívneho investovania sa prudko rozvíja a potenciálnych investorov 

zaujímajú možnosti ochrany svojich investícií, rovnako subjekty kolektívneho investovania 

potrebujú vedieť, čo môžu očakávať.  

 Ako vyplýva z predchádzajúceho textu, základnou pracovnou metódou je analýza a 

komparácia. Deskripcia sa uplatní predovšetkým pri popise fungovania investičnej 

spoločnosti. Zároveň pri tak rozsiahlom zábere ako správa korporácií je nevyhnutná istá 

miera abstrakcie (oddelenie dôležitého od nedôležitého, resp. toho, čo autor tohto textu 

považuje za dôležité a toho, čo z jeho pohľadu dôležité nie je).  

 Pracovným východiskom je, že sa neusilujem primárne analyzovať paragrafy 

relevantných právnych predpisov komentárovou metódou, ale naopak snažím sa oslobodiť 

od premenlivých legislatívnych javov a priniesť zovšeobecňujúce poznatky. Neusilujem sa 

však o to, aby som predkladal len nové poznatky. O mnohých z problémov prebieha 

(väčšinou v zahraničí) široká diskusia. Mnoho téz, ktoré tu uvediem, sa zhoduje s 

                                                
5 Porov. napr. párové kategórie ako lojalita – fiduciárne povinnosti, etika – spoločenská zodpovednosť 
korporácií či pocit motivácie –  odmeňovanie.  
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jednoznačnými a uznávanými stanoviskami, iné tézy sa od nich dištancujú alebo s nimi 

polemizujú. Kapitoly venované fiduciárnym povinnostiam som samostatne publikoval6 a 

ich závery sú súčasťou vedeckého diskurzu.7 Čo sa týka lingvistických aspektov, tak sa 

nevyhýbam medzinárodnej (angloamerickej) terminológii. Napríklad pojem korporácia 

používam v americkom zmysle, ktorý označuje akciovú spoločnosť,  firma je tu 

synonymom obchodnej spoločnosti8 a vlastník je často len iným označením pre akcionára. 

Práve posledný pojem je na prvý pohľad v rozpore s teóriou všeobecného súkromného 

práva, a preto som mu venoval samostatnú kapitolu; na rozdiel od „firmy“ či „korporácie“ 

sa zvolená terminológia nedá odôvodniť jednou vetou.  

 Som si vedomý, že mnohé z prezentovaných názorov môžu vyvolať diskusiu, 

polemiku či kritiku. Uvedené žánre však do vedeckého diskurzu patria. Preto privítam 

kvalifikovanú oponentúru. Zároveň stále platí, že prezentované názory si nerobia nárok na 

úplnosť a väčšinou nevylučujú riešenia iné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 BORSÍK, D. Péče řádného hospodáře bez legend. In: BORSÍK, D., HURYCHOVÁ, Klára (ed.) Corporate 
governance. 1. vid., Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 85–103 a BORSÍK, D. Péče řádného hospodáře a 

pravidlo podnikatelského úsudku bez legend. Obchodněprávní revue, roč. 7, 2015, č. 7-8. s 193–205.  
7 NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L. Podnikatelské uvážení a odpovědnost členú statutárních orgánů 

právnických osob. In: BERAN, K, ČECH, P., DVOŘÁK B. et al. Právní jednání a odpovědnost právnických 

osob po rekodifikaci českého soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 87–119.  
8 V tuzemskej právnej tradícii je firma označenie obchodného mena zapísaného do obchodného registra, 
avšak v právnych predpisoch EÚ sa tento pojem používa v zmysle obchodnej spoločnosti či právnickej osoby 

bez ohľadu na právnu formu. Napr. „investment firm“ podľa smernice 2014/65/EU (ďalej len „MiFID II“) a 
nariadenia 600/2014/EU (ďalej len „MiFIR“), „audit firm“ podľa smernice o povinnom audite či „firms in 
difficulty“ podľa Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in 
difficulty (2014/C 249/01). 
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PRVÁ ČASŤ : CORPORATE GOVERNANCE 

 

1. Teória corporate governance 

1. 1. Čo je corporate governance 
 

 Corporate governance predstavuje novú terminologickú variáciu na starú tému.9 

Potreba správy obchodných korporácií vzniká, keď vlastníci korporácií prenesú svoje 

rozhodovacie oprávnenia na manažérov, ktorí často zneužívajú získanú právomoc. Tento 

problém môže byť ešte viac prehĺbený rozptýleným akciovým vlastníctvom, ktoré 

zintenzívňuje východiskový konflikt záujmov a problémy kolektívneho konania medzi 

investormi.10  

 Vychádzajúc z konfliktu záujmov medzi akcionármi a manažérmi možno povedať, 

že corporate governance spočíva v snahe poskytnúť akcionárom korporácie, z 

ktorých sa často stávajú pasívni poskytovatelia kapitálu, rôzne právne či neprávne 

nástroje ako zabezpečiť, aby neprišli o svoju investíciu.11 

 Keď hovoríme o corporate governance, je užitočné analyzovať základnú transakciu. 

Východiskovou transakciou je investícia do základného kapitálu korporácie, ktorá často 

nie je spojená s okamžitou návratnosťou, ale spája sa skôr s prísľubom zhodnotenia 

investície.12 Pokiaľ sa investor rozhoduje o investícii do obchodnej korporácie, zvyčajne 

počíta s nárastom hodnoty svojho podielu a očakáva i výplatou výnosu z bohatstva 

vytvoreného korporáciou. Kontraktačný pojem „sľub“ je použitý zámerne, však, ako 

vieme, každý prísľub môže byť porušený. Preto treba súhlasiť s J. Maceym, že účelom 

corporate governance je presvedčiť, prinútiť alebo inak motivovať korporátnych 

                                                
9  Uvádza sa, že pojem „corporate governance“ prvýkrát použil americký ekonóm R. Eells v diele The 
Government of Corporations (1962). K tomu BECHT, M., BOLTON, P., ROËLL, A. Corporate governance 
and control. ECGI Working Paper Series in Finance, 2002, č. 2, s. 2 (aktualizované 2005). Dostupné na: 
https://ssrn.com/abstract=343461 
10 Ibid., s. 1  Pojem problém kolektívneho konania (collective action problem) vyjadruje, že pre 
individuálnych akcionárov nie je racionálne vynakladať zdroje na monitorovanie manažmentu, pretože budú 

niesť všetky náklady, ale len časť prospechu na celkovom zlepšení manažmentu korporácie. 
11 K tomu podobne napr. SCHLEIFER, A., VISHNY, R. W. A Survey of Corporate Governance. Journal of 
Finance, 1997, roč. 52, č. 2, s. 737, LA PORTA, R., LOPEZ-DE-SILANES, F., SHLEIFER, A., VISHNY, R. 
Investor Protection and Corporate Governance. Journal of Financial Economics, 2000, roč. 58, č. 1-2, s. 4; 
TIROLE, J. The Theory of Corporate Finance. Princeton: Princeton University Press, 2006, s. 32, 
BREALEY, R. A., MYERS, S. C., ALLEN, F. Principles of corporate finance. 10. vid., New York: 
McGraw-Hill/Irwin, 2011, s. 14. 
12 DYCK, A. Ownership structure, legal protections and corporate governance. 2000, s. 6–7. Dostupné z: 
http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1251813753820/6415739-
1251814020192/dyck.pdf 
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manažérov, aby splnili sľuby, ktoré dali investorom. Inými slovami to možno vyjadriť tak, 

že tu ide o redukciu divergentného správania korporácií, kde sa divergentným konaním 

myslí konanie členov orgánov či širšie manažmentu, ktoré sa odchyľuje od legitímneho 

očakávania investorov. Dobrá správa korporácií je potom o dodržiavaní sľubov. Zlá správa 

môže byť potom definovaná ako porušenie sľubov.13 

 Kúpa akciového podielu zaiste napĺňa kritériá špekulatívnej zmluvy, pretože reálna 

hodnota protiplnenia je pravidelne neistá a zahrňuje i možnosť podstatnej 

neekvivalentnosti. Z pohľadu povahy akciovej investície možno corporate governance 

definovať ako určitý spôsob zaistenia, pretože poskytuje nástroje, ktoré znižujú 

riziko pri špekulácii do akcií. Bez ich existencie, by musel každý jednotlivý akcionár 

vykonávať svoju rolu samostatne. Inak povedané, že nástroje corporate governance 

slúžia na znižovanie transakčných nákladov.  

 Z toho, čo sme uviedli, sa už zreteľnejšie rysuje, že všetci investori majú isté 

oprávnené očakávania toho, čo by mali a čo by nemali robiť korporátni manažéri so svojou 

mocou nad korporáciou. Veľmi zjednodušene povedané, spoločným akcionárskym 

očakávaním je očakávanie zisku. Konkrétne akcionárske očakávania sú však podmienené 

rôznymi faktormi ako účel korporácie, vlastnícka štruktúra, stanovy spoločnosti, zmluvné 

dojednania, pramene práva či politické rozhodnutia. Týmto kritériám sa budeme venovať v 

ďalších kapitolách.  

 Niektorí neoklasickí ekonómovia či právnici by však správe spoločností príliš 

neverili. Vychádzajú totiž z tézy, že sú to súťažné trhy, ktoré nútia korporáciu 

minimalizovať náklady a v rámci toho dosahovať efektivitu riadenia a výkonnosť.14 Proti 

tomu možno namietať, že disciplinujúca úloha trhovej konkurencie je pochybná, a naopak 

reálny svet vychádza z predpokladu nedokonalej súťaže. Dôvod spočíva predovšetkým v 

argumentácii, že rozhodovanie aktérov na trhu nie je vždy racionálne, aktéri nemajú 

dostatok informácií a majú tendenciu obmedzovať poskytované informácie, prístupu na trh 

bránia rozličné bariéry či v neposlednom rade úspory z rozsahu vedú aktérov ku 

                                                
13 MACEY, J. R. Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken. Princeton: Princeton University 
Press, 2008, s. 1. 
14 K tomu napr. ALCHIAN, A. A.  Uncertainty, evolution and economic theory. Journal of Political 
Economy, 1950, roč. 58, č. 3, s. 211–21 (prežitie podniku je výsledkom prirodzeného výberu trhu a závisí na 

adaptácii, imitácii a metóde pokus-omyl), STIGLER, G. J. The economies of scale. Journal of Law and 
Economics, 1958, roč. 1, č. 1  s. 54–71 (súťaž medzi firmami rôznych veľkostí vyseparuje efektívny podnik) 

či MANNE H. G. CORPORATE GOVERNANCE: GETTING BACK TO MARKET BASICS In: 
PACCES A. M. (ed.) The Law and Economics of Corporate Governance: Changing Perspectives. 
Cheltenham: Edward Elgar, 2010, s. 188–201 (neobmedzený trh pre kontrolu korporácií vyrieši všetky 

problémy corporate governance). 
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koncentráciám, ktoré trhovú súťaž výrazne redukujú. Napriek tomu, že súťažné trhy 

bezpochyby plnia istú regulačnú funkciu, samotné trhy nevedú k vytvoreniu spoľahlivého 

mechanizmu správy korporácií. Korporácia môže byť totiž úspešná a dosahovať zisky a 

súčasne porušovať právne, spoločenské či etické normy, a rovnako nemožno zaručiť, že 

zisky sa vrátia investorom, prípadne že si ich aspoň z časti neprisvoja manažéri.15 

 

1. 2.  Čo nie je corporate governance (corporate social responsibility, corporate 
organizational structure, corporate management) 
 

 Od správy spoločností je potrebné odlíšiť spoločenskú zodpovednosť korporácií 

(corporate social responsibility), korporátnu organizačnú štruktúru (corporate 

organizational structure) a korporátny manažment (corporate management). Správa 

spoločnosti býva totiž s nimi často zamieňaná, čo vedie k neustálemu mäteniu pojmov a 

koncepčným chybám.  

 Základným rozdielom corporate governance a corporate social responsibility je, že 

pokiaľ správa korporácií spočíva v snahe prekonať rozporné záujmy vlastníkov a 

manažérov korporácie, spoločenská zodpovednosť korporácií sa zameriava na širšiu 

skupinu vzťahov medzi korporáciou a jej zainteresovanými stranami. Teória totiž zvyčajne 

definuje spoločenskú zodpovednosť korporácií ako požiadavku, aby korporácia 

zaobchádzala so všetkými svojimi zainteresovanými stranami eticky a zodpovedne.16 

Problém je teda v tom, že keď sa pokúšame definovať správu korporácií na základe 

vzťahov so zainteresovanými subjektmi, namiesto corporate governance definujeme 

corporate social responsibility. Z tohto pohľadu je paradoxné, že odborná literatúra, ktorá s 

diskutovanými multilaterálnymi vymedzeniami pracuje, sa zvyčajne nezaoberá žiadnou 

detailnou analýzou vzťahu korporácie k zákazníkom, veriteľom, dodávateľom či dokonca 

okolitému prostrediu a riešia len vnútorné vzťahy v korporácii.17 Zrejme najznámejším 

prípadom mätenia pojmov je často citovaná definícia z Princípov corporate governance 

G20/OECD, podľa ktorej corporate governance zahŕňa súbor vzťahov medzi  manažérmi, 

správnym orgánom, akcionármi a zainteresovanými stranami a poskytuje štruktúru, cez 

                                                
15 SCHLEIFER, A., VISHNY, R. W. A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, 1997, roč. 52, 
č. 2, s. 738.  
16 K tomu HOPKINS, M. The Planetary Bargain: Corporate Social Responsibility Matters. London: 
Earthscan, 2003, s. 1, ZERK, J. Multinationals and Corporate Social Responsibility: Limitations and 
Opportunities in International Law.  Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 32. 
17 Typicky napr. RUSHTON, K. The Business Case for Corporate Governance. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008, 254 s.  
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ktorú sú stanovené ciele spoločnosti, spôsob ich naplnenia a ich monitorovanie.18 Je 

pozoruhodné, že v rozpore so svojou definíciou samotné Princípy corporate governance 

G20/OECD vychádzajú z akcionárskej dominancie,19 a preto v časti venovanej 

zainteresovaným stranám sa uznávajú len také nároky zainteresovaných strán, ktoré 

stanovuje platné právo alebo vzájomná dohoda.20 Krajným prípadom multilaterálneho 

prístupu sú expanzívne sociologizujúce prístupy, ktoré od corporate governance vlastne 

očakávajú dosiahnutie spoločenského zmieru.21  

 Opačným extrémom než multilaterálne definície je reštriktívne spájanie správy 

spoločností buď výhradne s organizačnou štruktúrou alebo s manažmentom obchodnej 

korporácie.22 V prípade stotožňovania správy spoločnosti a organizačnej štruktúru sa 

hovorí o „monistickom modeli corporate governance“ a „dualistickom modeli corporate 

governance“, čo implikuje, že spoločnosť by mala byť spravovaná výhradne pomocou 

členov správnych orgánov.23 Tento prístup však ignoruje ďalšie nástroje správy 

spoločností, ktoré majú poskytovatelia kapitálu k dispozícii. V prípade stotožňovania 

správy spoločnosti s manažmentom ide o nepochopenie predmetu a účelu oboch činností. 

Kým manažment zabezpečuje riadenie zdrojov v organizácii, správa má zabezpečiť, aby 

toto riadenie fungovalo a fungovalo správnym smerom.24  

 

 

 

 

                                                
18 Porov. „Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its 

board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through 
which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring 
performance are determined.“ (G20/OECD Principles of Corporate Governance, 2015 s. 9). 
19 Kritiku Princípov corporate governance OECD z 2004 z pozície spoločenskej zodpovednosti, ktorej závery 

sú v plnom rozsahu aplikovateľné i na poslednú verziu, prináša DINE, J. Companies, International Trade 
and Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, s. 234–237.   
20 „The corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders established by law or 
through mutual agreements...“ (G20/OECD Principles of Corporate Governance, 2015, s. 34). 
21  Porov. napr. částo uvádzaný prejav A. Cadburyho: „Corporate governance is concerned with holding the 

balance between economic and social goals and between individual and communal goals. The corporate 
governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to require 
accountability for the stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as possible the interests 
of individuals, corporations, and society.“ (Citované podľa TRICKER, R. I. Corporate Governance, 
Principles, Policies and Practices. 3. vyd, Oxford: Oxford University Press, 2015, s. 32) 
22 Ďalej k tomu MALÝ, M. Úloha správní rady v systému správy společností. In: HURYCHOVÁ, K., 
BORSÍK, D. (eds.): Corporate governance. 1. vid., Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 59–60.  
23 V zahraničí napr. HILB, M. New Corporate Governance Successful Board Management Tools. Springer, 
2012, 237 s. a u nás KLÍROVÁ, J. Corporate Governance. Praha: Management Press, 2001, 126 s. 
24 Porov.  TRICKER, R. I. Corporate Governance, Principles, Policies and Practices. 3. vyd, Oxford: 
Oxford University Press, 2015, s. 43–45.  
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2. Obchodná korporácia ako predmet správy  

2. 1. Všeobecne 
 

 Pojmovými znakmi správy obchodných korporácií sú „správa“ (governance) a 

„korporácia“ (corporation). Ďalej sa teda budeme zaoberať vysvetlením týchto pojmov, 

pričom sa pokúsime, pokiaľ možno, oprostiť od tradičných náhľadov. Pojem korporácia sa 

tu používa striktne v americkom význame označujúcom akciovú spoločnosť.25 

Korporáciu v uvedenom zmysle slova možno v zásade skúmať z troch hľadísk. Prvým 

aspektom je právna analýza, ktorá vysvetľuje korporáciu ako samostatnú osobu 

(právnická osoba), druhý, organizačný aspekt spočíva v chápaní korporácie ako 

byrokratickej hierarchie (hierarchická organizácia) a tretí aspekt vníma korporáciu ako 

zväzok kontraktov (nexus kontraktov).    

 Ako bolo naznačené, právna analýza poskytuje len jednorozmerný pohľad, pretože 

predstavuje akciovú spoločnosť ako útvar registrovaný štátom, ktorý spĺňa určité právne 

charakteristiky. Na základe toho, čo sa obvykle naučíme v učebniciach obchodného práva, 

si možno korporáciu predstaviť ako štátom zaregistrovanú schránku. Každý zrejme 

intuitívne chápe, že takýto pohľad je redukcionistický, a preto sa s ním nemôžeme 

uspokojiť.  

2. 2. Správa 
 

2. 2. 1. Všeobecne  

 

 Historický pôvod správy ako obhospodarovania cudzieho majetku (administration 

of property of others, l’administration du bien d’autrui) je starý ako vlastnícke vzťahy. 

Správa vzniká, keď vlastník zverí výkon niektorých vlastníckych oprávnení niekomu 

inému. K otázke, ktoré z vlastníckych práv sa zverujú inému, možno uviesť, že vlastník si 

pravidelne ponecháva právo na výnos a správcovi zveruje právo na riadenie. Konkrétne 

variácie však budú závisieť na komplexnosti predmetných správcovských vzťahov. Možno 

zhrnúť, že základom správy je zaistenie účelu zvereného majetku podľa predstavy 

                                                
25  Naproti tomu v európskej tradícii ide o súhrnné označenie pre asociačné útvary osôb s právnou 

osobnosťou. PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S.  Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. 
díl, Praha: Aspi, a.s. , 2006, s. 17 an. 
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vlastníka.26 Problém však je, že správca môže zverenú dôveru vlastníka sklamať. Tento 

problém je ešte zintenzívnený morálnym hazardom, ktorý vyjadruje porušenie princípu 

osobnej zodpovednosti za vlastné rozhodnutia. Znamená to, že určitá osoba realizuje 

nezodpovedné rozhodnutia v podmienkach, keď dôsledky spojené s nepriaznivým 

výsledkom nesie niekto iný. S týmito problémami zápasili vlastníci od nepamäti. Napríklad 

biblické podobenstvo Nového zákona o nepoctivom správcovi prináša obraz vychytralého 

správcu obvineného z plytvania zvereného majetku. Správca sa obáva, že bude prepustený 

zo služby, a preto uzatvára s veriteľmi svojho pána dohody o čiastočnom odpustení dlhu, 

aby si u nich zaistil novú pozíciu správcu.27 

2. 2. 2. Správa spoločností  

 

 Potreba správy obchodných korporácií (corporate governance) vzniká až, keď 

sa vlastníctvo korporácií oddeľuje od ich kontroly a riadenia, čo historicky súviselo 

predovšetkým s kapitálovo náročnou expanziou západoeurópskych podielnických 

spoločností (joint stock companies) na zaoceánske trhy. Podielnické spoločnosti sa 

odlišovali od spoločností riadených vlastníkmi (owner-managed companies) okrem iného i 

tým, že akcionári delegovali správcom rozhodovacie oprávnenia. Problémy s tým spojené 

pozoroval v 18. storočí A. Smith, ktorý v Pojednaní o podstate a  pôvode bohatstva 

národov (1776) argumentuje, že od riaditeľov podielnických spoločností, ktorí spravujú 

peniaze skôr cudzie než vlastné, nemožno dosť dobre očakávať, že na ne budú dohliadať 

s takou úzkostlivou starostlivosťou, s akou strážia svoje peniaze partneri v spoločnosti 

súkromnej. Z toho dôvodu sa podľa neho takéto vzťahy museli vyznačovať väčšou či 

menšou rozhadzovačnosťou.28                                                             

 Profesionalizácia riadenia, ktorej riziká kritizoval už A. Smith, sa od konca 19. 

storočia stala dominantou tendenciou veľkých západných priemyselných korporácií. 

Analyzovaná zmena v riadení bola predmetom záujmu autorov z rôznych vedných 

odborov.29 Prvú vedeckú diskusiu o manažérskych korporáciách však otvorili až A. 

Berle a G. Means v diele The Modern Corporation and Private Property (1932),30 kde na 

                                                
26 Niekedy sa uvádza názor, že správca by mal pri správe cudzích vecí postupovať, ako by bol sám 

vlastníkom. Vychádza sa tu však zo známeho prekonaného amerického judikátu trustového práva Harvard 
College v. Amory, 26 Mass. (9 Pick.) 446, (1830). 
27 Lk 16,1-9 
28 SMITH, A. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha: Liberální institut, 2001, s. 659. 
29 Zmeny v riadení vítali W. Rathenau, T. Veblen, K. Polanyi, naopak nagatíva zdôrazňovali W. Lippmann, 
T. Carver, W. Ripley či M. Wormser. 
30 BERLE, A., MEANS, G. The Modern Corporation and Private Property, s. 1–119. 
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základe konkrétnych empirických výskumov ukázali, že rast veľkosti amerických 

korporácií sprevádza zmena v ich kapitálovej štruktúre. Zvyšovanie kapitálu totiž 

vyžadovalo jeho fragmentáciu a stratifikáciu medzi širokú verejnosť. Keďže noví akcionári 

boli početnejší a drobnejší než predtým, stali sa z nich len pasívni poskytovatelia kapitálu 

bez reálnej kontroly nad manažmentom. Výsledkom bola rastúca nezávislosť 

profesionálneho manažmentu verejne obchodovateľných spoločností. Povedané slovami 

Berleho a Meansa, v moderných korporáciách sa starý atóm vlastníctva rozbil na 

komponent kontroly, ktorá sa presunula do rúk manažmentu a komponent príjmu 

kapitálových výnosov, ktorý zostal akcionárom.31Pri analýze diela Berla a Meansa sa 

však často zabúda, že autori neskončili pri „rozbitom atóme vlastníctva“. Rozpad atómu 

vlastníctva totiž podľa nich zničil starý predpoklad, že ziskový motív vedie vlastníka 

majetku k jeho efektívnemu využitiu. Manažéri, ktorí kontrolovali majetok a boli by 

schopní zabezpečiť jeho efektívne využitie, nemali nárok na zisk. Akcionári, ktorí mali 

nárok na podiel na zisku, nemohli byť ziskom motivovaní k efektívnemu využitiu majetku, 

pretože sa predmetného práva na kontrolu vzdali. Riešenie tohto paradoxu malo podľa 

autorov spočívať v tom, že tí, ktorí kontrolujú korporácie, musia slúžiť celej ľudskej 

spoločnosti. Kontrola veľkých korporácií sa tak mala premeniť na neutrálnu technokraciu, 

ktorá vyvažuje rôzne nároky rôznych skupín v spoločnosti a priraďuje im príjmové toky na 

základe verejnej politiky a nie ziskového motívu.32   

 Z pohľadu tejto kapitoly je dôležitejšie, že  Berle a Means nechali nezodpovedanú 

otázku, ako v moderných korporáciách zladiť protichodné záujmy manažérov a 

akcionárov. Odpoveď, ako zmieriť záujmy manažéra a akcionára, priniesla až teória 

zastúpenia (agency theory) založená na tom, že previazanie manažérskeho správania a 

akcionárskeho profitu možno dosiahnuť vhodným motivovaním manažmentu.33 

Konkrétne podľa M. Jensena a W. Mecklinga riešenie konfliktov záujmov medzi 

akcionármi a manažérmi spočíva vo vynaložení peňažných a nepeňažných nákladov 

                                                
31 Ibid., s. 8–9. 
32 Ibid., s. 354–356. Záverečné riešenie spočívajúce v tom, že pri absencii akcionárskej akcieschopnosti 

musia politici navrhnúť pravidlá kontroly bolo v súlade s intervencionizmom J. M. Keynesa a malo veľký 
praktický dosah, pretože ovplyvnilo Rooseveltov reformný program New Deal a americkú legislatívu ako 
napr. Securities Act of 1933 Securities Exchange Act of 1934. K tomu bližšie GOMEZ, P. Y., KORINE, H. 

Entrepreneurs and Democracy: A political theory of corporate governance. London: Cambridge University 
Press, 2008, s. 236–237. 
33 Medzi najdôležitejšie texty patrí JENSEN, M. C., MECKLING, W. H. Theory of the Firm: Managerial 
Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 1976, roč. 3, č. 4, s. 305–

360, FAMA, E. F. Agency Problems and the Theory of the Firm. The Journal of Political Economy, 1980, 
roč. 88, č. 2, s. 288–307 a FAMA, E. F., JENSEN, M. C. Separation of ownership and control. Journal of 
Law and Economics, 1983, roč. 26, č. 2, 301–326. 
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zastúpenia (agency costs), ktoré predstavujú súčet:  (i) výdavkov na stimulovanie a 

monitorovanie manažmentu vynaložené akcionármi, (ii) výdavkov vynaložených 

manažérom na to, aby  presvedčil akcionára, že neprijme rozhodnutia, ktoré by ho 

poškodili alebo zaistí, aby mu bola nahradená škoda a (iii) výšky reziduálnych nákladov 

(straty), ktoré vzniknú preto, lebo i napriek týchto vynaloženiu nákladov sa prejaví určitá 

odchýlka medzi prijatými a optimálnymi rozhodnutiami, ktoré by maximalizovali úžitok 

akcionára.34   

 Možno povedať, že podstatou argumentácie Jensena a Mecklinga je, že pokiaľ 

podiel vlastníka–manažéra na vlastnom kapitáli v korporácie klesá, klesá jeho reziduálny 

nárok na výsledky firmy, čo ho bude stimulovať k tomu, aby si privlastnil väčšie množstvo 

z firemných prostriedkov vo forme benefitov. Takéto aktivity môžu byť limitované 

vynaložením nákladov zastúpenia alebo eliminované ďalšou koncentráciou vlastníctva v 

rukách manažéra.35  Problém takejto argumentácie je v tom, že predstava, že náklady 

zastúpenia by sa riešili väčšou koncentráciou vlastníctva, nezodpovedá realite.  Z 

poznatkov teórie portfólia a averzie voči riziku vyplýva, že 100 % podiely sa vyskytovať 

nebudú. Naopak všetci účastníci kapitálového trhu sa budú snažiť diverzifikovať riziko 

medzi viaceré korporácie.36  

 

2. 2. 3. Správa spoločností a jej vplyv ekonomický systém 

 

 Na základe paradigmy oddelenia riadenia a kontroly sa často argumentovalo, že 

klasický kapitalizmus transformoval na manažérsky kapitalizmus (managerial 

capitalism).37 Čo sa odvtedy zmenilo je nástup nového profesionálneho vlastníka. Nových 

vlastníkov, ktorí v súčasnosti kontrolujú väčšinu všetkých verejne obchodovateľných akcií, 

predstavujú profesionálni správcovia majetku, ako napríklad penzijné fondy, investičné 

spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi či poisťovne (inštitucionálni investori38). 

                                                
34  JENSEN, M. C., MECKLING, W. H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and 
Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 1976, roč. 3, č. 4, s. 308. 
35 Ibid., s. 312 – 313. 
36 Uvedomovali si to i samotní autori (Ibid., s. 343 an.) 
37 K tomu napr. CHANDLER, JR. A. D. The Visible Hand: The Managerial Revolution in American 
Business. (15. reprint), Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977, (1999), 608 s. (autor argumentuje, 
že manažérska revolúcia mala za následok, že neviditeľná ruka trhu  bola v oblasti koordinácie 
ekonomických aktivít a alokácie zdrojov nahradená viditeľnou rukou manažmentu).  
38 Pojmy inštituciálni investor a profesionálny správca aktív sú tu používané ako synonymá. Treba však 

upozorniť, že novela smernice o právach akcionárov oba pojmy už rozlišuje (čl. 1 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o 

podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov – ďalej len „novela smernice o právach akcionárov“) 
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Americkí inštitucionálni investori napríklad vlastnia 67 % všetkých verejne 

obchodovateľných akcií39 a v Japonsku či Spojenom kráľovstve sú podiely 

inštitucionálnych investorov ešte vyššie.40 Tieto čísla sú ešte zaujímavejšie, keď si 

uvedomíme, že napr. americké domácnosti ešte v polovici 60–tych rokoch 20 storočia 

vlastnili takmer 84 % celkového akciového majetku na trhu.  Na základe uvedených 

podielov možno vidieť, že inštitucionálni investori sú až príliš veľkí na to, aby v prípade 

poklesu hodnoty odpredali podiely vo svojich portfóliách a i v vtedy, keby chceli predať, 

museli by predávať na klesajúcich trhoch, ktoré by svojimi výpredajmi ešte oslabovali, 

pretože najväčší inštitucionálni investori sú schopní pohnúť trhmi. Okrem toho netreba 

zabúdať, že portfóliá najväčších inštitucionálnych investorov sú často veľmi podobné. 

Nájsť potenciálneho kupca, ktorý by bol ochotný zaplatiť adekvátnu cenu, je preto 

náročné. Pokiaľ sa chce totiž veľká inštitúcia zbaviť 1–2 % akcií neefektívnej firmy, ktoré 

drží, pravdepodobne by tieto akcie musela predať ďalšej inštitúcii, ktorá však bude 

pravdepodobne chcieť dané akcie rovnako predať. Keď však inštitucionálni investori 

nemôžu predať, musia „sa starať“. 

 Z uvedených dôvodov možno odvodiť čiastočné prepájanie oddeleného vlastníctva 

a kontroly. Toto prepájanie je čiastočné, pretože inštitucionálni investori vlastnia tieto 

portfóliá ako správcovia majetku svojich investorov. Inštitucionálni investori sú rovnako 

ako korporácie, ktoré majú vo svojich portfóliách, tiež riadení profesionálnymi manažérmi. 

Oproti rozptýleným akcionárom však zásadný rozdiel spočíva v tom, že inštitucionálni 

investori hrajú rolu aktívnych vlastníkov vstupujúcich do riadenia spoločností, ktorých 

akcie majú vo svojich portfóliách.41  

 Ako prvý predstavil tento trend zakladateľ moderného manažmentu P. Drucker v 

práci The Unseen Revolution: How Pension Fund Socialism Came to America (1976), kde 

tak trochu senzačne argumentoval, že koncentrácia veľkých akciových podielov v rukách 

penzijných fondov vlastne znamená, že vlastníctva výrobných prostriedkov sa zmocnili 

pracujúci.42 V súčasnosti však možno namiesto „socializme penzijných fondov“ hovoriť 

                                                
39 K tomu napr. BLUME, M. E, KEIM D. B. Institutional Investors and Stock Market Liquidity: Trends and 
Relationships. Working Paper, University of Pennsylvania (August 21, 2012). Dostupné z: 
https://ssrn.com/abstract=2147757 
40 K tomu ÇELIK S., ISAKSSON, M. Institutional investors and ownership engagement. OECD Journal: 
Financial Market Trends, 2013, č. 2, s. 96 Prístupné na: https://www.oecd.org/corporate/Institutional-
investors-ownership-engagement.pdf 
41 HAWLEY, J. P., WILLIAMS, A. T. The Rise of Fiduciary Capitalism. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 2000, vii–viii. 
42 DRUCKER, P. Unseen Revolution: How Pension Fund Socialism Came to America. London: Heinemann, 
1976, 214 s. 
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presnejšie o kapitalizme finančných manažérov (money manager capitalism),43 či 

správcovskom kapitalizme (fiduciary capitalism),44 či ktorý nahradil manažérsky 

kapitalizmus.  

  

2. 3. Akciová spoločnosť 
 

2. 3. 1.  Podstata akciovej spoločnosti 

 

 Pokiaľ sa zamyslíme, prečo vlastne obchodné spoločnosti vznikajú, tak prídeme na 

to, že ako každé iné podnikanie umožňujú optimalizovať zdroje za účelom maximalizácie 

zisku. V prípade akciovej spoločnosti je základom pre podnikanie kapitálový 

príspevok jej člena formalizovaný do akcie, ktorá predstavuje členské práva a 

povinnosti akcionára voči akciovej spoločnosti. Praktický význam mechanizmu akciovej 

spoločnosti je enormný a možno sa naň pozrieť z troch pohľadov. Po prvé, tento 

mechanizmus umožňuje podnikať vo veľkých rozmeroch tým, že akciové spoločnosti 

zhromažďujú vydávaním akcií voľný kapitál širokej verejnosti. Tento kapitál sa stane 

súčasťou jej vlastného kapitálu. Ide teda o prostriedky, ktoré spoločnosť nemusí vrátiť a 

nemusí z nich platiť úroky. Spoločnosť síce vypláca dividendy, ale to iba v prípade, keď k 

tomu má finančné predpoklady a  rozhodne o tom príslušný orgán. Po druhé, akciová 

spoločnosť umožňuje ekonomicky mobilizovať široký okruh investorov. Mnoho ľudí, ktorí 

by sa nikdy neodhodlali k samostatnému podnikaniu alebo dodatočnej ekonomickej 

aktivite, takto investuje do subjektu, ktorého menom hospodári orgán skladajúci sa z 

volených či menovaných osôb (správne orgány). Po tretie, právna forma akciovej 

spoločnosti poskytuje optimálnu štruktúru vhodnú na prevádzku podnikania veľkého 

rozsahu s veľkým množstvom akcionárov, zamestnancov, veriteľov. Niektorí preto 

považujú organizačnú štruktúru akciovej spoločnosti za jej hlavnú výhodu 45 

                                                
43 MINSKY, H. P. Uncertainty and the Institutional Structure of Capitalist Economies. Journal of Economic 
Issues, 1996, roč. 30, č. 2, s. 357–368; WHALEN, C. J. Money Manager Capitalism: Still Here, but Not 
Quite as Expected, Journal of Economic Issues. 2002, roč. 36, č. 2, s. 401–406.  
44 HAWLEY, J. P., WILLIAMS, A. T. The Rise of Fiduciary Capitalism. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 2000, 232 s. 
45 Napr. BAINBRIDGE, S. M. The new corporate governance in theory and practice. New York: Oxford, 
2008, s. 233–234. 
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2. 3. 2. Právna charakteristika akciovej spoločnosti 

2. 3. 2. 1. Právna osobnosť akciovej spoločnosti 
 

 Ekonomická podstata akciovej spoločnosti je jasná, z právneho hľadiska však nie je 

jasné, kto alebo čo je akciová spoločnosť, voči ktorej má akcionár nárok. Keď aplikujeme 

známy spor o povahe právnických osôb na oblasť akciových spoločností, tak základná 

otázka znie, či je akciová spoločnosť fiktívnym výtvorom právnych noriem, ktorému v 

skutočnom živote nič nezodpovedá (teória fikcie právnických osôb) alebo je reálne 

existujúcim subjektom, pokiaľ splní určité pojmové znaky (teória reality právnických 

osôb).  

Hľadanie odpovede na položenú otázku treba začať tým, že riešenie určite 

nespočíva v abstraktných teóriách, ale naopak riešením musí byť pragmatický prístup 

zakotvený v praxi. Na rozdiel od právnej teórie je prax jednoznačne na strane reality 

právnických osôb. Rôzne organizácie disponujúce veľkou mierou autonómie, ktorá im 

umožnila právne konať ako samostatným subjektom, existovali totiž ďaleko predtým, než 

ich zákonodarca „zakotvil“. Tým sa tu nespochybňuje konštitutívny význam štátnej 

autorizácie, skôr ide o to, že reálne existujúci útvar nachádza svoj odraz v práve, a nie je 

dôležité, akým spôsobom sa to deje.  Rozhodujúce je, že zákonodarca musí právnu 

osobnosť diskutovaných útvarov rešpektovať. 

Požadovaný praktický prístup uplatňuje kontinuálne francúzske právo, pretože 

tamojšie súdy pragmaticky uznávajú právnu osobnosť rôznym združeniam ako sú 

odborové organizácie, civilné spoločnosti a zamestnanecké rady.46 Napríklad podľa 

významného rozsudku Comité d'établissement de Saint-Chamond podmienkou 

judikatórneho uznania právnej osobnosti je, aby združenie ochraňovalo kolektívny záujem 

a vytvorilo základnú organizačnú štruktúru.47  

 Z pohľadu európskeho práva sú najpodstatnejšie rozhodnutia Európskeho súdneho 

dvora (ECJ), ktoré môžu na prvý pohľad vzbudzovať domnienku, že európske právo stojí 

na fikčnej teórii právnických osôb, pretože v známom rozsudku Daily Mail sa hovorí, že 

...na rozdiel od fyzických osôb, spoločnosti sú výtvormi práva, a pri súčasnom stave 

                                                
46 CORNU, G. Droit civil : introduction, les personnes, les biens. 8. vid., Paris: Montchrestien, 1997, s. 279 
an. 
47 Porov. „Attendu que la personnalité civile n'est pas une création de la loi ; qu’elle appartient en principe, 

à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes 

par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés.“ (Rozsudok kasačného súdu z 28. januára 1954 Comité 
d'établissement de Saint-Chamond v Ray) 
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komunitárneho práva, sú výtvormi národného práva. Existujú len prostredníctvom rôznej 

národnej právnej úpravy, ktorá určuje ich založenie a fungovanie.48 Avšak v celom 

kontexte európskej judikatúry je v posudzovaní, či určitému útvaru priznať alebo nepriznať 

právnu subjektivitu, zreteľný pragmatický príklon k hodnoteniu znakov a účelu daného 

sporného útvaru. Európske súdy sa totiž neuspokoja s konštatovaním formálneho priznania 

právnej subjektivity v právnom predpise, ale analyzujú skutočné postavenie spornej 

entity.49  

 Podobný pohľad na obchodnú spoločnosť ako reálnu osobu uplatňuje európska 

judikatúra v prípadoch cezhraničných zmien sídla, ktoré oslobodzujú obchodné spoločnosti 

z pút národných právnych úprav a umožňujú im výber optimálnej jurisdikcie. Realita 

právnickej osoby sa prejaví v tom, že obchodná spoločnosť neprestáva existovať v 

medziobdobí od výmazu z obchodného registra v právnom poriadku jedného štátu a 

zápisom do registra v právnom poriadku iného štátu.50 To ale neznamená nič iné ako to, že 

európske právo priamo popiera tézu, že obchodné spoločnosti sú výtvormi národného 

právneho poriadku a že ich existencia je na ne naviazaná.51  

 Iný pohľad na realitu právnických osôb prináša americké právo, ktoré, ako sa zdá, 

taktiež vyšlo z teórie fikcie,52 avšak dominantnejšou tendenciou je personifikujúci 

(antromorfný) prístup, na základe ktorého právnická osoba nadobúda atribúty človeka tým, 

že sa jej priznávajú typické ľudské práva. Podľa amerického Najvyššieho súdu majú 

korporácie rovnako ako fyzické osoby napríklad právo na slobodu prejavu53 či právo 

vyznávať náboženskú vieru.54 Určitá nejasnosť spočíva v tom, že náboženská viera 

korporácie – prejavujúca sa v tom, že korporácia nemusí zamestnankyniam hradiť v rámci 

zdravotného poistenia určité formy antikoncepcie – sa odvodzuje z náboženského 

                                                
48  „...unlike natural persons, companies are creatures of the law and, in the present state of Community law, 
creatures of national law. They exist only by virtue of the varying national legislation which determines their 
incorporation and functioning“ [Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-81/87 The Queen v H.M. Treasury and 
Commissioners of Inland Revenue ex parte Daily Mail and General Trust PLC, (1988), bod 19]. 
49 Rozbor konkrétnych judikátov uvádza PELIKÁNOVÁ, I. Problémy nové kodifikace, právnické osoby, 
jejich orgány, zastoupení a forma právních jednání. Rekodifikace & praxe, 2015, č. 10, s. 4. 
50 K tomu rozsudok Súdneho dvora vo veci C-210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt., (2008) a rozsudok 
vo veci C-378/10, VALE Építési Kft. (2012). 
51 Bližšie k tomu PATAKYOVÁ M., CZÓKOLYOVÁ B. Teória spoločnosti v triáde rozhodnutí Daily Mail, 

Cartesio a VALE - spoločnosť ako fikcia, nexus kontraktov alebo reálna osoba? Právny obzor, 2015, roč. 98, 

č. 1,  s. 3-21 
52 K tomu jeden z najznámejších judikátov Dartmouth College v. Woodward: „A corporation is an artificial 
being, invisible, intangible, and existing only in contemplation of law. Being the mere creature of law, it 
possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly, or as 
incidental to its very existence.“ [Trustees of Dartmouth College v. Woodward, 17 U.S. 518 (1819)] 
53 Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010) 
54 Burwell v. Hobby Lobby, 573 U.S. ___ (2014) 

http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?sessionid=2015071621160511367&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Te%c3%b3ria%20spolo%c4%8dnosti%20v%20tri%c3%a1de%20rozhodnut%c3%ad%20Daily%20Mail,%20Cartesio%20a%20VALE%20-%20spolo%c4%8dnos%c5%a5%20ako%20fikcia,%20nexus%20kontraktov%20alebo%20re%c3%a1lna%20osoba%3f&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?sessionid=2015071621160511367&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Te%c3%b3ria%20spolo%c4%8dnosti%20v%20tri%c3%a1de%20rozhodnut%c3%ad%20Daily%20Mail,%20Cartesio%20a%20VALE%20-%20spolo%c4%8dnos%c5%a5%20ako%20fikcia,%20nexus%20kontraktov%20alebo%20re%c3%a1lna%20osoba%3f&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?sessionid=2015071621160511367&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Pr%c3%a1vny%20obzor&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?sessionid=2015071621160511367&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Pr%c3%a1vny%20obzor&beginsrch=1
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presvedčenia jej členov,55 a tým pádom bude skôr praktickejšia v uzavretých korporáciách, 

komentátori však nevylučujú i širšiu aplikáciu (napr. zakotvením náboženských princípov 

do stanov apod.).56 Sloboda prejavu sa právnickým osobám priznáva automaticky na 

základe ich statusu osoby.57  Z uvedeného celkom zreteľne vyplýva že, americký prístup je 

na rozdiel od európskeho prístupu založený na postupnej emancipácii korporácií na 

plnohodnotné subjekty. 

Tento proces možno prirovnať k emancipácii otrokov, ktorí postupne nadobúdajú stále 

väčšiu a väčšiu mieru subjektivity. Preto neprekvapí, že jedno z najvýznamnejších 

korporátnych rozhodnutí amerického Najvyššieho súdu, Santa Clara County v. Southern 

Pacific Railroad Company,58 stanovuje, že korporácie musia byť chránené právom na 

spravodlivý proces a zásadou rovnosti pred zákonom podľa Štrnásteho dodatku, ktorý bol 

do americkej Ústavy pôvodne vložený na ochranu oslobodených otrokov po občianskej 

vojne.59 Metafora korporácie ako emancipujúceho sa otroka je dôležitejšia než sa 

môže javiť. Umožňuje totiž názorne vysvetliť, že obchodné spoločnosti sú nielen 

subjektom práv, ale sú tiež objektom práv, cez ktorý ich členovia uspokojujú svoje 

záujmy, a nad ktorými vykonávajú svoju moc. Prevalencia subjektu či objektu 

akciovej spoločnosti je rôzna a v zásade bude zrejme závisieť na počte akcionárov 

spoločnosti. Konkrétne, miera subjektivity spoločnosti by mala byť priamoúmerná 

počtu akcionárov. Pokiaľ totiž akciovú spoločnosť založí jedna či dve osoby, bude 

spoločnosť skutočne len predĺženou rukou, nástrojom a predmetom týchto osôb: bude činiť 

len to, čo akcionár činí sám a naplňovať jeho záujmy. Tvorba vôle tejto spoločnosti bude 

väčšinou neformálna, obyčajne mimo formalizované orgány. Znepáči sa spoločníkovi 

takáto spoločnosť, s najväčšou pravdepodobnosťou ju zruší. Naopak vo verejnej akciovej 

spoločnosti s rozptýlenou akcionárskou štruktúrou bude stáť takáto spoločnosť voči svojim 

                                                
55 Porov.„It included corporations within RFRA’s definition of “persons.” But it is important to keep in mind 

that the purpose of this fiction is to provide protection for human beings. A corporation is simply a form of 
organization used by human beings to achieve desired ends. [....]When rights, whether constitutional or 
statutory, are extended to corporations, the purpose is to protect the rights of these people. [...]And 
protecting the free-exercise rights of corporations like Hobby Lobby, Conestoga, and Mardel protects the 
religious liberty of the humans who own and control those companies.“ [Burwell v. Hobby Lobby, 573 U.S. 
___ (2014)] 
56 K tomu napr. JOHNSON L., MILLON D. Corporate Law after Hobby Lobby. The Business Lawyer, 2014, 
roč. 70, č. 1, s. 25–26. MEESE A., OMAN N. B. Hobby Lobby, Corporate Law, and the Theory of the Firm: 
Why For-Profit Corporations are RFRA Persons. Harvard Law Review Forum, 2014, roč. 127, s. 288–289.   
57 Porov. „We return to the principle established in Buckley and Bellotti that the Government may not 

suppress political speech on the basis of the speaker’s corporate identity. No sufficient governmental interest 
justifies limits on the political speech of nonprofit or for-profit corporations.“ (Citizens United v. Federal 
Election Commission, 558 U.S. 310 (2010)) 
58 Santa Clara County v. Southern Pacific Railroad Company, 118 US 394 (1886) 
59 BAKAN, J. The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power. New York: The Free Press, 
2004, s. 16.  
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akcionárom ako plnohodnotný subjekt nadaný vôľou odlišnou od ich vôle. V prípade 

takejto spoločnosti sú práva akcionárov voči spoločnosti oslabené, resp. stratifikované 

medzi množstvo osôb, a stávajú sa právami kolektívnymi, čo znamená, že sa môžu 

presadiť len súladnou akciou väčšieho množstva akcionárov. Práve kolektívna akcia 

veľkého množstva akcionárov umožní, aby sa spoločnosť stala objektom práv. Inak môžu 

jednotliví akcionári vykonávať svoju moc jedine predajom akcií, čo v dostatočnom 

množstve spôsobí pohyb kurzu na akciových trhoch, ktorý je základným ukazovateľom pre 

manažment i investorov. Pravdepodobnosť, že bude spoločnosť zrušená, ak akcionári 

stratia záujem na jej existencii, sa blíži k nule.60  

    

2. 3. 2. 2. Význam právnej osobnosti  
 

 Obchodné spoločnosti nadobúdajú vznikom právnu osobnosť (právnu subjektivitu). 

Samostatná právna osobnosť vyjadruje predovšetkým to, že ide o osobu odlišnú od svojich 

členov, ktorá je spôsobilá samostatne vlastniť majetok, vstupovať vo svojom mene do 

právnych vzťahov, žalovať a byť žalovaná a neobmedzene trvá v čase. Konkrétne, koncept 

právnej osobnosti je založený na troch komponentoch, a to majetkovej, rozhodovacej 

a procedurálnej samostatnosť.61 Východiskový komponent, majetková samostatnosť,62 

je trojprvkový. Po prvé, vyjadruje, že majetok korporácie je – na rozdiel od majetku 

akcionárov – k dispozícii na uspokojovanie záväzkov, ktoré korporácia na seba prevzala. 

Po druhé, znamená, že akcionár nemôže z vlastnej vôle počas trvania korporácie žiadať 

podiel z majetku korporácie, a tak vynútiť jej úplnú alebo čiastočnú likvidáciu, rovnako 

ako ani veritelia akcionára nemôžu vyňať majetok z korporácie. Po tretie, obchodná 

korporácia trvá, zhruba povedané, tak dlho ako disponuje kapitálom bez ohľadu na zmeny 

v členskej základni.  

 Druhým komponentom právnej osobnosti je rozhodovacia samostatnosť, ktorá 

predpokladá vyriešiť otázku, s kým majú tretie strany vstupovať do právnych vzťahov. 

Rozhodovacie oprávnenie možno delegovať, avšak rozhodujúcu úlohu hrá príslušný 

správny orgán (predstavenstvo či správna rada), ktorý má právomoc zaväzovať korporáciu.  

                                                
60  PELIKÁN, R. Právní subjektivita. 1. vid., Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 94–98.  
61 KRAAKMAN, R. H. et al. The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach. 2. vid., 
Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 7–9. 
62 Okrem toho sa používajú pojmy inštitucionálna samostatnosť (separate legal entity), inštitucionálna fasáda 

(entity shielding) či korporátny závoj (corporate veil). 
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 Tretím dôležitým komponentom je procedurálna samostatnosť, ktorá vyjadruje, 

že sa nevyžaduje, aby v prípade sporu vystupovali za korporáciu akcionári.  

 Napriek svojmu nespochybniteľnému významu vytvára doktrína právnej osobnosti 

priestor pre zneužitie, predovšetkým v prípadoch korporácií ovládaných jedným 

akcionárom. Preto s rozvojom konceptu právnej osobnosti a jeho posilnením obmedzenou 

zodpovednosťou akcionárov právo rozvinulo korektív v podobe prieniku korporátneho 

závoja (piercing the corporate veil), ktorého cieľom je vyhnúť sa absurdným dôsledkom 

vyplývajúcim z aplikácie doktrín o samostatnej právnej osobnosti. Vo výnimočných 

prípadoch zneužitia korporátnej formy sa umožňuje suspendovať majetkovú samostatnosť 

a obmedzenú zodpovednosť a vystaviť zodpovednosti kontrolujúcich akcionárov.63 

 

2. 3. 2. 3. Pojmové znaky akciovej spoločnosti 
 

 Z predchádzajúceho výkladu vieme, aký je význam právnej osobnosti akciovej 

spoločnosti, avšak otvoreným zostáva, aké znaky konštituujú akciovú spoločnosť ako 

samostatnú osobnosť. Pokiaľ totiž vychádzame z predpokladu, že realita právnickej osoby 

lepšie vystihuje jej skutočnú podstatu, je nevyhnutné vymedziť pojmové znaky takého 

útvaru, ktorý by mal byť považovaný za právnickú osobu. Z teórie reality vyplýva, že 

zákonodarca alebo sudca musí existenciu pojmových znakov akciovej spoločnosti 

rešpektovať a prípade, že ich nerešpektuje a odopiera takému útvaru priznať povahu 

právneho subjektu alebo priznáva právnu samostatnosť len neúplne, dochádza v reálnych 

vzťahoch k rôznym poruchám.64  

 Problém pojmových znakov by sa dal riešiť spôsobom, že by sme najskôr 

vymedzili všeobecné znaky právnickej osoby, a potom prešli ku špecifikám akciovej 

spoločnosti. Toto riešenie by bolo azda inštruktívne z didaktického hľadiska. Všeobecné 

znaky právnickej osoby (organizačná oddelenosť a formalizovanosť, majetková 

samostatnosť, relatívna trvalosť, štrukturálna stabilita a dovolený predmet činnosti65) však 

nachádzajú špecifické vyjadrenie v znakoch akciovej spoločnosti. Preto možno považovať 

za účelné upriamiť pozornosť priamo na akciovú spoločnosť.  

  

 
                                                
63 BLUMBERG, P. I. The Multinational Challenge to Corporation Law: The Search for a New Corporate 
Personality. New York: Oxford University Press, 1993, s. 65 an. 
64 PELIKÁNOVÁ, I. Obchodní právo. I. díl. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2005, s. 205–206. 
65 Ibid., s. 206–208. 
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 Hlavnými (pojmovými) znakmi súčasnej akciovej spoločnosti sú nasledujúce 

vlastnosti:  

(i) akciové vlastníctvo,   

(ii) delegované rozhodovanie, 

(iii) obmedzená zodpovednosť akcionárov za záväzky spoločnosti a  

(iv) dovolený predmet (účel). 

 

A. Akciové vlastníctvo 
 

 Ako bolo už naznačené, prvým znakom akciovej spoločnosti je akcia. Význam 

pojmu akcia je trojprvkový. Akcia totiž predstavuje: 

(i) časť kapitálu akciovej spoločnosti, 

(ii) súbor akcionárskych práv a povinností, 

(iii) cenný papier.66 

 

(i) Akcie ako časť kapitálu akciovej spoločnosti 
 Akcie predstavujú časti akciového kapitálu akciovej spoločnosti. Každá akcia by 

teda v prvom rade mala reflektovať príspevok akcionára do kapitálu spoločnosti. Podľa 

toho, či právny poriadok núti akciovú spoločnosť vytvárať fixný základný kapitál67 alebo 

vytvorenie základného kapitálu je nepovinné,68 môže dôjsť vo vzťahu k  výške podielu 

akcie na kapitále spoločnosti k trom (resp. v konečnom dôsledku k dvom) situáciám. Po 

prvé, podiel na základnom kapitáli môže vyjadrený peňažnou čiastkou uvedenou priamo na 

akcii, preto v tejto súvislosti hovoríme o akciách s nominálnou hodnotou (par value 

shares). Po druhé, podiel na základnom kapitále môže byť v prípade absencie nominálnej 

hodnoty na akcii počítaný podielom počtu akcií a základného kapitálu, čo konštruuje akcie 

s účtovnou hodnotou (accountable par). Po tretie, v prípade absencie základného kapitálu 

môže byť podiel na kapitále akciovej spoločnosti vyjadrený podielom počtu akcií a 

vlastného kapitálu spoločnosti; tieto akcie sa označujú ako kusové akcie (no par value 

shares). 

                                                
66  ČERNÁ, S. Obchodní právo. 3, Akciová společnost. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006, s. 110.  
67 Ako je tomu v Európskej únii (čl. 45 smernice 2017/1132/EU) 
68 Ako je tomu vo väčšine štátov v USA (§ 2.02 RMBCA) 
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 Bližší pohľad na problematiku ukazuje, že medzi akciami s nominálnou hodnotou a 

s účtovnou hodnotou povolenými právom Európskej únie69 príliš veľký rozdiel nie je. Z 

dôvodu, že údaj o základnom kapitáli a počte akcií s účtovnou hodnotou je súčasťou 

stanov a zapisuje sa do verejného registra, tak matematickým podielom týchto veličín 

možno určiť pevnú peňažnú hodnotu i v prípade akcií s účtovnou hodnotou.  

 Od akcií s pevnou (fixnou) hodnotou treba odlíšiť tretí prípad pravých kusových 

akcií, ktoré predstavujú variabilný podiel na vlastných zdrojoch spoločnosti a ich hodnota 

sa mení spolu so zmenou výšky týchto zdrojov. Počet kusov akcií a výšky kapitálu je 

nezávislý a zmenu týchto veličín možno realizovať nezávisle na sebe. To znamená, že 

zdroje získané emisiou nových akcií možno použiť ľubovoľne a pre výplatu podielov na 

zisku neplatí pravidlo, že prostriedky možno čerpať zo zdrojov prevyšujúcich základný 

kapitál a povinné rezervy. Kvôli týmto a ďalším výhodám sa kusové akcie v porovnaní s 

akciami s fixnou hodnotou považujú za progresívnejší koncept.70 Vydávanie pravých 

kusových akcií je typické pre americké právo. Právo EÚ pravé kusové akcie umožňuje iba 

v prípade kolektívneho investovania.71 Mnohé členské štáty vrátane ČR a SR túto možnosť 

využili.   

 

(ii) Súbor akcionárskych práv a povinností 
 Každá akcia predstavuje podiel akcionára na akciovej spoločnosti a práva a 

povinnosti z toho plynúce. Medzi základné práva patrí právo na riadenie, podiel na zisku a 

podiel na likvidačnom zostatku, medzi základné povinnosti patrí povinnosť vkladová, 

povinnosť lojality či podmienené povinnosti ako povinnosť predložiť akcie k výmene či k 

označeniu novej menovitej hodnoty. Vo všeobecnosti sa však pripúšťajú rôzne variácie 

akcionárskych práv a povinností.72   

 V súvislosti s akcionárskym podielom sa o akcionároch často hovorí ako o 

vlastníkoch akciovej spoločnosti. Oprávnenosť tohto označenia je právnikmi často 

spochybňovaná s poukazom na to, že akcionári nie sú z právneho hľadiska vlastníkmi 

                                                
69 Čl. 48 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúcej sa niektorých 
aspektov práva obchodných spoločností 
70 K tomu bližšie  FERRAN, E., HO, L., C. Principles of Corporate Finance Law. 2. vid., Oxford University 
Press, 2014, s. 73 či ČERNÁ, S. O nepravých a pravých kusových akciích. Obchodněprávní revue, 2015, č. 5, 

s. 129 an.  
71 Podľa čl. 2 ods. 2 a čl. 44 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 
2017 týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností môžu členské štáty umožniť existenciu 

investičných fondov vo forme akciových spoločností s variabilným kapitálom. 
72 Variáciou sa rozumie nárast i úbytok základných akcionárskych práv. K tomu FERRAN, E., HO, L. C. 
Principles of Corporate Finance Law. 2. vid., Oxford University Press, 2014, s. 146 an. 
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akciovej spoločnosti, ale je len vlastníkmi akcií. Napríklad L. Stout argumentuje, že 

akciová spoločnosť vlastní sama seba v zmysle v akom fyzická osoba vlastní sama seba a 

akcionári vlastnia len určité obmedzené záväzkové práva a povinnosti voči akciovej 

spoločnosti reprezentované akciou; podľa nej to, že niekto vlastní akcie spoločnosti Apple, 

ho neoprávňuje privlastniť si produkty spoločnosti v jej predajni.73  

 Problémom takejto argumentácie spočíva v tom, že nereflektuje, že je rozdiel medzi 

pojmami „vlastniť majetok korporácie“ a „vlastniť korporáciu“ a tento rozdiel je 

podstatný.  Majetok korporácie vlastní sama korporácia, avšak korporáciu vlastnia 

jej akcionári. Korporácia totiž nie je len subjektom práva, je tiež objektom, nad ktorým 

akcionári vykonávajú moc. Vo všeobecnosti možno identifikovať tri východiskové vecné 

práva akcionárov k spoločnosti ako veci (objektu), a to právo určiť obsah záujmovej sféry 

spoločnosti (ius utendi), právo, aby spoločnosť uspokojovala záujmy spoločníka (ius 

fruendi), právo spôsobiť zánik spoločnosti (ius abutendi).74 Tradične však bývajú ako 

práva akcionára voči spoločnosti označované iné práva, a to právo na podiel na zisku, 

likvidačnom zostatku a právo na riadení spoločnosti na valnom zhromaždení. Tieto práva 

však možno považovať za nástroje na realizáciu vyššie zmienených vecných práv. Právo 

na zisku a likvidačnom zostatku sú nástroje pomocou, ktorých čerpá akcionár úžitky zo 

spoločnosti, právo na riadenie zabezpečuje, že spoločnosť bude slúžiť účelu, na ktorý bola 

založená a bude uspokojovať záujmy spoločníka.75  

 Tradičné akcionárske práva ako právo na riadenie, právo podiel na zisku, právo na 

podiel likvidačnom zostatku, prednostné právo na upísanie nových akcií, právo na výmenu 

akcií za akcie alebo podiely právneho nástupcu pri fúzii či rozdelení akciovej spoločnosti, 

právo podať návrh na vyslovenie neplatnosti valného zhromaždenia, právo navrhnúť súdu 

menovať znalca na preskúmanie správy o vzťahoch medzi prepojenými osobami atď. 

možno síce deliť na majetkové a nemajetkové práva, avšak spoločným menovateľom je 

majetkový aspekt, pretože akcionári tieto práva využívajú, aby si zabezpečili svoj 

majetkový nárok. Americká doktrína preto pri analýze akcionárskych práv argumentuje, že 

akcionári majú reziduálny nárok voči majetku spoločnosti, ktorý zostane po 

upokojení fixných nárokov na tento majetok (štát, zamestnanci, veritelia) a 

                                                
73 Porov. STOUT, L. The Shareholder Value Myth: How Putting Shareholders First Harms Investors, 
Corporations and the Public. San Francisco: Berret-Koehler Publishers Inc., 2012, s. 37–38. 
74  K tomu PELIKÁN, R. Právní subjektivita. 1. vid., Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 87 an.  
75  Ibid., s. 89. 
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akcionárov označuje za reziduálnych nárokovateľov (residual claimants).76 Hypotéza o 

reziduálnom nároku akcionárov je intuitívne presvedčivým argumentom, však zabúda sa, 

že jej aplikácia je limitovaná na ideálne prípady, a to na „učebnicové“ rozdeľovanie zisku 

valným zhromaždením alebo na zrušenie solventnej spoločnosti s likvidáciou. V praxi 

akciových spoločností však budú častejšie iné situácie. Vo veľkých akciových 

spoločnostiach s rozdrobenou vlastníckou štruktúrou nebudú akcionári dostatočne silní, 

aby mohli ovplyvniť rozhodnutie o rozdelení zisku, alebo naopak v koncentrovanej 

vlastníckej štruktúre budú akcionári až príliš silní a budú rozdeľovať zisk na úkor 

ostatných zainteresovaných strán. V druhom prípade bude napríklad zisk vyplácaný na 

úkor zamestnancov, ktorí budú prepustení alebo sa im znížia odmeny, aby sa dosiahol zisk  

alebo sa zisk vyplatí na úkor daňových odvodov, ktoré budú rôznym spôsobom 

optimalizované. Dôsledkom opísaných praktík je, že faktickým reziduálnymi 

nárokovateľmi sa stanú zamestnanci alebo štátne autority.77  

 Presvedčivejší pohľad na akcionára ako vlastníka prináša občianskoprávna 

doktrína. Podľa kompozitnej definície vlastníctva, ktorú priniesol A. Honoré, je vlastníctvo 

najväčší možný záujem na veci, ktorý vyspelý právny systém uznáva („...ownership is... 

the greatest possible interest in a thing which a mature system of law recognizes“). A. 

Honoré zdôrazňoval, že jedným zo spôsobov ako stanoviť, či ide alebo nejde o najväčší 

možný záujem, je porovnať jeho znaky so štandardnými právnymi znakmi vlastníctva 

(konkrétne uvádza právo držať, právo užívať, právo manažovať–kontrolovať, právo 

požívať plody, právo disponovať, právo na ochranu pred odňatím, prenosnosť, absenciu 

časového obmedzenia trvania, zákaz zneužitia, podriadenosť výkonu exekúcie a 

insolvencie a reziduálny charakter, tj. exspirovaním práv nižšej intenzity sa vec vracia 

vlastníkovi).78 Z tohto pohľadu akcionári vlastnia korporáciu. I keď akcionári nenesú 

všetky štandardné znaky vlastníctva, určite neplatí, že vlastníctvo musí súčasne spĺňať 

všetky charakteristické znaky. Napriek tomu, že akcionári nemôžu požadovať pro rata 

podiel na aktívach spoločnosti či nemôžu priamo manažovať akciovú spoločnosť, väčšinu 

z citovaných znakov spĺňajú. V súlade s tým je potom podľa A. Honorého akcionárstvo 

(shareholdership) je vlastníckym právom nazývaným rozštiepené vlastníctvo (split 

ownership), ktoré sa vyznačuje rozdelením štandardných charakteristík vlastníctva medzi 

                                                
76 EASTERBROOK, F. H., FISCHEL, D. R. The Economic Structure of Corporate Law. Cambridge, Mass.: 
HUP, 1991, s. 10–11. 
77 Porov. GOMEZ, P. Y., KORINE, H. Entrepreneurs and Democracy: A political theory of corporate 
governance. London: Cambridge University Press, 2008, s. 267–268. 
78 HONORÉ, A. M. Ownership. In: COLEMAN, J. L. (ed.) Private Law Theory. New York: Garland 
Publishing, 1994, s. 220–236 



24 
 

dve a viac osôb, čo má za následok, že je nejasné, koho nazývať vlastníkom. Slovami 

autora: „rozštiepenie môže slúžiť účelu špecializácie, a to oddelením riadenia od požívania 

príjmov a dispozície s kapitálom;... Zaraďujeme tu nástroje ako [...] inkorporované 

spoločnosti.“79 
   

(iii) Akcie ako cenný papier 
 Základnú charakteristiku, ktorá odlišuje akciovú spoločnosť80 od iných foriem 

obchodných spoločností, treba vidieť v zásade v tom, že podiel musí byť vtelený do 

cenného papiera akcie.  

 Vo všeobecnosti cenný papier predstavuje legálnu reprezentáciu práva na získanie 

očakávaného budúceho prospechu za stanovených podmienok.81 Konkrétne akcia je potom 

m.i. podielnický, obchodovateľný, deklaratórny, kauzálny, špekulatívny a väčšinou 

nevypovedateľný cenný papier. Podielnický (majetkový) cenný papier znamená, že akcia 

inkorporuje účasť v spoločnosti. Obchodovateľný (negociabilní) cenný papier značí, že 

akcia je cenný papier, ktorého prevoditeľnosť nemožno vylúčiť a možno s ním obchodovať 

v obchodných systémoch. Deklaratórnosť (nedokonalosť) akcie vystihuje, že s vydaním 

akcie nie je spojený vznik akcionárskych práv. Vydaná akcia totiž len osvedčuje existenciu 

akcionárskeho pomeru, ktorý vznikol okamihom vzniku spoločnosti. Kauzálny cenný 

papier vyjadruje, že z akcie je jasný dôvod jej vydania, pretože účelom je nadobudnúť 

účasť v spoločnosti. Špekulatívnosť akcie spočíva v tom, že akcie prinášajú premenlivý 

výnos závislý na úspechu podnikania spoločnosti. Odpoveď na otázku vypovedateľnosti 

(odkúpiteľnosti) akcií (redeemable shares) spočívajúcu v tom, či je s akciami spojené 

právo na ich spätný odkup akciovou spoločnosťou, je v európskom práve viazaná na 

povolenie jednotlivých štátov,82 v americkom práve postačí, aby takýto druh akcie 

vymedzili stanovy akciovej spoločnosti.83 

 Z dôvodu, že obchodovateľnosť sa považuje za základný znak, ktorý akcie 

odlišuje od iných spoločenských podielov, resp. akciovú spoločnosť od iných 
                                                
79 Ibid. s. 250. Tento názor verifikovala i obchodnoprávna doktrína v EISENBERG, M. A. The Conception 
that the Corporation Is a Nexus of Contracts, and the Dual Nature of the Firm. Journal of Corporation Law, 
1999, roč.  24, č. 4., s. 825–827. 
80 Bolo by asi treba upresniť, že ide o charakteristiku spoločností akciového typu, pretože napr. vo 

Francúzsku vydáva akcie i komanditná spoločnosť na akcie  (société en commandite par actions) a 
zjednodušená akciová spoločnosť (société par actions simplifiée). Nakoľko však východiská tejto práce nie 

sú východiská francúzskej doktríny, tak tento aspekt opomeniem.  
81 HRVOĽOVÁ, B., POGORIELOV, R., POLEDNÁKOVÁ, A. Analýza finančných trhov: peňažné a 
kapitálové trhy. Bratislava : Sprint vfra, 2001, s. 23. 
82 Porov. čl. 82 smernice 2017/1132/EÚ. Možnosť využila napr. Veľká Británia.  
83 Porov. § 6.01 (c) (2) RMBCA 
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spoločností,84 vzniká potreba detailnejšej analýzy. Základným predpokladom 

obchodovateľnosti akcií je ich prevoditeľnosť. Prevoditeľnosť akciového podielu je 

základným znakom akciovej spoločnosti, ktorá ju skutočne odlišuje od iných 

právnych foriem.85  

 I keď sa to tak často neinterpretuje, prevoditeľnosť akcií je akýmsi jadrom 

akciových spoločností, pretože okolo nej sa konštituuje doktrína akciového práva. Zároveň 

je minimálne nepriamym predpokladom ostatných diskutovaných charakteristík akciových 

spoločností. Po prvé, voľná prevoditeľnosť veľmi úzko súvisí s ochranou pred 

akcionárskou likvidáciou spoločnosti, a tým s právnou osobnosťou, pretože akcionár v 

prípade záujmu ukončiť účasť v spoločnosti nemôže žiadať aktíva zodpovedajúce jeho 

podielu, ale môže svoj podiel ďalej scudziť. Prevoditeľnosť tak zabezpečuje možnosť 

kontinuálne podnikať bez ohľadu na zmenu vlastníkov (akcií), čo umožňuje vyhnúť sa 

problémom, ktoré so sebou prináša ukončenie členstva v iných právnych formách 

spoločností. Po druhé, možnosť prevoditeľnosti vytvára diverzifikované portfóliá, ktoré 

znova nadväzujú na obmedzenú zodpovednosť. Po tretie, stratifikácia vlastníckej štruktúry 

má za následok zverenie riadenia akciových spoločností profesionálneho manažmentu. A 

po štvrté, ako bolo naznačené, prevoditeľnosť akciového podielu nezávisle na akejkoľvek 

zmene vo fungovaní spoločnosti, umožňuje jej nepretržité, neobmedzené trvanie v čase. 

 Bez uvedených charakteristík by sa dôveryhodnosť (a hodnota) obchodnej 

korporácie mohla meniť (v niektorých prípadoch fundamentálne) v závislosti na zmene 

akcionárskej štruktúry.86  

 Voľná prevoditeľnosť ďalej zabezpečuje, že akcie môžu byť spôsobilým 

predmetom obchodovania. Akcia je tak bežne predmetom kúpy a predaja, zaisťovacích 

úkonov a ďalších dispozícií. Okrem týchto bežných transakcií je zásadné, že 

prevoditeľnosť akcií umožňuje vytvoriť akciové trhy. Akciové trhy môžu byť regulované 

alebo neregulované. Aby mohla byť akcia prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu, 

                                                
84 KLEIN, W. A., COFFEE, J. C., PARTNOY, F. Business Organization and Finance, Legal and Economic 
Principles. 11. vid., New York: Foundation Press, s. 109.  
85 Plná prevoditeľnosť akcií neznamená nevyhnutne voľnú prevoditeľnosť akcií. Je tomu tak preto, že 

stanovy spoločnosti môžu viazať prevoditeľnosť akcií na splnenie podmienok. Znamená to, že akcie sú síce 
prevoditeľné, nemusia byť prevoditeľné bez obmedzenia, ale radšej prevoditeľné medzi uzavretými 

skupinami alebo so schválením akcionárov či korporácie atď. 
86 KRAAKMAN, R. H. et al. The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach. 2. vid., 
Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 12. 
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musí byť v zásade prevoditeľná, voľne obchodovateľná a zastupiteľná.87 Obchodné 

systémy si navyše môžu stanoviť vlastné požiadavky.88  

B. Profesionálne riadenie 
 

 Štandardným znakom akciovej spoločnosti je rozhodovacia právomoc 

profesionálneho manažmentu. Manažmentom možno chápať nielen členov správnych 

orgánov, ale tiež vrcholových zamestnancov.89 Presunom rozhodovacej právomoci z 

akcionárov na manažment dochádza slovami A. Berla a G. Meansa  k „oddeleniu 

vlastníctva od kontroly“ (separation of ownership and control). Toto označenie 

vyjadruje jednak, že v korporáciách s veľkým počtom akcionárov má hlasovacie právo 

jednotlivých akcionárov veľmi malý význam, a jednak práve profesionalizáciu riadenia.  

 Organizačné vysvetlenie profesionalizácie riadenia spočíva v podobnostiach v 

informáciách a záujmoch tých, ktorí rozhodujú. Pokiaľ sú informácie a záujmy totožné, 

nevznikne potreba autoritatívneho (centralizovaného a profesionálneho) rozhodovania. Vo 

väčšine osobných obchodných spoločností sú manažment a spoločníci totožní a všetky 

rozhodnutia preto realizujú spoločníci. Pokiaľ sa však informácie a záujmy líšia, 

predovšetkým z dôvodu veľkého počtu členov, fluktuácie členskej základne, rozdielov v 

kvalifikácii či inklinácii k pasivite, je nemožné zahrnúť všetkých členov korporácie do 

rozhodovacieho procesu. Predovšetkým v akciových spoločnostiach preto vzniká potreba 

udeliť rozhodovaciu autoritu správnemu orgánu alebo všeobecnejšie manažmentu 

(prostredníctvom spoločenskej zmluvy, stanov, právnych noriem) a potreba rozhodovania 

valného zhromaždenia je skôr výnimočná. Zároveň platí, že zväčšovaním akciovej 

                                                
87 Porov. čl. 50 ods. MiFID II a čl. 35 ods. 1 nariadenia č. 1287/2006. Ods. 2 daného nariadenia však prináša 

výnimku, podľa ktorej obmedzenie prevoditeľnosti nie je prekážkou, pokiaľ toto obmedzenie pravdepodobne 
nenarušuje trh. 
88 Veľmi dôležitým aspektom akciových trhov je, že zároveň oceňujú akcie. Trhové oceňovanie akcií je však 

nespoľahlivé. Dôvodom je, že pomer trhovej ceny akcie a účtovnej hodnoty spoločnosti pripadajúcej na 

jednu akciu (price/book ratio), bežne činí 2 až 10. Znamená to, že trhová kapitalizácia spoločnosti je bežne 2 

až 10 krát vyššia než reálny kapitál daných spoločností. Obchodovanie s akciami na kapitálovom trhu je tak 
do veľkej miery obchodovaním s ilúziou. K tomu bližšie JÍLEK, J.  Akciové trhy a investování.  Praha: Grada 
Publishing, s.r.o., 2009, s. 39–40.  
89 Základný rozdiel spočíva v tom, že na zamestnancov sa vzťahuje pracovné právo, postavenie členov 

orgánov upravuje obchodné právo. V skutočnosti však člen správneho orgánu je súčasťou manažérskeho 

tímu, a navyše funkcie člena správneho orgánu (správcu) a člena manažérskeho tímu (manažéra) sa 

pravidelne prekrývajú. V súlade s tým napr. EÚ často presadzuje jednotné pravidlá odmeňovania 

manažmentu (napr. podľa smernice 2013/36/EU sa pravidlá odmeňovania aplikujú na osoby podstupujce 

významné riziká, ktoré okrem členov orgánov zahŕňajú i významných manažérov) a reprezentatívna 
delawarská judikatúra uznala, že manažéri v pracovnoprávnom zmysle majú rovnaké fiduciárne povinnosti 
ako členovia správneho orgánu („In the past, we have implied that officers of Delaware corporations, like 
directors, owe fiduciary duties of care and loyalty, and that the fiduciary duties of officers are the same as 
those of directors. We now explicitly so hold.“) [Gantler v. Stephens 965 a.2d 695 (Del. 2009)] 
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spoločnosti sa rozhodovanie pomocou valného zhromaždenia stáva menej praktickým. 

Keď sa spoločnosť dosiahne stupeň verejnej obchodovateľnosti, využitie rozhodovacej 

právomoci valného zhromaždenia sa zmení na dosť nepraktickú procedúru. 90  

 Najzákladnejším štrukturálnym problémom profesionalizácie riadenia je otázka, či 

správny orgán má byť jednoúrovňový (one–tier board) alebo dvojúrovňový (two–tier 

board). Jednoúrovňový správny orgán je charakterizovaný existenciou správnej rady 

(board of directors), ktorá kumuluje riadiace a kontrolné funkcie. Naopak dvojúrovňový 

orgán je charakterizovaný koexistenciou predstavenstva (management board) a dozornej 

rady (supervisory board). Predstavenstvo má riadiacu právomoc, dozorná rada naopak 

kontrolnú. Oddelenie medzi riadiacou a kontrolnou právomocou v krajinách s 

dvojúrovňovým správnym orgánom je stanovené právnymi predpismi a petrifikované 

mandatórnymi pravidlami o inkompatibilite funkcií, ale dozorná rada fakticky len 

málokedy vykonáva výlučne kontrolnú funkciu; v odbornej literatúre sa často zdôrazňuje, 

že dozorná rada vykonáva i poradnú funkciu.91 Jednoúrovňová štruktúra, ako 

medzinárodne najrozšírenejšia štruktúra správneho orgánu, je momentálne čoraz viac 

relativizovaná. Posuny smerom k nezávislým riaditeľom a k rozdeleniu funkcie 

generálneho riaditeľa a predsedu správnej rady majú za následok  konvergenciu 

jednoúrovňového a dvojúrovňového modelu.92 

 Neexistuje teoretický alebo empirický dôkaz o tom, ktorý model orgánu je lepší. 

Obidve štruktúry majú korene v historickom vývoji, sú závislé na prejdenej ceste, a majú 

svoje výhody a nevýhody. Jednoúrovňový zabezpečuje lepší tok informácií medzi 

výkonnými a nevýkonnými členmi než dvojúrovňový model. Z toho dôvodu je efektívnejší 

a vhodnejší pre menšie spoločnosti. Na druhej strane, veľké medzinárodné spoločnosti 

môžu preferovať oddelenie riadiacej a kontrolnej funkcie. Všeobecne však panuje zhoda na 

tom, že najlepším prístupom je nechať akcionárom možnosť voľby medzi oboma druhmi 

modelov.93  

 Od správnych orgánov treba rozlišovať výbory správnych orgánov (committees).  

Výbormi sa rozumejú komisie správnych orgánov zamerané predovšetkým na prípravu 

rozhodnutí, ktoré prijíma správny orgán. Hlavným účelom výborov by malo byť zvýšenie 

efektívnosti voleného orgánu jednak tým, že rozhodnutia budú prijímané po riadnom 

                                                
90  ARROW, K. J. The Limits of Organization. New York: W. W. Norton, 1974, s. 68–70. 
91 HOPT, J. K. Comparative Corporate Governance: The State of the Art and International Regulation. 
American Journal of Comparative Law, 2011, roč. 59, s. 21. 
92 Ibid. s. 22. 
93 Ibid. s. 23. 



28 
 

uvážení, a jednak tým, že pomáhajú organizovať prácu orgánu spôsobom, aby jeho 

rozhodnutia neboli prijímané v konflikte záujmov. Vytvorenie výborov nepredstavuje 

vyňatie záležitostí z pôsobnosti voleného orgánu, pretože tento zostáva plne zodpovedný 

za rozhodnutia prijaté v oblasti svojej pôsobnosti. Riadiace orgány konštituujú výkonné 

výbory (executive committees), kontrolné orgány konštituujú nevýkonné výbory (non-

executive committees). Typickými nevýkonnými výbormi sú výbor pre audit (Audit 

Committee), výbor pre menovanie (Nomination Committee), výbor pre odmeňovanie 

(Remuneration Committee) a výbor pre riziká (Risk Committee).94 Naopak výkonnými 

výbormi sú napríklad výbor pre obchodné hodnotenie (Business Review Committee) či 

výbor pre compliance a prevenciu podvodov (Compliance and Anti-Fraud Committee).  

 

C. Obmedzená zodpovednosť 
 

 Zásada obmedzenej zodpovednosti akcionárov je funkčná skratka pre 

pravidlo, že akcionári nemôžu byť postihnutí za záväzky akciovej spoločnosti. 

Nadobudnutím akcie totiž akcionári riskujú maximálne stratu hodnoty vloženého vkladu a 

ich osobný majetok je chránený. Konkrétny právny inštitút, ktorý zásadu obmedzenej 

zodpovednosti napĺňa, môže byť v tom–ktorom právnom poriadku hlavný záväzok 

(zodpovednosť) alebo zaisťovací záväzok (ručenie). 

  Zásada obmedzenej zodpovednosti sa v súčasnosti považuje za definičný znak 

akciových spoločností, avšak bližší pohľad na historický vývoj ukazuje, že až do 19. 

storočia nešlo o všeobecný princíp práva obchodných korporácií.95 Túto zásadu všeobecne 

akceptovalo skôr kontinentálne právo než angloamerické právo,96 kde napríklad v 

kalifornskom práve pretrvala zodpovednosť akcionárov na záväzkoch spoločnosti v 

pomere akciového podielu až do roku 1931.97 Aplikácia všeobecnej zodpovednosti voči 

akcionárom ale z amerického práva nevymizla. Niektoré prvky zodpovednosti akcionárov, 
                                                
94 K tomu napr. doporučenie Komisie č. 162/2005/ES o úlohe nevýkonných členov správnej rady alebo 
členov dozornej rady a o výboroch správnej alebo dozornej rady spoločností kótovaných na burze či úpravu 

úverových inštitúcií a obchodníkov s cennými papiermi v čl. 76, 88, 95 smernice 2013/36/EU (CRD IV). 
95 K tomu BLUMBERG, P. I. The Multinational Challenge to Corporation Law: The Search for a New 
Corporate Personality. New York: Oxford University Press, 1993, s. 6 an., BLUMBERG, P. I. Limited 
Liability and Corporate Groups. Journal of Corporation Law, 1986, roč. 11, č. 4, s. 573 an. 
96 Prvé všeobecne záväzné pravidlo o obmedzenej zodpovednosti akcionárov obsahoval čl. 33 francúzskeho 
obchodného zákonníka z roku 1807 („Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur 
intérêt dans la société.“). V americkom práve sa tento princíp dostal do popredia až v 30–tych rokoch 19. 
storočia a v britskom práve 50–tych rokoch 19. storočia, a to prijatím Limited Liability Act (1855) a Joint 
Stock Companies Act (1856). 
97  BLUMBERG, P. I., Limited Liability and Corporate Groups. Journal of Corporation Law, 1986, roč. 11, 

č. 4, s. 595 an. 
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menovite zodpovednosť akcionárov korporácie za nevyplatené mzdy zamestnancov 

korporácie, možno nájsť stále v právnom poriadku štátu New York98 a najnovšie znova i v 

Kalifornii.99  

 Tým sa už zreteľnejšie rysuje, že obmedzená zodpovednosť nie je automatickým 

dôsledkom právnej osobnosti korporácie. Základný rozdiel medzi oboma inštitútmi možno 

                                                
98 Porov § 630 ods. (a) New York Business Corporation Law: „Desať najväčších akcionárov určených 

podľa skutočnej hodnoty ich podielu na začiatku obdobia, počas ktorého sú vykonávané nepreplatené služby 

uvedené v tomto paragrafe, v každej domácej alebo zahraničnej korporácii, keď nepreplatené služby boli 

vykonané v tomto štáte, ktorej žiadne akcie nie sú registrované na národnej burze cenných papierov alebo 
kótované na mimoburzovom trhu jedným alebo viacerými národnými členmi trhu alebo pridruženým 
združením cenných papierov, je spoločne a nerozdielne osobne zodpovedných za všetky splatné a 

dlhované záväzky, mzdu či plat voči akémukoľvek z jej pracovníkov, sluhov alebo zamestnancov 
rozdielnych od dodávateľov, a to za služby, ktoré títo vykonali pre takúto korporáciu. Pred tým ako 
takýto pracovník, sluha alebo zamestnanec uplatní svoj nárok voči akcionárovi, musí písomne oznámiť 

tomuto akcionárovi, že plánuje uplatniť nárok podľa tohto paragrafu. Takéto oznámenie musí byť podané do 

180 dní po ukončení takýchto služieb s výnimkou, keď v tejto lehote pracovník, sluha alebo zamestnanec 

žiada o preskúmanie zoznamu akcionárov v podľa odseku b § 624  (Účtovné knihy a záznamy; právo 

kontroly, dôkazy prima facie) tejto časti, nakoľko vtedy môže byť takéto oznámenie podané do 60 dní po tom 

ako dostal možnosť preskúmať záznam akcionárov. Žaloba na vynútenie predmetnej zodpovednosti môže 

byť podaná v lehote 90 dní po neúspešnej exekúcii voči korporácii na základe rozsudku voči korporácii za 
nepreplatené služby. Ustanovenia tohto odseku sa neaplikujú na investičné spoločnosti registrované na 
základe zákona Kongresu Investment Company Act of 1940“ (formát bold pridaný autorom práce). K tomu 
originálne znenie: „The ten largest shareholders, as determined by the fair value of their beneficial interest 
as of the beginning of the period during which the unpaid services referred to in this section are performed, 
of every domestic corporation or of any foreign corporation, when the unpaid services were performed in the 
state, no shares of which are listed on a national securities exchange or regularly quoted in an over-the-
counter market by one or more members of a national or an affiliated securities association, shall jointly 
and severally be personally liable for all debts, wages or salaries due and owing to any of its laborers, 
servants or employees other than contractors, for services performed by them for such corporation. Before 
such laborer, servant or employee shall charge such shareholder for such services, he shall give notice in 
writing to such shareholder that he intends to hold him liable under this section. Such notice shall be given 
within one hundred and eighty days after termination of such services, except that if, within such period, the 
laborer, servant or employee demands an examination of the record of shareholders under paragraph (b) of 
section 624 (Books and records; right of inspection, prima facie evidence) of this article, such notice may be 
given within sixty days after he has been given the opportunity to examine the record of shareholders. An 
action to enforce such liability shall be commenced within ninety days after the return of an execution 
unsatisfied against the corporation upon a judgment recovered against it for such services. The provisions of 
this paragraph shall not apply to an investment company registered as such under an act of congress entitled 
"Investment Company Act of 1940."“  
99 Porov. body (a), (b), (c) § 558.1 California Labor Code: „(a) Každý zamestnávateľ alebo iná osoba 

konajúca v mene zamestnávateľa, ktorý poruší či spôsobí porušenie akékoľvek ustanovenia upravujúceho 

minimálnu mzdu a pracovný čas podľa akéhokoľvek nariadenia Komisie pre hospodársky blahobyt alebo 
poruší či spôsobí porušenie § 203, 226, 226.7, 1193.6, 1194 alebo 2802, môže byť ako zamestnávateľ braný 

na zodpovednosť za takéto porušenie. (b) Na účely tohto paragrafu je pojem „iná osoba konajúca v mene 
zamestnávateľa“ limitovaný na fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi, riaditeľov, úradníkov alebo riadiacich 

agentov zamestnávateľa, a pojem „riadiaci agent“ má rovnaký význam ako v bode (b) § 3294 občianskeho 

zákonníka. (c) Žiadne ustanovenie v tomto paragrafe nemôže konštruovať obmedzenie definície 

zamestnávateľa v zmysle platných právnych predpisov.“ K tomu originálne znenie: „(a) Any employer or 

other person acting on behalf of an employer, who violates, or causes to be violated, any provision 
regulating minimum wages or hours and days of work in any order of the Industrial Welfare Commission, or 
violates, or causes to be violated, Sections 203, 226, 226.7, 1193.6, 1194, or 2802, may be held liable as the 
employer for such violation. (b) For purposes of this section, the term “other person acting on behalf of an 

employer” is limited to a natural person who is an owner, director, officer, or managing agent of the 

employer, and the term “managing agent” has the same meaning as in subdivision (b) of Section 3294 of the 
Civil Code. (c) Nothing in this section shall be construed to limit the definition of employer under existing 
law.“ 
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vidieť v tom, že právna osobnosť chráni majetok korporácie pred veriteľmi akcionárov, 

obmedzená zodpovednosť chráni majetok akcionárov pred veriteľmi korporácie.100    

 Keď sa pýtame, prečo sa obmedzená zodpovednosť stala definičným znakom 

akciovej spoločnosti, tak je zrejmé, že to nie je z dôvodu, že by išlo o nutný predpoklad jej 

podnikania. Obmedzená zodpovednosť však hrá žiaducu úlohu v oblasti stimulácie 

podnikania predovšetkým podporou podnikateľskej aktivity limitovaním obchodného 

rizika akcionára, umožnením pasívnych investícií bez toho, aby bol investor nútený hrať 

rolu manažéra, podporou diverzifikácie portfólií, znižovaním nákladov na kapitál, 

uľahčením prevoditeľnosti akcií a ochranou akcionárov pred sankciami udelenými 

spoločnosti. Paradoxom však je, že väčšina uvedených výhod môže predstavovať z iného 

pohľadu zároveň nevýhody. Obmedzená zodpovednosť totiž vedie investorov k pasivite, 

pretože ich oberá o motiváciu monitorovať manažment, spôsobuje nerovnosti a 

neefektívnosti voči nedobrovoľným veriteľom, ktorí sa na rozdiel od dobrovoľných 

nemôžu zaistiť, povzbudzuje nadmerne rizikové investície či je spôsobilá vyvolať u tretích 

strán skreslenie ohľadne identity či kondície entity, s ktorou obchodujú.101  

 Na základe uvedeného treba súhlasiť s P. Blumbergom, že diskusia o obmedzenej 

zodpovednosti sa nevyčerpáva konštatovaním, že ide všeobecne prospešnú zásadu alebo, 

že návrhy na zmenu aktuálneho poriadku sú nerealistické. I keď obmedzená zodpovednosť 

môže byť celkovo považovaná za prospešnú, oblasti, v ktorých je uznaná za neadekvátnu, 

musia byť riešené. Základným problémom teda nie je otázka, či obmedzenú zodpovednosť 

eliminovať, ale uloženie vhodných obmedzení jej použitia.102  

D. Účel korporácie 
 

(i) Dovolenosť účelu korporácie 
 Dôvod existencie akciovej spoločnosti sa spredmetňuje v jej účele. Každá akciová 

spoločnosť existuje za určitým legálnym účelom, či už súkromnoprospešným, 

verejnoprospešným alebo zmiešaným. K napĺňaniu účelu vykonáva spoločnosť predmet 

činnosti. Pokiaľ je akciová spoločnosť zriadená za súkromnoprospešným, zárobkovým 

(rentabilným) účelom, označujeme predmet jej činnosti ako predmet podnikania. Predmet 

činnosti (podnikania) je užším pojmom ako účel, pretože výstižnejšie vymedzuje 

                                                
100 KRAAKMAN, R. H et al.  The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. 2. 
vid., Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 9–10. 
101 Pre detailnejší rozbor pozri BLUMBERG, P. I. Limited Liability and Corporate Groups. Journal of 
Corporation Law, 1986, roč. 11, č. 4, s. 611–622. 
102 Ibid., s. 623. 
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konkrétnu oblasť života, v ktorej bude právnická osoba pôsobiť. Účel (purpose) a predmet 

(object) sú teda vo vzťahu cieľa a prostriedku.  

 Legalita (zákonnosť) účelu či predmetu znamená, že účel (predmet) nesmie byť vo 

sfére nedovolenej činnosti. Bezpochyby ale vznikajú i organizačné útvary nedovolenej či 

čisto kriminálnej povahy. I napriek tomu, že tieto organizácie reálne existujú, nemožno ich 

považovať za právnické osoby práve pre ich nedovolenosť. Realita takýchto zoskupení sa 

však nepopiera.103 Od nedovolených zoskupení musíme odlišovať akciové spoločnosti, 

ktoré vznikli za dovoleným účelom, ale počas svojej existencie vykonávajú nedovolenú 

činnosť (delikventné korporácie) a spoločnosti, ktoré navonok deklarujú legálny účel, ale v 

skutočnosti slúžia ako nástroj na vyhýbanie sa existujúcim právnym záväzkom a 

obchádzanie právnych obmedzení (fasádne korporácie). Spoločným znakom je, že 

spoločnosti ako právne osobnosti vznikli a jednoznačne nestrácajú právnu subjektivitu 

tým, že ich účel čiastočne alebo úplne prestane spĺňať požiadavky na legalitu. Rozdiel však 

je, že v prípade delikventných korporácií podobne ako u iných delikventov nastupuje 

občianskoprávna, administratívna či trestnoprávna zodpovednosť, v prípade fasádnych 

korporácií môže výnimočne dôjsť až k prelomeniu majetkovej samostatnosti a obmedzenej 

zodpovednosti, čo umožní veriteľom uspokojiť pohľadávky z majetku spoločníkov 

(piercing the veil of incorporation). 

 

(ii) Rozdiely a podobnosti kontinentálneho a amerického práva 
 Funkcia korporácie v kontinentálnej Európe je vymedzená predmetom činnosti či 

podnikania ako obligatórnou náležitosťou stanov, ktorá sa zapisuje do registrov. Účel 

korporácie potom vyplýva explicitne alebo implicitne z predmetu činnosti či podnikania. 

Americké právo naopak pojem predmetu podnikania nepozná a v Modelovom zákone 

akciových spoločností sa generálne normuje, že účelom korporácií je vykonávanie 

akýchkoľvek zákonných obchodov, pokiaľ konkrétnejší účel nie je limitovaný v 

stanovách.104 Stanovenie konkrétneho účelu korporácie je len fakultatívnou náležitosťou 

stanov.105 Prevažná väčšina amerických korporátnych stanov preto uvádza, že účelom 

korporácie je vykonávať „akýkoľvek úkon v súlade so zákonom“.106 

                                                
103  Rovnako PELIKÁNOVÁ, I. Obchodní právo. I. díl, Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 208–209. 
104 „Every corporation incorporated under this Act has the purpose of engaging in any lawful business unless 
a more limited purpose is set forth in the articles of incorporation“ [§ 3.01 (a) RMBCA]. 
105 § 2.02 (b) (2) (i) RMBCA. 
106 Napr. účel spoločnosti Apple Inc. („The purpose of this corporation is to engage in any lawful act or 
activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other 
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 Uvedené okrem iného znamená, že sa nepresadila doktrína ultra vires, podľa ktorej 

môžu právnické osoby platne uskutočňovať iba tie právne úkony, ktoré sa nevymykajú zo 

zapísaného účelu či predmetu. Výsledkom je, že platnosť právnych úkonov korporácie v 

zásade nemôže byť napadnutá z dôvodu, že korporácii chýba oprávnenie konať.107 Toto 

riešenie je zovšeobecnením skúsenosti, že zaväzovať korporácie jednoznačným účelom 

(predmetom) vylučujúcim akúkoľvek inú aktivitu, by bolo s ohľadom na potrebu flexibility 

nepraktické, kontraproduktívne až likvidačné. Je tomu tak preto, že doktrína ultra vires 

mala za následok, že v stanovách na mnohých stranách špecifikovali dovolené a zakázané 

činností, avšak i tak bola korporácia permanentne vystavená právnej neistote z možnosti 

sporov.  

 Okrem naznačených prejavov môže účel korporácie nadobudnúť i hlbší význam, a 

to pri skúmaní záujmu korporácie, ktorý nie je v pomeroch kontinentálneho práva nijak 

zvlášť rozpracovaný, i keď zákonodarca s ním často spája významné následky.  

 

(iii) Problém záujmu korporácie 
Otázka záujmu korporácie je základnou otázkou, ktorá súvisí s účelom korporácie. 

Problematika účelu korporácie odpovedá na otázku, aký je cieľ korporácie, záujem 

korporácie rieši, v koho prospech majú byť realizované podnikateľské 

rozhodnutia.108 Vyriešenie problému záujmu korporácie je viacerých hľadísk dôležitejšie 

než sa môže zdať. V prvom rade je stanovenie v koho záujme majú byť rozhodnutia 

realizované východiskom pre nastavenie rozhodovacej štruktúry. S tým veľmi úzko súvisí, 

že príliš nejasné záujmy korporácie by spôsobili nemožnosť hodnotiť úspešnosť 

manažérskych rozhodnutí, pretože by absentovala jasná hierarchia legitímnych záujmov, a 

to by viedlo k rozptýleniu zodpovednosti vrcholových predstaviteľov. Z globálneho 

                                                                                                                                              
than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be 
incorporated by the California Corporations Code.“) alebo účel spoločnosti Facebook, Inc. („The purpose of 
the corporation is to engage in any lawful act or activity for which corporations may be organized under the 
General Corporation Law of the State of Delaware.“). K tomu pozri stanovy uvedených spoločností 

dostupné z:  http://investor.apple.com/corporate-governance.cfm a http://investor.fb.com/governance.cfm 
107 Zákonodarca však v niektorých prípadoch dovoľuje napadnúť platnosť úkonu korporácie. K tomu pozri § 

3.04 (b) RMBCA alebo čl. 8 a 9 smernice (EU) 2017/1132 
108 Prvú významnú vedeckú diskusiu o tom, komu majú manažéri slúžiť, otvorila začiatkom 30-tych rokov 
20. storočia známa polemika medzi A. Berlom a E. M. Doddom, kde, veľmi zjednodušene povedané, A. 

Berle zastával názor, že manažment má maximalizovať bohatstvo akcionárov, kým E. M. Dodd zdôrazňoval, 

že manažéri musia sledovať celospoločenský prospech. K tomu BERLE, A. A. Corporate Powers as Powers 
in Trust. Harvard Law Review, 1931, roč. 44, č. 7, s. 1049–1074, DODD E. M. For Whom are Corporate 
Managers Trustees? Harvard Law Review, 1932 roč. 45, č. 7, s. 1145–1163 a BERLE, A. For Whom 
Corporate Managers Are Trustees: A Note, Harvard Law Review, roč. 45, č. 8, s. 1365–1372. 

http://investor.apple.com/corporate-governance.cfm
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pohľadu je však ešte dôležitejšie, že s rastúcim vplyvom multinacionálnych korporácií 

záujem korporácií ovplyvňuje čoraz viac životy väčšiny ľudí.    

 Na otázku, komu majú korporácie slúžiť, vznikli v zásade dve odpovede, ktoré 

možno zosumarizovať ako akcionársky model (shareholder model) a model 

zainteresovaných strán (stakeholder model). Je dôležité zdôrazniť, že tieto modely 

nevyjadrujú len manažérsku úlohu postupovať v súlade so záujmom cieľových skupín 

daného modelu, ale i participáciu týchto skupín na správe a riadení korporácií. Na tomto 

mieste je však z dôvodu zjednodušenia výkladu analyzovaný len prvý z uvedených 

významov. 

 Dominantným modelom je akcionársky model, podľa ktorého majú manažéri 

svojimi rozhodnutiami maximalizovať bohatstvo akcionárov.109 Tento model vychádza z 

troch argumentov. Prvým je chápanie akcionárov ako vlastníkov akciovej spoločnosti. 

Druhým je vzťah zastúpenia, ktorý požaduje, aby manažéri ako zástupcovia postupovali v 

záujme akcionárov ako zastúpených.110  Tretím je teória o reziduálnom nároku akcionárov 

voči majetku spoločnosti, ktorá požaduje postup v prospech akcionárov spoločnosti, 

pretože maximalizácie ich bohatstva maximalizuje bohatstvo celej koalície 

zainteresovaných strán. Vyplývať to má mimo iného z toho, že právne uznateľné nároky 

vlastníkov výrobných faktorov, predovšetkým veriteľov a zamestnancov, majú prednosť 

pred reziduálnymi nárokmi akcionárov pri likvidácii a rozdelení zisku.  

 K akcionárskemu modelu sa za bežných okolností prikláňa i americká judikatúra.111 

Povinnosť postupovať v záujme akcionárov bola judikovaná v prípadoch akciových 

spoločností, ktoré nie sú verejne obchodovateľné na burze. Ako bude argumentované 

nižšie, dôvodom toho je zrejme úzke prepojenie medzi akcionármi a súkromnou 

spoločnosťou. V prípade absencie iných pravidiel možno rovnaký záver odvodiť i pre 

európske právo. Rozdielom však je, že európsky dôraz na environmentálnu, spotrebiteľskú 

                                                
109 Všeobecnú dominanciu akcionárskeho modelu uznávajú i jeho veľkí oponenti ako STOUT, L. The 
Shareholder Value Myth: How Putting Shareholders First Harms Investors, Corporations and the Public. 
San Francisco: Berret-Koehler Publishers Inc., 2012, s. 4 an.  
110 JENSEN, M. C., MECKLING, W. H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and 
Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 1976, roč. 3, č. 4, s. 308 an, 
111 Porov. napr. Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986) [„The duty 
of the board had thus changed from the preservation of Revlon as a corporate entity to the maximization of 
the company's value at a sale for the stockholders' benefit.“] Production Resources Group, L.L.C. v. NCT 
Group, Inc., 863 A.2d 772, 787 (Del. Ch. 2004) [„...our corporate law (and that of most of our nation) 
expects that the directors of a solvent firm will cause the firm to undertake economic activities that maximize 
the value of the firm's cash flows primarily for the benefit of the residual risk-bearers, the owners of the 
firm's equity capital.“], eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark, 16 A.3d 1, 34 (Del. Ch. 2010) („ [In] a 
for-profit corporate form, the [corporation‘s] directors are bound by the fiduciary duties and standards that 

accompany that form. Those standards include acting to promote the value of the corporation for the benefit 
of its stockholders.“) 
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či zamestnaneckú agendu často nepriamo núti členov orgánov zohľadňovať záujmy 

viacerých zainteresovaných strán.112 

 Ako opozícia sa sformoval model zainteresovaných strán, ktorý požaduje, aby 

manažéri integrovali do politík a jednania obchodných spoločností záujmy 

zainteresovaných strán ako sú napríklad zamestnanci, veritelia, dodávatelia, zákazníci či 

miestna komunita. Východiskom modelu zainteresovaných strán je chápania korporácie 

ako zväzku kontraktov. Pokiaľ totiž korporáciu charakterizujeme ako nexus kontraktov, 

tak žiadna zo skupín zainteresovaných v korporácii (vrátane akcionárov) nemôže mať 

prevahu a nároky všetkých zainteresovaných strán sa stávajú rovnocennými. Tento model 

sa preto veľmi často používa ako explicitné či implicitné odôvodnenie spoločenskej 

zodpovednosti korporácie.113 V porovnaní s akcionárskym modelom je dôležité, že tu 

dochádza k redefinícii účelu firmy, ktorá sa stáva nástrojom na koordináciu záujmov 

zainteresovaných strán. Problémom však je, že nie je jasné, ktoré všetky zainteresované 

strany sú legitímne. Vo všeobecnosti sa preto v odbornej diskusii akceptuje, aby 

zainteresované strany „boli identifikované cez skutočnú čo potenciálnu škodu alebo 

prospech, ktorému sú alebo budú vystavené ako výsledok konania alebo nekonania 

firmy.“114  

 Model zainteresovaných strán našiel americké stvárnenie v špeciálnych prípadoch, 

v ktorých umožňuje, aby orgány spoločnosti brali do úvahy i záujmy iných 

zainteresovaných strán než akcionárov v prípadoch obrany voči prevzatiam115 či prikazuje, 

aby bol záujem akcionárov nahradený záujmom veriteľov, keď sa korporácia dostane do 

insolvencie.116 

 Oba modely možno celkom presvedčivo obhajovať alebo popierať,117 dôležitejšie 

avšak je, že polemika medzi oboma spornými modelmi zakrýva podstatu veci. Z  

                                                
112 K tomu podrobne STRINE, L. E. The Soviet Constitution Problem in Comparative Corporate Law: 
Testing the Proposition that European Corporate Law is More Stockholder Focused than U.S. Corporate 
Law (2016) Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=2688018 
113 DONALDSON, T., PRESTON L. E. The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and 
implications. The Academy of Management Review, 1995, roč. 20, č. 1, s. 71. 
114 Ibid., s. 85. 
115 K tomu hlavne ORTS, E. W. Beyond shareholders: Interpreting corporate constituency statutes. George 
Washington Law Review, 1992, roč 61, č. 1, s. 14–135 (autor prináša veľmi detailnú analýzu špeciálnych 

zákonných ustanovení, ktoré prijala väčšina amerických štátov – s výnimkou jurisdikcií ako napr. Delaware, 
California, Washington, Colorado či Virginia – za účelom obmedziť nepriateľské prevzatia tým, že sa 

umožňuje, aby riaditelia pri posudzovaní ponuky na prevzatie brali do úvahy i záujmy iných 

zainteresovaných strán než sú akcionári). 
116 VALSAN, R. D, YAHYA, M. A. Shareholders, Creditors and Directors', Fiduciary Duties: A Law and 
Finance Approach. Virginia Law and Business Review, 2007, roč. 2, č. 1, s. 1–52. 
117 Z literatúry propagujúcej akcionársky model pozri napr. EASTERBROOK, F. H., FISCHEL, D. R. The 
Economic Structure of Corporate Law. Cambridge, Mass.: HUP, 1991, 370 s., HANSMANN, H., 
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koncepčného hľadiska nedáva zmysel robiť deliacu čiaru medzi akcionármi (shareholders) 

a zainteresovanými stranami (stakeholders), pretože akcionári sú vždy paralelne 

zainteresovanými stranami. Rozdiel spočíva v oprávneniach, ktoré majú jednotlivé 

zainteresované strany voči korporácii. Navyše S. Bainbridge upozorňuje, že aktuálne 

extenzívne uplatňovanie pravidla podnikateľského úsudku nevedie ani k akcionárskemu  

modelu, ani k modelu zainteresovaných strán, ale vytvára tzv. riaditeľský model (director 

primacy), ktorý necháva členom orgánov obchodnej korporácie voľnosť, či rozhodovaní 

zohľadnia akcionársky záujem alebo záujem zainteresovaných strán.118 Na Bainbridgeovej 

argumentácii je iste mnoho pravdy, však celý problém je komplikovanejší než spor medzi 

ideami.  

(iv) Význam spoločenskej zodpovednosti korporácie 
 Otázka, v koho prospech majú byť realizované podnikateľské rozhodnutia, je 

jednoduchá a zložitá zároveň. Je bezrozporné, že cieľom korporácií je napĺňať očakávania 

svojich členov, pretože inak by sa nikto nestal dobrovoľne ich členom. V prípade 

súkromnoprospešných akciových spoločností je spoločným akcionárskym 

očakávaním očakávanie zisku. Pretože akcionári realizujú zisk prostredníctvom 

dividendových platieb a kapitálového zisku (rozdielu medzi kúpnou a predajnom cenou 

akcie), bude ich zisk maximalizovaný práve týmito dvoma položkami. Situácia je však ešte 

komplikovanejšia. Konkrétne akcionárske očakávania sú totiž podmienené rôznymi 

faktormi ako účel korporácie, stanovy spoločnosti, zmluvné dojednania, pramene 

práva, politické rozhodnutia či vlastnícka štruktúra. Východiskový problém účelu 

korporácie bol diskutovaný. Ďalšie kritériá ako stanovy, zmluvy či právne normy môžu 

modifikovať akcionárske očakávania tým, že napríklad priznajú rozličným akcionárom 

rozličné práva v súvislosti s výplatou zisku, stanovujú rozličné zdanenie zisku atď. 

Kritérium politických podmienok znova naznačuje, v ktorých krajinách môžu akcionári 

očakávať, že manažéri budú sledovať ich záujmy alebo záujmy iných zainteresovaných 

                                                                                                                                              
KRAAKMAN, R. The End of History for Corporate Law, Georgetown Law Journal, č. 89, 2001, p. 439–468.  
ROE, M. J. The Shareholder Wealth Maximization Norm and Industrial Organizations. University of 
Pennsylvania Law Review, 2001, roč. 149, s 2063–2081 či MACEY, J. R. Corporate Governance: Promises 
Kept, Promises Broken. Princeton: Princeton University Press, 2008, s. 2 an. Z opačného tábora napr. 
DONALDSON, T., PRESTON L. E. The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and 
implications. The Academy of Management Review, 1995, roč. 20, č. 1, s. 71; BLAIR, M., STOUT, L. 
A Team Production Theory of Corporate Law. Virginia Law Review, 1999, roč. 85, č. 2, s. 247–328, 
STOUT, L. The Shareholder Value Myth: How Putting Shareholders First Harms Investors, Corporations 
and the Public. San Francisco: Berret-Koehler Publishers Inc., 2012.  
118 K tomu predovšetkým BAINBRIDGE, S. The New Corporate Governance in Theory and Practice. New 
York: Oxford University Press, 2008, 245 s. Podobne tiež STOUT, L. The Shareholder Value Myth: How 
Putting Shareholders First Harms Investors, Corporations and the Public. San Francisco: Berret-Koehler 
Publishers Inc., 2012, s. 29–31. 
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skupín.119 Konečne, kritérium akcionárskej štruktúry rozlišuje medzi zakladajúcimi, 

dominantnými a menšinovými akcionármi. Vo všeobecnosti platí, že zakladajúci akcionári 

majú hlavný záujem na realizácii podnikateľského zámeru (zakladatelia), väčšinoví 

akcionári majú záujem na dlhodobejšej ziskovej stratégii (strategickí akcionári) a minoritní 

akcionári na krátkodobej realizácii zisku (investori). Pravidlom tak je, že stratifikácia 

vlastníctva za následok stratifikáciu akcionárskych očakávaní.  

 Problém absolútnej maximalizácie akcionárskeho zisku však spočíva v tom, že 

korporácia je osoba, ktorá v mimoprávnej realite skutočne existuje rovnako ako existujú 

fyzické osoby, a preto má zodpovednosť voči spoločnosti ako takej práve tak, ako ju majú 

iné fyzické osoby. Čo však spoločenská zodpovednosť korporácií presne znamená? Bez 

toho, aby sme vymýšľali komplikované definície, možno začať s tým, že každá 

korporácie má ako člen spoločnosti ako takej zodpovednosť fungovať eticky, plniť 

svoje záväzky a snažiť sa minimalizovať všetky negatívne dôsledky svojej prevádzky 

a aktivít na životné prostredie, spoločnosť a ľudské zdravie. Otázka, ktorá tu vzniká, je, 

či spoločenská zodpovednosť predstavuje dodržiavanie minimálnych právnych štandardov 

alebo ide skôr o dobrovoľnú aktivitu nad rámec právnych štandardov. Rozlišovanie medzi 

právnou a spoločenskou zodpovednosťou je však falošné. Navodzuje totiž predstavu, že 

súlad s právnymi predpismi je absolútny. Rozhodne tomu tak nie je. Správanie korporácií 

je charakteristické systematickým hľadaním medzier v zákonoch, vyhýbaním sa daňových 

povinností či uplatňovaním dvojitých štandardov v správaní na západe a v treťom svete. V 

mnohých prípadoch dokonca korporácie na základe analýzy nákladov a výnosov 

vypočítajú, že je efektívnejšie konať protiprávne a radšej budú niesť prípadné sankcie. 

Súlad korporácií so zákonom je tak v mnohých ohľadoch skôr iluzórny. Vhodnejším sa 

preto javí definovať spoločenskú zodpovednosť korporácií ako etické posudzovanie 

právnych povinností, ktoré predpokladá, že v prípade, keď sú právne požiadavky 

absentujúce, mnohoznačné či nevynucované, korporácie by mali postupovať, akoby 

tomu tak nebolo.120 

 Z uvedeného zaiste vyplýva, že každá korporácia má spoločenskú zodpovednosť.  

Zároveň však platí, že miera spoločenskej zodpovednosti obchodnej korporácie je 

                                                
119 K tomu predovšetkým ROE, M. J. Strong Managers, Weak Owners: The Political Roots of American 
Corporate Finance. Princeton: Princeton University Press, 1994, 324 s.  
120 Rovnako ZERK, J. Multinationals and Corporate Social Responsibility: Limitations and Opportunities in 
International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 32; SEEGER, M., HIPFEL, S. Legal 
versus ethical arguments: Contexts for corporate social responsibility. In: MAY, S., CHENEY, G. ROPER, 
J. (eds.) The debate over corporate social responsibility. New York: Oxford University Press, 2007, s. 163–

164. 
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priamo úmerná miere jej veľkosti a vplyvu. V otázke spoločenskej zodpovednosti je 

totiž rozdiel medzi veľkou nadnárodnou spoločnosťou s mnohými tisícami zamestnancov 

obchodovanou na burze s veľkým vplyvom na spotrebiteľov, ekonomiku, životné 

prostredie či politiku a malou obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa účtovníctvom, 

ktorá vznikla z daňových dôvodov, a kde sú členovia, funkcionári a zamestnanci tie isté 

osoby. V tejto súvislosti ešte jemnejšia analýza ukazuje, že miera spoločenskej 

zodpovednosti súvisí so zhodou záujmu korporácie a akcionára. Pokiaľ každý z 

rozptýlených akcionárov verejne spoločnosti má vlastný záujem, ktorý často 

nekorešponduje so záujmom ostatných akcionárov a akciovej spoločnosti, záujem malej 

súkromnej spoločnosti a jeho dominantného akcionára je zhodný. Inak povedané, vo 

veľkých spoločnostiach zjednocujúci záujem absentuje, čo otvára priestor pre akceptáciu 

záujmov ďalších zainteresovaných strán, naopak v malých súkromných spoločnostiach je 

záujmom spoločnosti sledovanie záujmu ich akcionárov.121 Nie je to len teoretický záver. 

Rovnaký prístup uplatňuje i americká judikatúra, ktorá v prípadoch súkromných 

spoločností často judikuje povinnosť postupovať v záujme akcionárov.122 

 Čitateľ zrejme intuitívne rozumie, že vo vzťahu k prvému príkladu veľkej vplyvnej 

spoločnosti je realistické očakávať (či dokonca vyžadovať) istú mieru participatívnej či 

redistributívnej spravodlivosti, vo vzťahu k druhému príkladu malej spoločnosti to 

realistické nie je. V mnohých prípadoch sa však veľké i malé korporácie budú na verejnosti 

dobrovoľne prezentovať ako spoločensky zodpovedné, aby boli atraktívnejšie pre 

investorov, zamestnancov a zákazníkov, a preto v konečnom dôsledku i ziskovejšie. V 

tomto prípade však pôjde o tzv. podnikateľký argument pre spoločenskú zodpovednosť 

korporácií (business case for corporate social responsibilty), ktorý si netreba zamieňať s 

diskutovanou spoločenskou zodpovednosťou korporácií, a presnejšie je na mieste hovoriť 

skôr o strategickej filantropii (strategic philanthropy), obozretnom altruizme (prudential 

altruism) či o demonštratívnom (okázalom) súcite (conspicuous compassion).123  

 

                                                
121 Podobne argumentuje vo svojich prácach i známa komercialistka L. Stout: STOUT, L. A. The Problem of 
Corporate Purpose. 2012, s. 2 či STOUT, L. The Shareholder Value Myth: How Putting Shareholders First 
Harms Investors, Corporations and the Public. San Francisco: Berret-Koehler Publishers Inc., 2012, s. 110. 
122 Viz pozn. č. 111. 
123 Strategickú filantropiu presadzoval už M. Friedman, ktorý inak odmietal spoločenskú zodpovednosť 

korporácií. K tomu FRIEDMAN, M. The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits.  New 
York Times Magazine, 13. September 1970, s. 33 an. (jediná akceptovateľná korporátna filantropia je 

filantropia, ktorá zvýši zisk korporácie viac než alternatívne investičné príležitosti). 
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2. 3. 3. Hierarchická organizácia  

 

 Právo chápe obchodné spoločnosti ako organizačné útvary nadané právami a 

povinnosťami, ekonomickým vysvetlením obchodnej korporácie je firma.124 Firma 

označuje metódu organizovania produkcie prostredníctvom opakovanej výmeny v rámci 

koalície vlastníkov výrobných faktorov (investormi, manažérmi, zamestnancami, 

veriteľmi, dodávateľmi či zákazníkmi). O firme sa preto často hovorí ako o vertikálnej 

integrácii produkcie. 

 R. Coase v slávnom článku The Nature of the Firm (1937) argumentuje, že firma 

vzniká, keď sa práca prestane organizovať sériou trhových transakcií a nastupuje 

autoritatívne riadenie, ktoré rozdeľuje zdroje vo vnútri firmy.125 Rozhodnutie pôsobiť v 

rámci firmy alebo v rámci trhu závisí na veľkosti nákladov na využitie trhového 

mechanizmu (transakčných nákladoch). Obchodné aktivity sa budú realizovať vo vnútri 

firmy za predpokladu, že transakčné náklady budú vyššie než náklady na autoritatívne 

riadenie. Tento predpoklad je však vo väčšine prípadov splnený, pretože firma znižuje 

transakčné náklady vďaka nižšiemu počtu kontaktov, ktoré majú dlhodobý charakter, 

informačnej symetrie a daňových úspor.126 Coasovu teóriu firmy možno ilustrovať na 

jednoduchom príklade – firmy vyrábajúce automobily nevlastnia svojich dodávateľov či 

distribútorov, ale radšej kupujú tieto produkty a služby na trhu, pretože je to pre ne 

výhodnejšie než rozšíriť portfólio i na tento segment. Z toho plynie, že hranice firmy 

(rozsah jej operácií) sú stanovené tými oblasťami, v rámci ktorých môže firma organizovať 

ekonomickú aktivitu lacnejšie ako to môže realizovať trh.  

 R. Coase však nedefinuje firmu explicitne. Implicitne sa ale prikláňa k záveru, že 

firma sa skladá z aktivít zahrnutých pod riadenie podnikateľa, ktorého potom definuje ako 

osobu alebo osoby, ktoré nahradia cenový mechanizmus v riadení zdrojov.127 R. Coase 

ďalej uvádza, že k odpovedi na otázku, čo vlastne konštituuje firmu, sa možno v praxi 

                                                
124 V tuzemskej právnej tradícii vyjadruje výraz „firma“ meno, pod ktorým je podnikateľ zapísaný do 
obchodného registra a s „firmou“ ako spôsobom organizovania produkcie pracuje skôr ekonomická teória. 
125 „(E)konomická teória učí, že alokácia výrobných faktorov medzi rôznych užívateľov je stanovená 

cenovým mechanizmom. Cena faktoru A sa zvýši viac v bode X než v bode Y. Výsledkom bude, že faktor A sa 

posúva z Y k X až dovtedy, kým rozdiel medzi cenami v X a Y, s výnimkou kompenzácie diferenčných výhod, 

nezmizne. V reálnom svete však stále nájdeme veľa oblastí, kde to neplatí. Ak sa zamestnanec  presunie z 
oddelenia Y do oddelenia  X, neurobí tak kvôli zmenám relatívnych cien, ale preto, že mu to je prikázané. [...] 
(M)imo firmy cenové pohyby riadia produkciu, ktorá je koordinovaná cez sériu výmenných transakcií na 
trhu. Vo vnútri firmy sú tieto trhové mechanizmy eliminované a namiesto komplikovanej trhovej štruktúry s 

výmennými transakciami prichádza podnikateľ – koordinátor, ktorý riadi produkciu.“ Porov. COASE, R. H. 
The Nature of the Firm. Economica, New Series, roč. 4, č. 16, 1937, s. 387–888. 
126 Ibid., s. 390–405. 
127 Ibid., s. 388 
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priblížiť uvážením vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom.128 Jednou z 

charakteristík tohto vzťahu podľa neho je, že zamestnávateľ musí mať právo kontrolovať 

prácu zamestnanca.129 Z toho dôvodu uzatvára, že jednotné riadenie je podstatou vzťahu 

medzi zamestnávateľom a zamestnancom – a všeobecnejšie – i firmy.130   

2. 3. 4. Nexus kontraktov 

 

 Teóriu firmy R. Coasea kritizovali Jensen a Meckling, pretože podľa nich podstatou 

firmy nie je jednotné riadenie, ale zmluvné vzťahy medzi firmou a zamestnancami, 

dodávateľmi, zákazníkmi, veriteľmi atď. Podľa Jensena a Mecklinga väčšina organizácií 

potom nepredstavuje nič iné než právne fikcie, ktoré slúžia ako nexus (spojenie) kontraktov 

(nexus of contracts) medzi jednotlivcami.131 

 Napriek tomu, že zmluvný aspekt korporácií nie je zanedbateľný, Jensenova a 

Mecklingova korporácia je skôr nekoherentnou konštrukciou.132 Dôvodov je viacero. V 

prvom rade, pokiaľ autori tvrdia, že korporácia je umelým výtvorom práva, ktoré 

zabezpečuje, aby s ňou bolo nakladané ako s jednotlivcom a opakom korporácie majú byť 

jednotlivci, ktorí skutočne existujú,133 tak nemajú pravdu. Ako bolo argumentované v 

kapitole venujúcej sa právnej osobnosti akciovej spoločnosti, v skutočnosti reálne existujú 

tak jednotlivci, ako korporácie.  

 Po druhé, pokiaľ Jensen a Meckling vychádzajú z tézy, že akcionári vlastnia 

korporáciu, resp. že účelom korporácie je maximalizovať bohatstvo akcionárov,134 

dostávajú sa do rozporu so svojou koncepciou korporácie ako nexu kontraktov, pretože 

podľa tejto koncepcie akcionárske nároky na majetok nemôžu mať väčšie preferencie než 

nároky iných zainteresovaných strán. 

 Po tretie je zrejmé, zmluvná teória odmieta autoritatívnu podstatu korporácie, a 

zdôrazňuje, že vzťahy medzi stranami sú kontraktuálnej povahy, a preto založené na 

súhlase, radšej než na subordinácii. Takéto poňatie však nekorešponduje s realitou. 

Obchodné korporácie sú hierarchické organizácie. Každý, kto v nejakej firme pracoval, 

                                                
128 Ibid., s. 404 
129 Ibid., s. 404–405 
130 Ibid., s. 404 
131 JENSEN, M. C., MECKLING, W. H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and 
Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 1976, roč. 3, č. 4, s. 310.  
132 Významú kritiku priniesol EISENBERG, M. A. The Conception That the Corporation Is a Nexus of 
Contracts, and the Dual Nature of the Firm. Journal of Corporation Law, 1999, roč.  24, č. 4., s. 819–836. 
133 JENSEN, M. C., MECKLING, W. H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and 
Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 1976, roč. 3, č. 4, s. 310–311. 
134 Ibid., s.  312. 
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vie, že je založená na subordinačnom princípe. Podriadený zásadne plní príkazy 

nadriadeného automaticky, bez ohľadu na to, či s nimi súhlasí alebo nie. Obchodná 

korporácia však nie je len hierarchická organizácia, ale je byrokratická hierarchická 

organizácia. Možno to vysvetliť tak, že sa neskladá len z majetku, osôb a vzťahov medzi 

nimi, ale tiež z pravidiel ako sú majetok, osoby a vzťahy organizované. Niektoré z týchto 

pravidiel sú zmluvné, väčšina je však byrokratických v zmysle, že sú hierarchicky prijaté a 

pretrvajú bez ohľadu na zmenu osôb, majetku a vzťahov medzi nimi.135 

 Po štvrté, ak má byť firma spojením kontraktov (nexus of contracts), tak ju treba 

definovať ako jadro, kde sa kontrakty pretínajú a prekrývajú, avšak mnohé kontrakty vo 

firme nemajú nič spoločné. Napríklad, nájomná zmluva sa neprekrýva so zmluvou s 

reklamnou agentúrou atď. Z toho dôvodu by bolo presnejšie nazývať korporáciu nexom 

pre kontrakty (nexus for contracts), pretože firma slúži ako protistrana v kontraktácii.  

 A konečne, firma v podaní Jensena  a Mecklinga nemá žiadne hranice, pretože 

pokiaľ vnímame firmu ako spojenie kontraktov, tak má malý alebo žiadny zmysel pokúšať 

sa oddeliť záležitosti, ktoré sú vo vnútri firmy od tých, ktoré sú mimo firmy.136 Preto treba 

súhlasiť s M. Eisenbergom, že Jensen–Mecklingova schéma nie je žiadnou teóriou firmy, 

ale skôr teóriou, prečo firma nie je.137   

3. Nástroje corporate governance 

 Moderná korporácia, ako bola analyzovaná, sa vyznačuje oddelením riadenia a 

kontroly. Oddelenie vlastníctva a kontroly v korporácii má za následok vznik konfliktu 

záujmov medzi akcionármi a manažérmi. Dôvodom je, že manažéri nadobudnú podstatné 

rozhodovacie oprávnenia, ktoré im umožňujú zneužiť svoje postavenie. To má často za 

následok oportunistické správanie manažmentu. V súvislosti s oportunistickým 

manažérskym správaním asi každého najskôr napadnú rôzne prípady vyvádzania aktív zo 

spoločnosti (asset stripping), avšak typickým príkladom je práve manažérsky dôraz na 

krátkodobý výnos, ktorý sa časovo kryje s pôsobením vo funkcii (short–termism), 

konzumácia súkromných výhod financovaných spoločnosťou (self–dealing), rôzne 

praktiky zaisťujúce pozíciu manažéra (entrenchment strategies), nákladné a neefektívne 

                                                
135 EISENBERG, M. A. The Conception that the Corporation Is a Nexus of Contracts, and the Dual Nature 
of the Firm. Journal of Corporation Law, 1999, roč. 24, č. 4, s. 827–830.  
136 JENSEN, M. C., MECKLING, W. H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and 
Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 1976, roč. 3, č. 4, s. 311. 
137 EISENBERG, M. A. The Conception that the Corporation Is a Nexus of Contracts, and the Dual Nature 
of the Firm. Journal of Corporation Law, 1999, roč. 24, č. 4, s. 832.  
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akvizície v záujme zvýšenia prestíže vedenia spoločnosti (empire building), ďalej to môže 

byť jednoduchý nedostatok pracovného nasadenia (shirking) či manažérovo investovanie 

do akcií spoločnosti na základe informácií, ktoré sú známe jedine jemu alebo úzkemu 

okruhu osôb (insder trading).   

  Na riešenie opísaného konfliktu záujmov sa vyvinuli rôzne nástroje a 

mechanizmy, ktoré majú za cieľ zosúladiť záujmy manažérov so záujmami 

akcionárov. V prvom rade by bolo možné vzťahy medzi akcionármi a manažérmi upraviť 

zmluvne. Tu však stojíme pred vážnymi prekážkami, lebo kontrakty tohto druhu nemôžu 

byť nikdy úplné,  a to jednak z dôvodu, že nemôžu zahrňovať všetky súčasné a budúce 

eventuality, a jednak z dôvodu technickej nerealizovateľnosti. V tomto kontexte preto 

možno systém správy a riadenia korporácií považovať za mechanizmus rozhodovania o 

otázkach, ktoré nemohli byť zahrnuté do uzatváraných kontraktov, tj. riešené zmluvne. 

Nástroje corporate governance možno vo všeobecnosti rozlíšiť na : 

(i) regulačné (právne),  

(ii) samoregulačné a  

(iii) trhové nástroje.   

 

3. 1. Regulačné (právne) nástroje corporate governance 
 

 Predmetom záujmu nasledovnej časti sú právne nástroje corporate governance. 

Právne  nástroje závisia na efektívnej vymáhateľnosti a vynútiteľnosti práva, ktorá je 

všeobecným predpokladom funkčnej právnej regulácie. Relevantné zákonné ustanovenia 

môžu byť totiž ukážkové, avšak pokiaľ nie sú dostatočne vynútiteľné, adresáti sa na ne 

nemôžu spoliehať.   

 

3. 1. 1. Informačné povinnosti  

 

3. 1. 1. 1. Všeobecne 
 

 Sprístupňovanie informácií je jedným zo spôsobov ako riešiť problémy zastúpenia. 

Poskytovanie informácií by malo riešiť informačnú asymetriu medzi agentom a 

principálom. Pokiaľ zástupca (agent) zverejní zastúpenému (principálovi) informácie, 

umožní zastúpenému, aby ho lepšie monitoroval, a naopak, pokiaľ zastúpený 



42 
 

sprístupní informácie zástupcovi, umožní zástupcovi, aby lepšie napĺňal jeho 

očakávania.138 Problémom však je, že takýto pohľad je veľmi zjednodušený a v praxi skôr 

nefunguje. Dôvodom je, že zákonodarcovia vytvárajú informačné povinnosti na základe 

ojedinelých škandálnych prípadov, ktoré sa nedajú zovšeobecniť na celok, adresáti 

informačných povinností nemajú fyzickú ani intelektuálnu kapacitu, aby informácie 

správne pochopili, adresáti často nepoznajú svoje preferencie, a v neposlednom rade časť 

adresátov informačných povinností trpí averziou k rozhodovaniu.139 Uvedené vedie k 

tomu, že z informačných povinností reálne profitujú sofistikovaní adresáti, ktorí majú 

možnosti a schopnosti dostupné informácie správne analyzovať. Naopak extenzívne 

informačné povinnosti nemajú pridanú hodnotu pre bežných adresátov, a skôr vedú k ich 

zahlcovaniu. V niektorých prípadoch sa dokonca ponúka argumentácia, že povinne 

zverejňované informácie zvyšujú nerovnosť – najviac pomáhajú tým, ktorí pomoc 

nepotrebujú, a najmenej tým, ktorí pomoc potrebujú.140  

 Pokiaľ budeme podrobnejšie analyzovať informačný tok v korporáciách, tak 

zistíme, že má v zásade tri podoby. Sú nimi získavanie informácií korporáciou 

(incoming information), poskytovanie informácií korporáciu (outcoming information) 

a vnútorný tok informácií v korporácii, ktorý by sme mohli dosť nepresne zhrnúť ako 

interný reporting (internal reporting). Z dôvodu, že táto práca rieši problém zastúpenia, 

aspekty interného reportingu tu budú opomenuté.141 

  

3. 1. 1. 2. Informácie získavané korporáciou 
 

 Problém informácií získavaných korporáciou možno vidieť v zásade tom, že 

existuje rozdiel medzi optimálne informovanou korporáciou a optimálne informovaným 

manažérom. Náklady zastúpenia rastú, keď vznikne rozpor medzi informáciami, ktoré 

požaduje manažér a informáciami, ktoré potrebuje korporácia, aby bola optimálne 

informovaná. Problém rozporu medzi informáciami, ktoré požaduje manažér a 

informáciami, ktoré potrebuje korporácia, právo zmierňuje prepojením 

                                                
138 MÄNTYSAARI, P. The Law of Corporate Finance: General Principles and EU Law. Volume I: Cash 
Flow, Risk, Agency, Information. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 2010, s. 348.  
139 Problematike sa venuje predovšetkým BEN-SHAHAR, O., SCHNEIDER, C. More Than You Wanted to 
Know: The Failure of Mandated Disclosure. Princeton: Princeton University Press, 2014, 229 s. 
140 Ibid., s. 169 an.  
141 Okrem nastavenia internej komunikácie, veľmi diskutovaným aspektom interného reportingu je 
whistleblowing. Bližšie k tomu BORSÍK, D. Whistleblowing a jeho miesto v corporate governance. In: 
PICHRT, J. (ed.) Whistleblowing. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 68 – 74.  
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manažérskych povinností s informačnými potrebami korporácie.  Najdôležitejším 

nástrojom je tu povinnosť starostlivosti členov orgánov korporácie (duty of care), ktorá 

je splnená vtedy, keď členovia orgánov zabezpečia, že spoločnosť je optimálne 

informovaná. Ako si ukážeme neskôr, súvisí to s tým, že povinnosť starostlivosti vyžaduje 

objektívny štandard. Aby členovia orgánov splnili svoju povinnosť starostlivosti, musia 

brať do úvahy kvalitu informácií. Možno to ilustrovať na dvoch známych amerických 

súdnych prípadoch Smith v. Van Gorkom a Hanson Trust v. ML SCM Acquisition. V prvom 

prípade Delawarský najvyšší súd uznal riaditeľov spoločnosti zodpovedných za škodu, 

pretože schválili predaj korporácie za 50 % prémiu nad trhovou cenou. Dôvodom bolo, že 

v rozhodovaní sa slepo spoľahli na krátku finančnú analýzu, ktorá im bola prezentovaná 

pred rozhodnutím o predaji spoločnosti a nežiadali ďalšie informácie, analýzy a záruky.142 

V druhom prípade iný americký súd judikoval, že riaditelia porušili povinnosť 

starostlivosti tým, že rozhodli o predali dvoch najrentabilnejších divízií korporácie za 

menej ako polovicu celkovej kúpnej ceny korporácie. Keby totiž riaditelia žiadali 

vysvetlenie od svojho poradcu z investičnej banky Goldman Sachs, prečo im radí 

akceptovať tak nízku cenu, zistili by, že poradca nepripravil žiadnu finančnú analýzu a 

svoje rady takpovediac vyťahoval z rukáva.143  

 Iným nástrojom informovanosti predovšetkým sprostredkovateľov na finančnom 

trhu, za ktorý zodpovedajú členovia orgánov, je povinnosť zabezpečiť získavanie 

informácií o zákazníkovi, aby mu spoločnosť bola schopná poskytnúť službu či 

produkt, ktoré sú v jeho záujme, alebo aby zabránila legalizácii príjmov z trestnej 

činnosti či financovaniu terorizmu (know your customer). Tak napríklad, obchodníci s 

cennými papiermi môžu poskytovať stanovené investičné služby len vtedy, keď sú na 

základe zistených informácií tieto služby pre zákazníkov vhodné, primerané alebo v režime 

execution only.144 Úverové inštitúcie znova môžu poskytovať spotrebiteľské úvery iba po 

dôkladnom posúdení úveryschopnosti žiadateľa o úver.145  

  

3. 1. 1. 3. Informácie poskytované korporáciou 
  

 Často sa uvádza, že zverejňovanie informácií korporáciou je základnou 

podmienkou, aby akcionári dokázali dostatočne využiť všetky možnosti, ktoré im prinášajú 

                                                
142 Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858 (Del. 1985). 
143 Hanson Trust PLC v. ML SCM Acquisition, Inc., 781 F.2d 264 (2d Cir. 1986). 
144 Čl. 25 MiFID II 
145 Čl. 18 a 20 smernica 2014/17/EÚ 
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zvyšné nástroje corporate governance. Bez informácii získaných včas budú akcionárove 

možnosti premrhané, a naopak s informáciami môže akcionár zvoliť vhodné opatrenia 

alebo predať svoj podiel.146 Ako sme argumentovali, informácie sú najužitočnejšie pre 

sofistikovaných, inštitucionálnych  investorov, ktorí disponujú dostatočnými možnosťami  

a schopnosťami, ktoré im umožňujú dostupné informácie správne analyzovať a 

exploatovať. Na druhej strane však možno súhlasiť s tým, že striktne vynucované 

informačné povinnosti môžu pomôcť predchádzať aspoň najkrikľavejším prípadom 

sprenevery. Pokiaľ totiž osoby ovládajúce spoločnosť vedia, že spoločnosť bude musieť 

pod hrozbou sankcií zverejniť všetky podrobnosti o transakciách medzi týmito osobami a 

spoločnosťou, budú pravdepodobne menej inklinovať k zneužívaniu pôžitkov z kontroly 

cez takéto transakcie.147 

 Z týchto dôvodov sa požadujú rozsiahle informačné povinnosti voči investorom. 

Povinne zverejňované informácie možno deliť na základné, periodické a ad hoc 

zverejňované informácie. Predovšetkým základné údaje o spoločnosti a ich zmeny 

musia byť zverejnené v obchodných registroch členských štátov EÚ.148 Periodické 

zverejňovanie zahŕňa všeobecné pravidlá na zverejňovanie ročných účtovných závierok a 

konsolidovaných účtovných závierok obchodných spoločností.149 Okrem požiadaviek na 

účtovné závierky musia spoločnosti vypracovať i výročnú správu poskytujúcu verný obraz 

vývoja a výkonnosti podnikateľskej činnosti podniku, avšak smernica o účtovných 

závierkach umožňuje členským štátom oslobodiť z tejto povinnosti malé podniky.150 

Výročná správa by sa nemala obmedzovať len na finančné informácie, ale mala by 

obsahovať i nefinančné informácie týkajúce sa hlavne environmentálnych a sociálnych 

záležitostí. Obdobne však platí, že členské štáty môžu oslobodiť malé a stredne veľké 

podniky od povinnosti zverejňovať nefinančné informácie.151 Spoločnosti, ktorých 

prevoditeľné cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu niektorého z 

členských štátov, musia zahrnúť do výročnej správy i výkaz o správe a riadení (corporate 

                                                
146 Napr. DYCK, A. Ownership structure, legal protections and corporate governance. 2000, s. 16 an.  
147 RICHTER, T. Kuponová privatizace a její vlivy na správu financování českých akciových společností. 
Praha: Karolinum, 2005, s. 106. 
148 Čl. 14, 15, 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúcej sa 
niektorých aspektov práva obchodných spoločností 
149 Predovšetkým je stanovené, že ročná účtovná závierka by mala obsahovať minimálne bilanciu, 

výsledovku a prílohu k účtovnej závierke.  K tomu smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z  
26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich 

správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a 
zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 
150 Čl. 19 ods. 3 smernice č. 2013/34/EÚ 
151 Čl. 19 ods. 4 smernice č. 2013/34/EÚ 
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governance statement). Toto vyhlásenie obsahuje predovšetkým informáciu o súlade s 

príslušným kódexom správy a riadenia spoločnosti postavenú na princípe dodržiavaj, alebo 

vysvetli (comply or explain).152 Subjekty verejného záujmu, stredné a veľké podniky musia 

mať účtovnú závierku a jej súlad s výročnou správou overené audítorom.153 Ďalšie 

požiadavky pre verejne obchodovateľné spoločnosti na obsah a frekvenciu zverejňovania 

týchto dokumentov stanoví smernica o transparentnosti.154 

 Najdôležitejšími zdrojmi informácií zverejňovaných ad hoc sú nariadenie o 

prospekte,155 smernica o prijímaní na regulovaný trh,156 nariadenie o zneužívaní 

trhu157 či smernica o transparentnosti.158 K ad hoc zverejňovaniu treba pripočítať i 

požiadavku únijného práva zverejňovať informácie v kontexte dôležitých transakcií. 

Napríklad smernica o ponukách na prevzatie reguluje informačné povinnosti správneho 

orgánu cieľovej spoločnosti a navrhovateľa v kontexte ponúk na prevzatie.159  

                                                
152 Čl. 20 smernice č. 2013/34/EÚ 
153 Čl. 34 an smernice č. 2013/34/EÚ 
154 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek 

na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na 

obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES. 
155 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má 
uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o 

zrušení smernice 2003/71/ES (Nariadenie má uľahčiť a zlacniť možnosť získať kapitál v Európskej únii na 
základe schválenia prospektu kompetentnou regulačnou autoritou v jednom členskom štáte. Cieľom je 

posilniť ochranu investorov garantovaním , že všetky prospekty vydané v EÚ, poskytujú rovnaké informácie 

potrebné pre prijatie investičného rozhodnutia. Súčasťou prospektu musí byť i zjednodušený sumár 

kľúčových informácií.) 
156 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na 
kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia 
zverejňovať 
157 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu 
(Nariadenie nielenže zakazuje manipuláciu s trhom a obchodovanie osoby, ktorá má interné informácie, ale, 
čo je z nášho pohľadu najdôležitejšie, upravuje i zverejňovanie interných informácií. Emitent verejne 
obchodovaných cenných papierov je povinný zverejňovať interné informácie, aby sa zabránilo obchodovaniu 
s nimi a zabezpečilo, aby investori neboli uvedení do omylu. Naopak, zasvätené osoby nesmú zverejniť 
interné informácie inej osobe s výnimkou prípadov, keď sa zverejnenie uskutočňuje v rámci normálneho 
výkonu zamestnania, povolania alebo povinností, a rovnako nesmú obchodovať alebo dávať investičné 
odporúčania na základe interných informácií.) 
158 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (Smernica stanovuje, že osoba, ktorá získa alebo 

disponuje akciami verejne obchodovanej spoločnosti, ktorých prah dosiahne, prekročí alebo spadne pod 
určitý percentil, musí informovať dotknutú spoločnosť, ktorá je potom zodpovedná za zverejnenie tejto 

informácie verejnosti.) 
159 Smernica 2004/25/EC (Podľa smernice navrhovateľ musí po prvé vypracovať a zverejniť ponukový 

dokument s informáciami, ktoré umožnia vlastníkom cenných papierov informované rozhodnutie. Po druhé, 
správny orgán cieľovej spoločnosti má povinnosť zostaviť a zverejniť dokument vysvetľujúci svoje 

stanovisko k ponuke na prevzatie a dôvody, o ktoré sa opiera, vrátane svojho stanoviska na dopad prijatia 
ponuky na celkové záujmy spoločnosti a osobitne zamestnanosť a na strategické plány predkladateľa ponuky 

pre cieľovú spoločnosť a ich pravdepodobné dôsledky na zamestnanosť a umiestnenie podnikania 

spoločnosti uvedené v navrhovateľovom dokumente. Zároveň správny orgán cieľovej spoločnosti oznámi 

toto stanovisko zástupcom svojich zamestnancov alebo, pokiaľ nie sú takíto zástupcovia, samotným 

zamestnancom. Ak správny orgán cieľovej spoločnosti dostane včas samostatné stanovisko od zástupcov 

svojich zamestnancov k účinkom ponuky na zamestnanosť, toto stanovisko sa pripojí k svojmu dokumentu.) 
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3. 1. 1. 4. Kvalita informácií 
 

 V úvode sme argumentovali, že „viac informácií“ sa nerovná „lepšia 

informovanosť“. Informácie sú „lepšie “, čím sú využiteľnejšie. Dôraz by mal klásť na 

kvalitu, a nie kvantitu informácií. Voľba spôsobu, akým stanoviť kvalitu informácií, 

závisí na tom, komu sú určené. Je rozdiel, či je informácia určená širokej verejnosti, určitej 

kategórii verejnosti alebo jednotlivcovi. Riešením je diferenciácia poskytovaných 

informácií podľa špecifík adresátov.160  

 Najširšej verejnosti sú určené základné korporátne informácie a je irelevantné, či je 

zverejnená informácia individuálne využiteľná pre konkrétneho užívateľa alebo skupinu 

užívateľov. Týka sa to predovšetkým informácií o obchodnej spoločnosti a ich zmenách 

zverejňovaných v obchodnom registri podľa konsolidovanej smernice o niektorých 

aspektoch práva obchodných spoločností. 

 Dôraz na generickú užitočnosť je východiskom úpravy emitentov cenných 

papierov. Smernica o transparentnosti žiada zverejňovanie ročných a polročných 

účtovných závierok. Princípom tejto smernice je širšia užitočnosť informácií zameraná na 

„zverejňovanie presných, úplných a včasných informácií o emitentoch cenných papierov, 

ktoré buduje trvalú dôveru investorov a umožňuje informované hodnotenie ich 

podnikateľských výsledkov a aktív“.161 V iných prípadoch zákonodarca spolieha na to, že  

zverejnenie špecifických faktov bude garantovať generickú užitočnosť informácií. 

Typickým príkladom je povinnosť spoločnosti vypracovať a zverejniť správu nezávislých 

expertov o nepeňažných vkladoch do základného kapitálu.162 Pre bežného investora má 

však najväčší význam zverejňovanie zjednodušených a zrozumiteľných informácií ako sú 

predovšetkým ratingy verejne obchodovaných spoločností alebo základné prehľady 

najdôležitejších informácií ako napríklad súhrn najdôležitejších informácií v prospekte163 

                                                
160 Podobne MÄNTYSAARI, P. The Law of Corporate Finance: General Principles and EU Law. Volume I: 
Cash Flow, Risk, Agency, Information. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 2010, s. 425 an.  
161 Recitál č. 1 smernice 2004/109 
162 Čl. 49 ods. 2 konsolidovanej smernice o niektorých aspektoch práva obchodných spoločností 
163 Čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa 
má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a 

o zrušení smernice 2003/71/ES 
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či oznámenie kľúčových informácií pre investorov do štruktúrovaných produktov a 

poistných produktov s investičnou zložkou.164 

 V prípade individuálneho poskytovania informácií sa očakáva, že adresát dokáže 

sám posúdiť, či je poskytnutá informácia pre neho užitočná a podľa toho má možnosť 

zvoliť ďalší postup. Príkladom môže byť povinnosť štatutárnych zástupcov poskytnúť 

akcionárovi informácie na základe jeho žiadosti o vysvetlenie na valnom zhromaždení. V 

prípade, že akcionár nie je s poskytnutou informáciou spokojný, môže sa v konečnej 

inštancii obrátiť až na súd. 

3. 1. 2. Výkon hlasovacích práv 
  

3. 1. 2. 1. Všeobecne  
 

 Akcionári zvyčajne rozhodujú o voľbe a odvolaní členov orgánov, zmenách 

spoločenskej zmluvy, predaji podstatného majetku spoločnosti či fundamentálnych 

korporátnych zmenách ako fúzie, rozdelenia a prevzatia. Práve preto sa výkon 

akcionárskych práv sa niekedy považuje za hlavný nástroj na zlepšenie corporate 

governance. Podľa tohoto pohľadu, ktorý dominuje medzi regulátormi, pokiaľ akcionári 

dostanú viac a kvalitnejších hlasovacích práv, dôjde k zlepšeniu corporate governance. 

Napríklad novelizácia európskej smernice o právach akcionárov dáva akcionárom verejne 

obchodovaných spoločností právo hlasovať o politike odmeňovania a správe o odmeňovaní 

a právo schvaľovať významné transakcie so spriaznenými stranami.165 Postoj regulátora 

vychádza z premisy, že väčšia miera zapojenia je možnosťou ako prispieť k lepšej 

finančnej a nefinančnej výkonnosti obchodnej korporácie.166 

 J. Macey pri hodnotení príspevku výkonu hlasovacích práv k rozvoju corporate 

governance, upozorňuje, že posilňovanie hlasovacích práv akcionárov neprináša 

akcionárom výraznejší prospech, a zároveň ich ani výraznejšie nepoškodzuje.167 Pre 

akcionárov môže byť výhodné uplatňovať hlasovacie práva pri fúziách, akvizíciách a 

prevzatiach. Nemožno však racionálne predpokladať, že rozšírenie akcionárskych práv 

povedie k zlepšeniu každodennej správy a riadenia korporácií. Dôvodom je, že akcionári 

                                                
164 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o oznámeniach  
kľúčových informácií pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na 

poistení (PRIIP) 
165 Čl. 9a, 9b a 9c novely smernice o právach akcionárov 
166 Ibid., recitál č. 14.  
167 MACEY, J. R. Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken. Princeton: Princeton University 
Press, 2008, s. 199. 
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nemajú dostatočné informácie ani tendenciu ich získať a pri výkone akcionárskych práv sa 

prejavujú problémy kolektívneho konania. Problém kolektívneho konania odpovedá na 

otázku, prečo sa aktéri ku kolektívnej akcie nepripoja, i keď by bola pre nich výhodná. Pre 

individuálnych akcionárov nie je totiž racionálne vynakladať zdroje na monitorovanie 

manažmentu, pretože budú niesť všetky náklady, ale len časť prospechu na celkovom 

zlepšení manažmentu korporácie. Zo zvyšných akcionárov sa stanú „čierni pasažieri“, korí 

si privlastňujú dosiahnutý prospech bez akéhokoľvek nákladu.  To spôsobuje, že medzi 

akcionármi prevládne „racionálna apatia“.   

3. 1. 2. 2. Inštitucionálni investori 
 

 V otázke hodnotenia významu výkonu hlasovacích práv akcionárov treba brať do 

úvahy, že takmer všetci akcionári, a najzintenzívnenejšie práve inštitucionálni investori, 

držia diverzifikované portfóliá. Pre týchto akcionárov je informované angažovanie sa v 

obchodných operáciách a stratégiách spoločností, ktoré vlastnia vo svojich portfóliách, 

nielen nelogické, ale hlavne nemožné. Náklady na správu spoločností z diverzifikovaných 

portfólií by mohli prevážiť výnosy z nej. Napríklad v prípade investičných fondov by 

poplatky za aktívnejšiu správu portfólií spravili takýto fond absolútne 

nekonkurencieschopným. Pre inštitucionálnych investorov je optimálne, aby boli 

informovaní len o fundamentálnych korporátnych zmenách ako sú fúzie, akvizície a 

prevzatia. V opačnom prípade by museli znížiť počet spoločností v portfóliách. Z tohto 

dôvodu sa argumentuje, že stratégia angažovania v správe a riadení portfóliových 

spoločností je racionálna pre hedžové fondy a fondy súkromného kapitálu, ktoré vlastnia 

veľké podiely v málo spoločnostiach.  

 Pozoruhodné však je, že ani pre tieto typy investorov nie je formálny výkon 

hlasovacích práv užitočný. Namiesto toho je pre týchto investorov oveľa racionálnejšie 

angažovať sa v každodennom rozhodovacom procese. Keď totiž príde čas hlasovania o 

dôležitom rozhodnutí, „investorský hlas“ nie je schopný dodať väčšiu pridanú hodnotu. 

Akcionár  je totiž postavený pred hotovú vec, o ktorej často ani nemá dostatok 

relevantných informácií. Keď sa sofistikovaný akcionár rozhodne zapojiť do správy a 

riadenia, svoje angažmá nerealizuje cez výkon hlasovacích práv, ale radšej cez 
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ovplyvňovanie každodenného rozhodovania.168 K podobnému záveru dospeli i empirické 

výskumy.169  

 

3. 1. 2. 3. Benefity a náklady spojené s majoritnými akcionármi 
 

 V súvislosti s koncentráciou akciového vlastníctva v rukách veľkých akcionárov sa 

často uvádza cynický postreh, že veľkí akcionári hrajú v akciovej spoločnosti dve úlohy: 

monitorujú manažment a kradnú majetok ostatných akcionárov.170 Pozitívom veľkých 

akcionárskych koncentrácií totiž je, že majoritný akcionár obvykle zaujíma významné 

postavenie v riadení korporácie, dokáže vymeniť neefektívnych manažérov či prinútiť 

spoločnosť k výplate dividend, a to všetko efektívnejšie a rýchlejšie než je tomu obvyklé v 

spoločnostiach s rozptýleným vlastníctvom. Negatívom vysokej koncentrácie vlastníctva 

je, že vznikajú špecifické náklady zastúpenia spojené s majoritným akcionárom, ktorý 

uplatňuje svoje záujmy na úkor minoritných akcionárov. Podstatou  týchto nákladov 

zastúpenia je, že  majoritný akcionár má motiváciu požívať súkromné pôžitky z kontroly, 

ktorých prospech bude plynúť len jemu, ale náklady ponesú všetci investori (consumption 

of private benefits of control). Metódy, ktorými sa to môže diať, variujú od pomerne 

sofistikovaného (zne)užitia obchodných príležitostí (exploitation of corporate opportunity), 

cez akcionárke transakcie so spoločnosťou za iných než trhových podmienok (self-dealing) 

až po najprimitívnejšie drancovanie korporátneho majetku (looting).  

 Proti požívaniu súkromných pôžitkov z kontroly sa korporátne právo snaží bojovať 

viacerými pravidlami.171 Po prvé, korporátne právo obmedzuje vznik kontrolných 

minoritných podielov, ktoré by viedli k extrémne vysokým nákladom zastúpenia, a to 

napríklad prostredníctvom pravidla one share, one vote a zakazuje vykonávať hlasovacie 

práva k akciám, ktoré vlastní spoločnosť či k akciám v materskej spoločnosti osobám 

ovládaným touto akciovou spoločnosťou. Po druhé, všeobecným pravidlom je povinnosť 

lojality majoritných akcionárov voči spoločnosti a minoritným akcionárom. Po tretie, 

povinné ponuky na prevzatie (mandatory takeover bid) a vytesnenie menšinových 

akcionárov (squeeze out) fungujú jednak ako nástroje na ochranu menšinových akcionárov,  

ktorí by mohli byť vystavení útlaku väčšinových akcionárov, a jednak chránia záujmy 
                                                
168  Ibid., s. 220.  
169 HAWLEY, J. P., WILLIAMS, A. T. The Rise of Fiduciary Capitalism. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 2000, s. 125 an. 
170 RICHTER, T. Kupónová privatizace a její vlivy na správu a financování českých akciových společností. 
Praha: Karolinum, 2001, s. 42.  
171 Ibid., s. 42–43.  
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väčšinového akcionára, ktorý by inak mohol byť vystavený zbytočným nákladom, ktoré so 

sebou prináša menšinový akcionár. Po štvrté, platí, že akcionári by nemali zasahovať do 

obchodných rozhodnutí, pretože ide o sféru podnikateľského úsudku člena riadiaceho 

orgánu (nezávislosť riadiaceho orgánu na pokynoch akcionárov).  

 

3. 1. 3. Správny orgán 

 

 Všeobecne sa má za to, že akcionári okrem výkonu hlasovacích práv kontrolujú 

korporáciu cez organizačnú štruktúru. V angloamerickom práve sa preto správny orgán 

považuje za najdôležitejší akcionársky nástroj, ktorým možno monitorovať manažment.172 

V skutočnosti je však naznačený pohľad veľmi zúžený. Správny orgán má totiž okrem 

monitorovacej i rozhodovaciu funkciu. V prípade jednoúrovňového správneho orgánu je 

rozhodovacia funkcia bezrozporná. V prípade dvojúrovňového orgánu dozorná rada často 

schvaľuje významné transakcie. V tejto súvislosti je zaiste zovšeobecniteľný názor J. 

Maceyho, že od členov orgánu je nerozumné očakávať výkon oboch týchto funkcií 

simultánne, pretože medzi nimi existuje vnútorný a nezmieriteľný konflikt. Je tomu tak 

preto, že monitorujúci členovia orgánov monitorujú samých seba. Všeobecne možno tento 

rozpor zatiaľ vyjadriť tak, že keď riaditelia poskytnú manažmentu radu v jednej inštancii 

čelia konfliktu záujmov v druhej inštancii, keď musia hodnotiť manažérske rozhodnutie z 

prvej inštancie, ktoré bolo celkovo alebo čiastočne realizované na základe 

predchádzajúceho riaditeľského odporúčania.173 

 

3. 1. 3. 1. Problém nezávislých členov orgánu 
 

 Správny orgán zaiste významne ovplyvňuje organizáciu a výkon spoločnosti. 

Zákonodarca a doktrína preto formulujú a normujú rôzne zlepšovacie pravidlá. Tieto sa 

týkajú predovšetkým nezávislých členov, kodeterminácie, limitovania maximálneho počtu 

správnych rád, v ktorých môže člen orgánu pôsobiť, vlastníctva akcií členom orgánu, 

odbornej spôsobilosti člena, oddelenia funkcie prezidenta a predsedu správneho orgánu 

atď.  

                                                
172 Napr. FAMA, E. F. Agency Problems and the Theory of the Firm. The Journal of Political Economy, 
1980, roč. 88, č. 2, s. 294. 
173  MACEY, J. R. Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken. Princeton: Princeton University 
Press, 2008, s. 54. 
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 Najvýznamnejším z uvedených pravidiel je, aby väčšina členov správneho orgánu 

boli osoby mimo korporácie a nezávislé na manažéroch (independent directors).174 

Angažmá nezávislých členov orgánov (riaditeľov) je však v mnohých ohľadoch 

kontroverzné. V zásade by malo platiť, že nezávislí riaditelia znižujú problémy zastúpenia. 

Dôvodov, prečo je to tak, je viacero. Po prvé, nezávislí členovia majú v porovnaní s 

exekutívnymi členmi orgánom menšiu motiváciu konať proti záujmom akcionárov. 

Napríklad, nezávislí riaditelia nezávisia primárne na odmene z jednej korporácie či radšej 

akceptujú prevzatie spoločnosti než exekutívni členovia. Po druhé, je menej 

pravdepodobné, že nezávislí členovia sa budú cítiť kontrolovaní alebo zaviazaní CEO, 

takže možno predpokladať, že budú plniť svoju monitorovaciu rolu. Po tretie, mnohí 

nezávislí riaditelia uspeli vo svojej vlastnej sfére a prinášajú skúsenosť a vonkajšiu 

perspektívu, tak potrebnú v diskusiách o obchodnej stratégii.175 Z uvedeného potom 

môžeme očakávať, že nezávislí členovia budú vytvárať hrozbu prepustenia neefektívnych 

manažérov a zavedú motivačné kontrakty, ktoré zviažu odmenu s vytváraním hodnôt pre 

akcionárov.  

 Avšak na druhej strane existuje množstvo dôvodov, prečo nezávislí riaditelia nie sú 

ideálnymi zástupcami akcionárov, ktorí ich zvolili a ich pridaná hodnota je skôr sporná. Po 

prvé, nezávislí riaditelia strávia oveľa menej času v spoločnosti a budú mať zákonite menej 

detailných informácií a (alebo) tieto informácie zle vyhodnotia v kontraste s exekutívnymi 

riaditeľmi, ktorí často pracujú na pozíciách vedúcich zamestnancov atď. Podobne, 

nezávislí riaditelia nemôžu z dôvodu chýbajúcich znalostí prispieť k manažérskym 

rozhodnutiam (mohlo by sa dokonca tvrdiť, že nezávislí riaditelia nebudú mať dostatok 

informácií o spoločnosti, aby monitorovali potenciálne pochybenia a sebaobchodovanie, i 

keď je rovnako ťažko argumentovať, že exekutívni riaditelia so svojimi konfliktami 

záujmov to zvládnu lepšie). Po druhé, nezávislí riaditelia sa môžu angažovať až príliš, a 

tým ochromiť manažérsku rolu správneho orgánu. Po tretie, nezávislí riaditelia nemusia 

                                                
174 Väčšinu dvadsiateho storočia dominovali v amerických riaditeľských radách exekutívni členovia, ale 

vplyvom akcionárskeho hnutia v 80-tych rokoch 20. storočia boli firmy tlačené k angažovaniu nezávislých 
členov do riaditeľskej rady.  Na konci 90-tych rokov tvorili nezávislý členovia 80 % väčšinu riaditeľských 

rád a riaditeľ spoločnosti bol v polovici korporácií jediný exekutívec v riaditeľskej rade. K tomu bližšie 

HORSTMEYER, D. Beyond Independence: CEO Influence and the Internal Operations of the Board 
(October 5, 2014) Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=2500852 
175  CLARK, R. C. Corporate Governance Changes in the Wake of the Sarbanes-Oxley Act: A Morality Tale 
for Policymakers Too. Georgia State University Law Review, 2005, roč. 22, č. 2, s. 299–300. 
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byť až takí nezávislí, pretože odhliadnuc od formálneho procesu, sú vyberaní 

manažmentom a nemajú motiváciu konať príliš nezávisle.176  

 Je ostatne otázka, či je akákoľvek faktická nezávislosť člena orgánu vlastne možná. 

Nezdá sa totiž reálne identifikovať, evidovať či kontrolovať všetky spôsoby, ktorými môže 

byť nezávislosť člena orgánu ohrozená či porušená. Preto americké právo sa na rozdiel od 

európskeho práva nesnaží formulovať vyčerpávajúci katalóg prípadov, ktoré vylučujú 

člena orgánu z pod označenia nezávislý,177 a napríklad SOX na účely výboru pre audit 

stanoví, že za nezávislých možno považovať jedine tých členov výboru, ktorí nedostávajú 

od spoločnosti žiadnu inú odmenu, ako tú, ktorá vyplýva z ich funkcie v riaditeľskej rade, 

výbore pre audit či inom výbore emitenta a nie sú spriaznení s emitentom ani s jeho 

dcérskymi spoločnosťami.178 V tomto ohľade ide ešte ďalej Manuál spoločností 

obchodovaných na NYSE, ktorý rezignuje na akúkoľvek ambíciu predvídať všetky 

prípady, ktoré môžu viesť k potenciálnemu konfliktu záujmov, a preto riaditeľa kvalifikuje 

ako nezávislého za predpokladu, že riaditeľská rada potvrdí, že člen nemá žiadny 

materiálny vzťah so spoločnosťou (priamo či ako partner, akcionár, manažér organizácie, 

ktorá má vzťah k spoločnosti).179  

 

3. 1. 3. 2. Problém zajatia správneho orgánu manažérmi 
 

 Základným problémom správneho orgánu je, že sa často ocitne v zajatí manažérov, 

ktorých mal pôvodne monitorovať (board capture problem). Vychádza sa tu zo sociálnej 

psychológie a historickej skúsenosti, ktoré naznačujú, že na členov správneho orgánu sa 

možno spoľahnúť ako na čestných a efektívnych len do takej miery, akí čestní a efektívni 

sú manažéri, ktorí majú na správny orgán rozhodujúci vplyv. Problém zajatia správneho 

orgánu je tak prenikavý, že vlastne na žiadny správny orgán, akokoľvek kvalifikovaný, 

nezávislý a profesionálny, sa v skutočnosti nedá úplne spoľahnúť.180 

 Teória zajatia správneho orgánu nie je nová. Ohrozenie nezávislosti riaditeľov sa 

objavuje pri odmeňovaní manažmentu. Neexekutívni riaditelia sú spojení s manažmentom 

                                                
176  CLARK, R. C. Corporate Governance Changes in the Wake of the Sarbanes-Oxley Act: A Morality Tale 
for Policymakers Too. Georgia State University Law Review, 2005, roč. 22, č. 2, s. 300. 
177 Príloha II. odporúčania Komisie 2005/162/ES z 15. februára 2005  o úlohe riadiacich pracovníkov 

registrovaných spoločností s nevýkonnými alebo dozornými oprávneniami a o výboroch  vrcholového 
(dozorného) orgánu. 
178 § 301 (3) (B) SOX 
179 303A.02 NYSE LCM 
180 MACEY, J. R. Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken. Princeton: Princeton University 
Press, 2008, s. 57. 
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väzbami záujmu, kolegiality a spriaznenosti, čo im umožňuje využiť svoju moc pri 

vyjednávaní kompenzačných schém.181 Tieto prípady sú evidentné. Nie je však dôvod, 

prečo by mala byť teória zajatia správneho orgánu limitovaná na odmeňovania 

manažmentu. Pokiaľ sú manažéri zvyknutí obhajovať a podporovať úsudok CEO v 

odmeňovaní, budú o to viac brániť záležitosti, ktoré nie sú spojené s tak prenikavým 

konfliktom záujmov.   

 Podstatou tu je, že časom sa všetci riaditelia, vonkajší i vnútorní, reputačne prepoja 

s manažmentom. Keď sa dobre darí manažmentu, riaditelia sú vnímaní ako schopní a 

naopak, keď sú manažérske výkony slabé, vrhá to tieň podozrenia na správny orgán.182 

Skutočnosť, že riaditelia zodpovedajú za výber vhodného manažmentu spôsobuje, že pre 

riaditeľov je veľmi náročné objektívne zhodnotiť manažérov. Riaditelia sú totiž nútení 

prehodnotiť vlastné rozhodnutia, keď hodnotia rozhodnutia manažérov. Priamo ide o 

prípady rozhodnutí, na ktorých riaditelia sami participovali, nepriamo pri hodnotení 

výkonu manažérov, ktorých výkonnosť opakovane potvrdili tým, že ich vo firme držali, 

povýšili a odmenili. 

 Problém zajatia správneho orgánu zhoršuje i to, že manažéri sú si tejto skutočnosti 

vedomí. Predovšetkým vedia, že sú hodnotení riaditeľmi, a preto sa snažia prezentovať 

seba  a svoje výkony v najlepšom možnom svetle. Na základe toho možno očakávať, že 

tok informácií od manažérov k správnemu orgánu bude často skreslený spôsobom, ktorý 

ukáže manažéra v najlepšom možnom svetle a podkope pozíciu disentujúceho alebo 

nekooperujúceho riaditeľa. Napríklad, správny orgán sa musí často rozhodnúť v časovom 

strese a členovia, ktorí nesúhlasia s odporúčaním manažérov alebo jednoducho žiadajú viac 

informácií, riskujú, že budú označení ako neproduktívni alebo dokonca obvinení z 

vytvárania prekážok akcieschopnosti spoločnosti.183 

 Ukazuje sa teda, že dilema, ktorej čelia členovia orgánu, je neriešiteľná. Príliš 

kolegiálny správny orgán bude totiž s veľkou pravdepodobnosťou neefektívny v 

monitorovaní manažmentu, a každý správny orgán, ktorý je nedostatočne kolegiálny, bude 

pravdepodobne neproduktívny, pretože bude neschopný dosiahnuť potrebný konsenzus v 

krátkom časovom horizonte, v akom správny orgán zvykne rozhodovať. Napriek tomu sa 

od člena správneho orgánu často očakáva, že bude nezávislý a zároveň kolegiálny. Takéto 

                                                
181 BEBCHUK, L. A, FRIED, J. M. Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive 
Compensation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004, s. 21 an. 
182 MACEY, J. R. Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken. Princeton: Princeton University 
Press, 2008, s. 60. 
183 Ibid., s. 60–61. 
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očakávania sú ale nerealistické. Od členov orgánu nemožno očakávať, že budú objektívne 

hodnotiť manažment a súčasne viac spolupracovať s manažmentom v rozhodovaní o 

stratégiách a finančnom výkazníctve.184 

 

3. 1. 3. 3. Dôsledky prípadu Enron 
 

 Na problém zajatia správneho orgánu a  neefektívneho monitorovania 

neexekutívnymi riaditeľmi poukázali viaceré známe prípady ako Smith v. Van Gorkom, 

Walt Disney a Enron. Prvým dvom z nich sa budeme venovať v nasledujúcej kapitole v 

súvislosti s fiduciárnymi povinnosťami členov orgánov, zamerajme preto pozornosť na 

prípad Enron a jeho dôsledky. Pripomeňme, že tento energetický gigant mal rok pred 

svojím bankrotom hrubý príjem 100 miliárd dolárov a bol 7. najväčšou americkou 

spoločnosťou. Na papieri mal Enron ukážkovú riaditeľskú radu zloženú až na predsedu 

rady (bývalého CEO) Kennetha Laya a aktuálneho CEO Jeffreyho Skillinga výhradne z 

neexekutívnych členov. Rok pred krachom spoločnosti časopis Chief Executive Magazine 

zaradil riaditeľskú radu Enronu medzi 5 najlepších riaditeľských rád a riaditelia 

spoločnosti sa objavovali na obálkach ekonomických časopisov.185 Riaditeľská rady 

Enronu mala výbor pre audit a compliance, výbor pre odmeňovanie a manažérsky rozvoj, 

výbor pre nominácie a corporate governance, exekutívny výbor a finančný výbor, všetky s 

rozsiahlymi právomocami a s jednou výnimkou tvorené neexekutívnymi členmi. Väčšina 

riaditeľov vlastnila väčší akciový podiel.186  

 Manažment Enronu však dlhodobo vstupoval do rôznych kontraktov a transakcií, 

ktoré mali zamaskovať problémy spoločnosti tak, aby sa dlhy nepremietli do bilancie 

spoločnosti, a tým udržiaval úverový rating a cenu akcií. To všetko bolo ešte umocnené 

vzťahom spoločnosti k audítorskej firme Arthur Andersen, ktorá Enronu poskytovala 

súčasne interný a externý audit a konzultačné služby. Výsledkom vlastne bolo, že keď 

Arthur Andersen vykonával externý audit overoval svoju vlastnú prácu.187 Neexekutívni 

                                                
184 Ibid., s. 61–63. 
185 GILLAN, S. L., MARTIN, J. D. Financial Engineering, Corporate Governance, and the Collapse of 
Enron (November 2002). U of Delaware Coll. of Bus. and Econ. Ctr. for Corp. Governance Working Paper 
No. 2002-001, s. 21,  Prístupné na SSRN: http://ssrn.com/abstract=354040 
186 Ibid., s. 21–22.  
187 Podrobnú finančnú analýzu Enronu prináša GILLAN, S. L., MARTIN, J. D. Financial Engineering, 
Corporate Governance, and the Collapse of Enron (November 2002). U of Delaware Coll. of Bus. and Econ. 
Ctr. for Corp. Governance Working Paper No. 2002-001, s. 1–59 Prístupné na SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=354040 Všeobecnejšie u ELSON, C. M., GYVES, C. J. The Enron Failure and 
Corporate Governance Reform. Wake Forest L. Rev, 2003, roč. 38, č. 3, s. 855–884.   
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riaditeľa nedokázali zhodnotiť dôležitosť a nebezpečnosť signálov naznačujúcich vážne 

problémy v spoločnosti. Dôvodom bolo, že sa spoliehali na informácie od Arthura 

Andersona, ktorý bol v konflikte záujmov, a zároveň sami mali významné konflikty 

záujmov. Mimo riaditeľských odmien totiž dostávali i konzultačné odmeny, Enron 

uzatváral významné obchody s entitami, v ktorých hrali riaditelia kľúčové roly a 

poskytoval dary skupinám spojených s riaditeľmi.188  

 Reakciou na Enron bol zákon Sarbanes-Oxley189 („SOX“), ktorý sa v naznačenom 

kontexte snažil redukovať vzťah – manažérov vyberajúcich a odmeňujúcich audítorov, 

ktorí overujú účtovníctvo manažérov – zvádzajúci audítorov, aby nekonali ako uvážliví 

kontrolóri, ale radšej ako reciproční kolegovia.190 Jednoducho povedané, zákon sa snaží 

riešiť situáciu, keď sa audítorov zmocnili manažéri. V prvom rade, oprávnenie najať, 

prepustiť a odmeniť externých audítorov SOX zveril výboru pre audit, ktorý sa musí 

skladať len z nezávislých riaditeľov.191 Emitent je povinný umožniť výboru najímať 

externých poradcov.192 Navyše, aspoň jeden z členov výboru musí byť finančným 

expertom.193 Externým audítorom zároveň sa zakazuje poskytovať vymedzené 

problematické neaudítorské služby svojím klientom.194 

 V tomto trende išli ešte ďalej nové Štandardy NYSE, ktoré napr. stanovili 

požiadavku väčšiny nezávislých riaditeľov v správnom orgáne,195 priniesli novú definíciu 

nezávislosti riaditeľov,196 či požiadavku, aby kľúčové výbory, ktoré musí mať každá 

verejne obchodovaná spoločnosť, boli tvorené výlučne nezávislými riaditeľmi.197  

 Európska odpoveď na americký vývoj a vlnu domácich škandálov prišla neskôr a 

týkala sa hlavne oblasti auditu a účtovníctva. Smernica 2006/43/ES o audite198 zaviedla 

                                                
188  GILLAN, S. L., MARTIN, J. D. Financial Engineering, Corporate Governance, and the Collapse of 
Enron (November 2002). U of Delaware Coll. of Bus. and Econ. Ctr. for Corp. Governance Working Paper 
No. 2002-001, s. 23.; ELSON, C. M., GYVES, C. J.The Enron Failure and Corporate Governance Reform. 
Wake Forest L. Rev, 2003,  roč. 38, č. 3, s. 859 an.   
189 An Act to protect investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made 
pursuant to the securities laws, and for other purposes („Sarbanes–Oxley Act of 2002“) (Pub.L. 107–204) 
190  CLARK, R. C. Corporate Governance Changes in the Wake of the Sarbanes-Oxley Act: A Morality Tale 
for Policymakers Too. Georgia State University Law Review, 2005, roč. 22, č. 2, s. 262. 
191  Za nezávislých možno považovať jedine tých členov výboru, ktorí nedostávajú od spoločnosti žiadnu inú 

odmenu, ako tú, ktorá vyplýva z ich funkcie v riaditeľskej rade, výbore pre audit či inom výbore emitenta a 
nie sú spriaznení s emitentom ani s jeho dcérskymi spoločnosťami [§ 301 (3) (B) SOX]. 
192 § 301 SOX 
193 § 407(a), (b) SOX 
194 § 201 SOX 
195 § 303A.01 NYSE LCM 
196 § 303A.02 NYSE LCM 
197  §§ 303A.04(a), -.05(a), -.06, -.07(b) NYSE LCM 
198 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných 

účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 

78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (v konsolidovanom znení). 
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výbor pre audit pre každý subjekt verejného záujmu (predovšetkým verejné korporácie, 

úverové inštitúcie a poisťovne199). Pozícia výboru je upravená v aktuálnom znení smernice 

tak, že môže byť konštituovaný ako samostatný výbor, výbor správneho alebo dozorného 

orgánu alebo po splnení podmienok členské štáty môžu umožniť, aby jeho pôsobnosť 

vykonával správny alebo dozorný orgán.200 Je vecou každého členského štátu, aby stanovil, 

či majú byť členovia výboru vybraní z neexekutívnych členov orgánov spoločnosti alebo 

ich má voliť valné zhromaždenie. Väčšina členov výboru vrátane jeho predsedu musí byť 

však nezávislá a najmenej jeden zo členov výboru pre audit musí disponovať účtovníckou 

alebo audítorskou kvalifikáciou.201 Nezávislosť členov výboru od auditovaného subjektu 

ďalej definovaná nie je. Riešením sa zdá byť aplikácia kritérií nezávislosti z odporúčania o 

úlohe riadiacich členov orgánov spoločnosti.202  

 Oproti SOX je však jeho pozícia oslabená, pretože smernica o audite v prvom rade 

predpokladá, že externého audítora bude menovať a odvolávať valné zhromaždenie;203 až v 

druhom rade môže členský štát umožniť výber externého audítora alternatívnymi spôsobmi 

za predpokladu, že členské štáty zaručia nezávislosť takto vybratých audítorov od členov 

orgánov auditovaného subjektu.204 A konečne, už spomínané odporúčanie radí správnemu 

a kontrolnému orgánu verejne obchodovaných spoločností zaviesť vyvážený počet 

závislých a nezávislých členov správneho orgánu s kontrolnou pôsobnosťou, oddeliť 

funkcie CEO a predsedu správneho orgánu a v rámci orgánov zriadiť výbory pre audit, 

menovanie a odmeňovanie.205 

 Spoločným menovateľom americkej a európskej odpovede je tu dôraz na 

nezávislosť členov orgánov. Kritika tohto trendu spočíva v tom, že z jednoúrovňového 

správneho orgánu sa stáva viac kontrolný než manažérsky orgán, ktorý bude musieť 

rezignovať na kolaborujúci a kolegiálny spôsob interakcie medzi riaditeľmi a manažérmi 

                                                
199 Čl. 2 ods. 13 smernice o audite. 
200 Čl. 39 ods. 1 a 2 smernice o audite. Podľa ods. 3 daného článku členské štáty môžu rozhodnúť, že niektoré 

subjekty verejného záujmu ako sú dcérske spoločnosti či subjekty kolektívneho investovania nemusia výbor 
pre audit vytvoriť. 
201 Čl. 39 ods. 1 smernice o audite. 
202 K tomu Príloha II. odporúčania Komisie 2005/162/ES z 15. februára 2005  o úlohe riadiacich pracovníkov 

registrovaných spoločností s nevýkonnými alebo dozornými oprávneniami a o výboroch vrcholového 
(dozorného) orgánu   
203  Čl. 37 ods. 1 a 38 ods. 2 smernice o audite. 
204  Čl. 37 ods. 2 smernice o audite. 
205 Odporúčanie Komisie 2005/162/ES z 15. februára 2005  o úlohe riadiacich pracovníkov registrovaných 

spoločností s nevýkonnými alebo dozornými oprávneniami a o výboroch vrcholového (dozorného) orgánu   
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mimo iného i preto, že nezávislý členovia budú mať oproti exekutívnym zákonite menej 

informácií a preto budú menej schopní prispieť do rozhodovacieho procesu.206   

 

3. 1. 4. Fiduciárne povinnosti  

3. 1. 4. 1 Všeobecne 
 

 Fiduciárne povinnosti majú za cieľ redukovať nebezpečenstvo, ktoré nesú tí, ktorí 

sú oprávnení zo správcovských vzťahov. Prvé nebezpečenstvo pochádza zo zverenia 

majetku alebo moci správcovi a možného pokušenia správcu zneužiť poskytnutú dôveru. 

Druhé nebezpečenstvo pramení z možného vadného plnenia zo strany správcu. Fiduciárne 

povinnosti vznikli, aby redukovali tieto riziká oprávnených osôb a odrážajú rozsah rizík.  207  

 Konkrétne platí, že fiduciárna povinnosť lojality (duty of loyalty) sa bude 

vzťahovať k riziku správcovej sprenevery alebo zneužitia zvereného majetku alebo 

oprávnenia. Povinnosť starostlivosti (duty of care) sa znova vzťahuje k riziku strát 

oprávnenej osoby z dôvodu vadného plnenia poskytnutého správcom. 

 Východiskom je, že fiduciárne povinnosti vyplývajú z fiduciárnych vzťahov. Aby 

bol určitý vzťah charakterizovaný ako fiduciárny, musí spĺňať tri základné podmienky: (i) 

zverenie majetku alebo oprávnenia správcovi, (ii) osoba, ktorá zverila majetok alebo 

oprávnenie, dôveruje správcovi a (iii) riziko, že správca zneužije zverenú moc.208 

Fiduciárne vzťahy predstavujú otvorenú množinu. Typickými správcami sú správcovia 

trustov, členovia korporátnych orgánov, partneri osobných obchodných spoločností či 

zástupcovia v rámci zastúpenia. Okrem toho sa tu tradične pridávajú osoby poskytujúce 

profesionálne služby ako advokáti, lekári, portfólio manažéri a poradcovia.209 Okrem 

typizovaných prípadov môže fiduciárny vzťah vzniknúť i neformálne, napríklad, pokiaľ 

zverím finančné prostriedky priateľovi, aby kúpil požadovanú vec. Na druhej strane však 

platí, že banka nie je správcom voči svojim vkladateľom či dlžníkom. Banka je totiž 

zmluvným dlžníkom voči vkladateľom a zmluvným veriteľom voči dlžníkom. Avšak v 

prípade, že banka naďalej drží peniaze, ktoré si dlžník požičal, americké súdy v niektorých 

                                                
206 Porov.  CLARK, R. C. Corporate Governance Changes in the Wake of the Sarbanes-Oxley Act: A 
Morality Tale for Policymakers Too. Georgia State University Law Review, 2005, roč. 22, č. 2, s. 277–282; 
MACEY, J. R. Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken. Princeton: Princeton University 
Press, 2008, s. 54–55. 
207 FRANKEL, T. Fiduciary Law. New York: OUP, 2011, s. 106 an. 
208 Ibid., s. 4 an. 
209 Ibid., s. 42 an. 
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prípadoch judikovali, že banka sa môže stať voči týmto peňažným prostriedkom 

správcom.210   

 Z toho sa jasne podáva, že vznik fiduciárneho vzťahu nezávisí na existencii 

zmluvy. Napríklad, pokiaľ sa klient a správca dohodnú na portfólio manažmente, 

fiduciárne povinnosti vzniknú až zverením peňažných prostriedkov správcovi. Na druhej 

strane fiduciárne povinnosti môžu vzniknúť i predtým než strany vstúpia do záväzkového 

vzťahu. Napríklad, pokiaľ predbežná diskusia s potenciálneho klienta a správcu majetku 

zahrňuje dôverné informácie, vyvstanú fiduciárne povinnosti správcu už k týmto 

informáciám.211  

 

 

3. 1. 4. 2. Fiduciárne povinnosti v korporátnom práve 
 

 Fiduciárne povinnosti sa štandardne skladajú z povinnosti lojality a povinnosti 

starostlivosti.212 V oblasti korporátneho práva povinnosť lojality konkrétne vyjadruje 

povinnosť konať spôsobom, o ktorom je člen orgánu presvedčený, že je v najlepšom 

záujme korporácie. Manažéri dlhujú túto povinnosť spoločne korporácii a jej akcionárom, 

pretože záujmy akcionárov a korporácie sa vnímajú ako substitučné, resp. záujem 

korporácie je postupovať v záujme jej akcionárov.213 Vo verejne obchodovateľných 

spoločnostiach je substitučnosť záujmov skôr fikciou, pretože každý z rozptýlených 

akcionárov má iné preferencie, naopak v malých súkromných spoločnostiach je záujem 

spoločnosti a záujem majoritného akcionára fakticky zameniteľný.214 Povinnosť lojality sa 

materializuje v normách týkajúcich sa zneužívania postavenia manažéra v stretu záujmov, 

                                                
210 Ibid., s. 10 an. 
211 Ibid., s. 103 an. 
212 Konkrétne formulácie fiduciárnych povinností členov orgánov uvádzajú napr. Revidovaný modelový 
zákon obchodných korporácií (RMBCA): „(a) Each member of the board of directors, when discharging the 
duties of a director, shall act: (1) in good faith, and (2) in a manner the director reasonably believes to be in 
the best interests of the corporation.(b) The members of the board of directors or a committee of the board, 
when becoming informed in connection with their decision-making function or devoting attention to their 
oversight function, shall discharge their duties with the care that a person in a like position would 
reasonably believe appropriate under similar circumstances.“ (§ 8.30 RMBCA) nebo Princípy corporate 
governance Amerického právneho inštitútu (ALI Principles of Corporate Governance): „A director or officer 
has a duty to the corporation to perform the director’s or officer’s functions in good faith, in a manner that 
he or she reasonably believes to be in the best interests of the corporation, and with the care that an 
ordinarily prudent person would reasonably be expected to exercise in a like position and under similar 
circumstances.“ [§ 4.01 (a) ALI Principles of Corporate Governance]. 
213„The best interest of the corporation and its shareholders take .... precedence over any interest possessed 
by  a director.“ In. Cede & Co. v. Technicolor, Inc., 634 A 2d 345, 361 (Del. 1993). 
214 K tomu viz pozn. č. 121. 
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a to stanovením podmienok pre sebaobchodovanie, konkurenciu, využitie korporátnej 

príležitosti, schvaľovaní vlastných odmien či dispozície s korporátnym majetkom. 

Povinnosť starostlivosti ukladá každému členovi správneho orgánu postupovať pri správe 

korporácie so štandardom starostlivosti, ktorý možno rozumne očakávať od bežne 

obozretnej osoby v rovnakej pozícii a za rovnakých okolností. 

 

3. 1. 4. 3. Pravidlo podnikateľského úsudku a jeho koncepcie 
 

 Proti neoprávneným obvineniam zo strany oprávnených osôb voči členom orgánov 

prichádza právo s pravidlom podnikateľského úsudku (business judgment rule). Všeobecne 

povedané, pravidlo zabraňuje súdnemu prieskumu korporátnych rozhodnutí, ktoré sú 

čestné a premyslené, ale nesprávne z pohľadu spoločnosti a jej akcionárov.215 Pravidlo 

podnikateľského úsudku býva často odôvodňované nekompetentnosťou súdov k 

posudzovaniu podnikateľských rozhodnutí či ochranou podstupovania rizikových 

rozhodnutí členmi orgánov. Každé z týchto odôvodnení je ale nedostatočné. Ako dokázal 

M. Dooley, pokiaľ je jedno z vysvetlení korporácie nexus (spojenie) kontraktov, tak 

analogicky v záväzkovom práve nikoho nenapadne starať sa o to, prečo by predávajúci, 

ktorý poskytne iný tovar než bol dohodnutý, nemal byť zodpovedný a jeho „podnikateľský 

duch“ by mal byť zodpovednosťou poškodený. Vo vzťahu k tvrdeniu, že sudcovia nie sú 

odborníci na podnikanie, by sme sa tiež mohli pýtať, prečo by súdy mali posudzovať 

napríklad lekárske či inžinierske rozhodnutia, keď pravidelne nie sú odborníci ani v jednej 

z oblastí, o ktorej rozhodujú. Podstata bude teda niekde inde. Ukazuje sa, že hlavným 

účelom pravidla podnikateľského úsudku je chrániť autoritu správneho orgánu činiť 

podnikateľské rozhodnutia.216 Podľa teórie organizácie totiž platí, že pokiaľ každé 

rozhodnutie osoby A môže byť preskúmané osobou B, ide o presun rozhodovacej autority z 

osoby A na osobu B.217 Povedané inak, pokiaľ by sme umožnili akcionárom iniciovať častý 

súdny prieskum podnikateľských rozhodnutí, nastupuje presun rozhodovacej autority zo 

správneho orgánu na akcionárov, resp. na súdy. Takéto vysvetlenie nie je len ekonomickou 

teóriou, ale nepriamo ho potvrdil i známy judikát Smith v. Van Gorkom, ktorý uviedol, že 

„podľa delawarského práva je pravidlo podnikateľského úsudku potomkom základného 

princípu kodifikovaného v hlave 8 § 141 písm. a) delawarského zákonníku, že obchod a 

                                                
215 Porov. DOOLEY, M. P. Two Models of Corporate Governance. The Business Lawyer, 1992, roč. 47, č. 2, 

s. 470. 
216 Ibid., s. 470. 
217ARROW, K. J. The Limits of Organization. New York: W. W. Norton, 1974, s. 78. 
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záležitosti delawarských korporácií sú riadené alebo vedené správnou radou. [...] Pravidlo 

podnikateľského úsudku ochraňuje a podporuje plný a voľný výkon riadiaceho 

oprávnenia.“218 Pri pravidle teda nejde o nič iného než judiciálnu variáciu všeobecného 

pravidla korporátneho práva, že rozhodovacie oprávnenie v korporácii náleží správnemu 

orgánu.  

Pravidlo podnikateľského úsudku umožňuje normálne riadenie spoločnosti, pretože 

poskytuje voľnosť podnikateľského konania. Napriek tomu sa na spôsob jeho aplikácie 

vytvorili tri koncepcie, a to autoritatívna, zodpovednostná a imunitná.  

 Prvá, autoritatívna koncepcia, vychádza z formulácie v kauze Aronson v. Lewis, 

kde pravidlom podnikateľského úsudku je domnienka, že pri prijímaní podnikateľských 

rozhodnutí konali členovia správnej rady na základe dostatočných informácií, v dobrej 

viere a v poctivom presvedčení, že rozhodnutie je v najlepšom záujme spoločnosti. [...] V 

prípade absencie zneužitia diskrečného oprávnenia bude tento úsudok rešpektovaný súdmi. 

Bremeno je na strane, ktorá napadá rozhodnutie, aby preukázala fakty vyvracajúce 

domnienku.219 Domnienka je prekonaná jedine pokiaľ žalobca (i) preukáže dostatočné 

fakty vytvárajúce rozumnú pochybnosť o tom, že členovia správnej rady boli nestranní a 

nezávislí alebo (ii) preukáže hrubú nedbanlivosť žalovaného člena.220 

 V praxi bude frekventovaná predovšetkým druhá časť testu vzťahujúca sa k 

prieskumu, či nedošlo k hrubej nedbanlivosti v procese, ktorý predchádzal prijatiu 

rozhodnutia. Pravidlo nedovoľuje skúmať vhodnosť alebo rozumnosť dôvodov, ktoré 

viedli k rozhodnutí pre určité konanie.221 

 Autoritatívny model pravidla podnikateľského úsudku teda bráni súdnemu 

prieskumu vecnej správnosti väčšiny rozhodnutí správnej rady, bežných či výnimočných.  

 S. Bainbridge interpretoval autoritatívnu koncepciu ako abstenčnú doktrínu alebo 

inak doktrínu zdržanlivosti (abstention doctrine), ktorá predpokladá automatickú aplikáciu 

pravidla podnikateľského úsudku, pokiaľ nebudú preukázané diskvalifikujúce okolnosti 

                                                
218Under Delaware law, the business judgment rule is the offspring of the fundamental principle, codified in 
8 Del. C. § 141 (a), that the business and affairs of a Delaware corporation are managed by or under its 
board of directors. [...] The business judgment rule exists to protect and promote the full and free exercise of 
the managerial power granted to Delaware directors [Smith v. Van Gorkom 488 A.2d 858 (Del. 1985)]. 
219 Porov. „It is a presumption that in making a business decision the directors of a corporation acted on an 
informed basis, in good faith and in the honest belief that the action taken was in the best interests of the 
company. [...] Absent an abuse of discretion, that judgment will be respected by the courts. The burden is on 
the party challenging the decision to establish facts rebutting the presumption.“ [Aronson v. Lewis 473 A.2d 
812 (Del. 1984)] 
220Aronson v. Lewis 473 A.2d 812, 814 (Del. 1984). 
221Shlensky v. Wrigley, 237 N.E.2d 776, 778-81 (Ill. App. Ct. 1968). 
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ako podvod, nezákonnosť či konanie v konflikte záujmov.222 Podľa S. Bainbridgea má 

tento prístup predovšetkým znižovať riziko zaujatosti spätného pohľadu, pretože pokiaľ 

porota vie, že žalobca bol poškodený, bude predpojatá rozhodnúť o nedbanlivostnej 

zodpovednosti, dokonca v prípadoch, keď z pohľadu ex ante, bola veľmi malá 

pravdepodobnosť, že môže nastať škoda a prevencia by bola neefektívna.223 

 Abstenčná doktrína vychádza predovšetkým zo známeho judikátu Shlensky v 

Wrigley,224 ale niektoré jej prvky nájdeme i v iných judikátoch.225 

 Druhú koncepciu priniesli Princípy správy a riadenia akciových spoločností 

Amerického právneho inštitútu (The American Law Institute),226 ktoré uvádzajú, že člen 

správnej rady nebo managementu akciovej spoločnosti, ktorý v dobrej viere učiní 

podnikateľský úsudok, splní svoje povinnosti, pokiaľ (i) nemá na predmete rozhodnutia 

osobný záujem,(ii) je o predmete rozhodnutia informovaný v rozsahu, o ktorom sa rozumne 

domnieva, že je primeraný okolnostiam a (iii) je racionálne presvedčený o tom, že 

podnikateľské rozhodnutie je v najlepšom záujme akciovej spoločnosti.227 

 Na prvý pohľad rozdiel oproti prvej koncepcii tkvie v tom, že sa nevytvára 

domnienka, čo síce priebeh dokazovania nemení, pretože všeobecne v civilnom procese 

platí povinnosť toho, kto niečo tvrdí, tvrdenie dokázať, v skutočnosti však absencia 

prezumpcie korektného rozhodnutia povoláva súd, aby preskúmaval napadnuté 

rozhodnutie správneho orgánu tým, že mu jednoducho ponúka návod ako postupovať v 

žalovaných prípadoch. V kontraste s fiduciárnymi povinnosťami, ktoré fungujú ako 

štandard správania  (standard of conduct) členov orgánov, pravidlo podnikateľského 

úsudku vystupuje ako štandard súdneho prieskumu (standard of review), pretože formuje 

test, ktorý súdy používajú pre určenie, či jednanie člena orgánu vedie k osobnej 

zodpovednosti.228 V mnohých prípadoch je štandard správania a štandard prieskumu 

totožný, avšak v prípade zodpovednosti člena orgánu vidíme, že štandard prieskumu je 

menej prísny než štandard správania, na ktorom sú povinnosti založené (z dôvodu 

                                                
222 BAINBRIDGE, S. M. The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine. Vanderbilt Law Review, 
2004, roč. 57, č. 1,  s. 96n. 
223 lbid. s. 114n. 
224Srov. Shlensky v. Wrigley, 237 NE 2d 776 (Ill. App. 1968) (aplikující delawarské právo) 
225 Brehm v. Eisner, 746 A.2d 244, 259 (Del. 2000); In re Citigroup Inc. Derivative Litigation, 964 A.2d 106, 
122 (Del. Ch. 2009). 
226 Porov. THE AMERICAN LAW INSTITUTE (ALI). Principles of Corporate Governance: Analysis and 
Recommendations. 2 sv., St. Paul : American Law Institute Publishers, 1994,  416 s., 465 s. 
227ALI:  § 4.01(c) Principles of Corporate Governance (PCG). 
228K tomu napr. Omnicare, Inc. v. NCS Healthcare, Inc., 818 A.2d 914, 927 (Del. 2003): „The business 
judgment rule, as a standard of judicial review, is a common-law recognition of the statutory authority to 
manage a corporation that is vested in the board of directors.“ 
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náročnosti splniť povinnosti riaditeľov, pokiaľ sú pomerované rozumnosťou).229 Totiž v 

prípade povinnosti náležitej starostlivosti sa skúma len informovanosť člena orgánu. 

Dokazovanie objektívneho lojálneho správanie je zastúpené povinnosťou skúmať 

presvedčenie člena orgánu, že koná v záujme korporácie.  

 Test pravidlom podnikateľského úsudku žiada od žalobcu uniesť bremeno dôkazu 

spočívajúce v preukázaní, že člen správneho orgánu porušil povinnosti. Pokiaľ žalobca 

neunesie toto bremeno, bude súd aplikovať pravidlo podnikateľského úsudku, aby ochránil 

člena orgánu pred osobnou zodpovednosťou za dané rozhodnutie. Pokiaľ žalobca unesie 

dôkazné bremeno, pravidlo podnikateľského úsudku sa neaplikuje a dôkazné bremeno sa 

presúva na žalovaného, aby dokázal „úplnú férovosť“ (entire fairness) transakcie voči 

žalobcovi.230 

 Novú interpretáciu zodpovednostnej koncepcie priniesla kauza In re Walt Disney 

Company Derivative Litigation (ďalej len „Disney“). Menšinoví akcionári tu žalovali 

riaditeľa spoločnosti Walt Disney za porušenie fiduciárnych povinností kvôli rozhodnutiu 

o podmienkach uzavretia a rozviazania kontraktu s prezidentom spoločnosti Michaelom 

Ovitzom, ktorý za 15 mesiacov nie príliš úspešného pôsobenia vo funkcii odchádzal s 

odstupným v celkovej výške cca 140 mil. dolárov. Žaloba bola nakoniec zamietnutá pre 

neunesenie dôkazného bremena porušenia povinností členov orgánov, podstatnejšie však 

bolo, že Delaware Chancery Court podriadil povinnosť starostlivosti a lojality konceptu 

dobrej viery231 a (ne)súlad s dobrou vierou predstavoval test pro (ne)splnenie predpokladov 

aplikácie pravidla podnikateľského úsudku.232 Súd dobrú vieru presne nedefinoval, ale 

                                                
229 Porov. EISENBERG, M. A. Corporations and Other Business Organizations: Cases and Materials. 9. 
vid., New York: Foundation Press, 2005, s. 539 an. 
230 Cede & Co. v. Technicolor, 634 A.2d 361 (Del. 1993) 
231 Porov. „Fundamentally, the duties traditionally analyzed as belonging to corporate fiduciaries, loyalty 
and care, are but constituent elements of the overarching concepts of allegiance, devotion and faithfulness 
that must guide the conduct of every fiduciary. The good faith required of a corporate fiduciary includes not 
simply the duties of care and loyalty, in the narrow sense that I have discussed them above, but all actions 
required by a true faithfulness and devotion to the interests of the corporation and its shareholders.“ (In re 
Walt Disney Co. Consolidated Derivative Litigation, 927 A.2d 693 (Del. Ch. 2005). 
232  K zohľadňovaniu dobrej viery pri posudzovaní starostlivosti a lojality súd uvádza, že „súlad s 

povinnosťami starostlivosti riediteľa nemôže byť nikdy súdom primerane rozhodnutý odkazom na obsah 
rozhodnutia riaditeľskej rady, ktoré vedie ku škode s výnimkou posúdenia dobrej viery alebo racionálnosti 
zvoleného procesu. To znamená, že len to, či sudca alebo porota spätne posuzujúca záležitost verí, že 

rozhodnutie bolo vecne nesprávne, nebo stupne nesprávnosti prechádzejú od „hlúpe“ ke „neslýchané“ nebo 

„iracionálné“, neposkytuje základ pre vyvodenie zodpovednosti riaditeľa, pokiaľ súd rozhodne, že použitý 

proces bol buď racionálny, nebo zvolený v dobrej viere v snahe následovať korporátne záujmy.“ 
(„...compliance with a director’s duty of care can never appropriately be judicially determined by reference 
to the content of the board decision that leads to a corporate loss, apart from consideration of the good faith 
or rationality of the process employed. That is, whether a judge or jury considering the matter after the fact, 
believes a decision substantively wrong, or degrees of wrong extending through “stupid” to “egregious” or 

“irrational”, provides no ground for director liability, so long as the court determines that the process 
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zdôraznil, že neexkulpovateľné porušenie dobrej viery nastáva, pokiaľ bude preukázané, že 

žalovaní vedome a úmyselne porušili svoje povinnosti prijatím postoja „nestaráme sa o 

riziká“, týkajúceho sa materiálneho korporátneho rozhodnutia.233 Ako príklady porušenia 

dobrej viery súd demonštratívne uviedol situácie, keď správca zámerne koná za iným 

účelom než je nasledovanie najlepších záujmov korporácie, keď správca koná so zámerom 

porušiť pozitívne právo, alebo keď správca nekoná v tvári v tvár povinnosti konať, 

demonštrujúc vedomé prehliadanie povinností.234 V otázke posudzovania dobrej viery boli 

ale iné delawarské judikáty prísnejšie, pretože ako diskvalifikačné kritérium akceptovali už 

hrubú nedbanlivosť.235  

 Dobrá viera z Disney vyvolala medzi akademikmi kontroverzné reakcie,236 

akokoľvek považuje sa za bezrozporné, že jej aplikácia na účely pravidla podnikateľského 

úsudku predstavuje analógiu k zavineniu (mens rea) podľa trestného práva.237 

 Na margo kauzy Disney je treba dodať, že často formulovaná požiadavka pravidla 

podnikateľského úsudku, aby súd nerealizoval materiálny prieskum rozhodnutia a 

obmedzil sa len na prieskum procesu prijímania rozhodnutia, je modifikovaný. Ukazuje sa 

totiž, že delawarská súdy predsa jen materiálne posudzujú tie rozhodnutia, ktoré sú na 

hrane diskrécie povolenej pravidlom podnikateľského úsudku (na hrane dobrej viery), keď 

začnú materiálne posudzovať i rozumnosť (reasonabless) prijatého rozhodnutia. Porušení 

                                                                                                                                              
employed was either rational or employed in a good faith effort to advance corporate interests.“) In re The 
Walt Disney Co. Derivative Litigation,  907 A 2d 693 (Del. Ch. 2005) cituje přitom In re Caremark Int'l Inc. 
Derivative Litigation, 698 A.2d at 967–968 (Del. Ch. 1996). 
233 Porov. „...I concluded that the complaint, together with all reasonable inferences drawn from the well-
plead allegations contained therein, could be held to state a non-exculpated breach of fiduciary duty claim, 
insofar as it alleged that Disney’s directors "consciously and intentionally disregarded their responsibilities, 
adopting a `we don't care about the risks' attitude concerning a material corporate decision.“(In re Walt 
Disney Co. Derivative Litigation, 927 A.2d  693 (Del. Ch. 2005). 
234„A failure to act in good faith may be shown, for instance, where the fiduciary intentionally acts with a 
purpose other than that of advancing the best interests of the corporation, where the fiduciary acts with the 
intent to violate applicable positive law, or where the fiduciary intentionally fails to act in the face of a 
known duty to act, demonstrating a conscious disregard for his duties.“ (In re Walt Disney Co. Consolidated 
Derivative Litigation, 927 A.2d  693 (Del. Ch. 2005) 
235Napr. In re Caremark International Inc. Derivative Litigation 698 A.2d 971 (Del. Ch. 1996): „In order to 
show that the Caremark directors breached their duty of care by failing adequately to control Caremark's 
employees, plaintiffs would have to show either (1) that the directors knew or (2) should have known that 
violations of law were occurring and, in either event, (3) that the directors took no steps in a good faith effort 
to prevent or remedy that situation, and (4) that such failure proximately resulted in the losses complained 
of“ alebo tiež Cede & Co. v. Technicolor, 634 A.2d 361 (Del. 1993). 
236  K tomu viz dve koncepčne odlišné práce SALE, H. A. Delaware's Good Faith. Cornell Law Review, roč. 

89, č. 2,  2004, s. 456 –495 (argumentuje, že dobrá viera predstavuje novú, tretiu fiduciárnu povinnosť) a 

GRIFFITH, S. J. Good Faith Business Judgment: A Theory of Rhetoric in Corporate Law Jurisprudence. 
Duke Law Journal, roč. 55,  č. 1, 2005, s. 1–73  (argumentuje, že dobrá viera je len rétorickým nástrojom 
oscilujícim mezi povinnosťou starostlivosti a lojality, ktorá umožňuje prejednávat žaloby voči členom 

orgánov i vtedy, keď nie sú splnené všetky podmienky žalôb). 
237 K tomu VEASEY, N. E., DI GUGLIELMO, CH. T. Indispensable Counsel: The Chief Legal Officer in 
the New Reality. New York: OUP, 2012, s. 136. 
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fiduciárnych povinností by však súd mohol konštatovať iba vtedy, pokiaľ by rozhodnutie 

bolo nesmierne hlúpe.238 

 Tretiu koncepciu nazvanú doktrína imunity (immunity doctrine) predstavila 

komercialistka L. McMillan, podľa ktorej je pravidlo podnikateľského úsudku analógiou 

imunity,239 pretože skrze neho členovia orgánov požívajú ochranu pred zodpovednosťou za 

podnikateľské rozhodnutia.240 Praktický rozdiel oproti predchádzajúcim koncepciám 

spočíva v stratifikácii dôkazného bremena. V prípade imunít totiž platí, že ten, kto sa 

dovoláva nároku na imunitu, musí preukázať svoje oprávnenie. V našom prípade by to 

znamenalo, že žalovaný člen orgánu by musel dokázať, že sporné rozhodnutie bolo 

podnikateľskej povahy, aby sa na neho mohlo vztiahnuť pravidlo podnikateľského 

úsudku.241 Zvyšok dôkazného bremena by však zostal nezmenený a žalobca by naďalej 

preukazoval, že žalovaný porušil svoje povinnosti; pokiaľ by sa mu to podarilo, pravidlo 

podnikateľského úsudku by sa neaplikovalo a dôkazné bremeno by sa presunulo na 

žalovaného, aby dokázal úplnú férovosť transakcie voči žalobcovi. 

3. 1. 4. 4. Vylúčenie a obmedzenie zodpovednosti za porušenie fiduciárnych povinností 
 

 So starostlivosťou riadneho hospodára a pravidlom podnikateľského úsudku veľmi 

úzko súvisí otázka vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti za výkon funkcie. 

Autorizácia242 a ratifikácia243 porušenia povinností v americkom práve možná je. Zatiaľ, čo 

pravidlá autorizácie stanoví pozitívne právo, ratifikácia je na uvážení valného 

zhromaždenia. Ratifikácia však má obmedzený dosah, pretože i ratifikované rozhodnutia 

môžu byť žalované za podvod, nezákonnosť či plytvanie, s výnimkou jednomyseľnej 

akcionárskej ratifikácie.244 V prípade autorizácie môže byť v spoločenskej zmluve 

(certificate of incorporation) stanovené obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti 

riaditeľa voči korporácii a jej akcionárom. Autorizácia sa však nevzťahuje na: (i) porušenie 

                                                
238  K tomu ROSENBERG, D. Galactic Stupidity and the Business Judgment Rule. Journal of Corporation 
Law. 2007, roč. 32, č. 2, s. 321. 
239 Je treba upozorniť, že na rozdiel od našej právnej tradície pojem „imunita“ nemá v americkom práve 
výhradne verejnoprávne konotácie, ale užíva se i ako označenie pozície alebo okolností vylučujícich 

súkromoprávnu zodpovednosť, napr. imunita milosrdného Samaritána (Good Samaritan Immunity), ktorá 
vylučuje občianskoprávnu zodpovednosť za dobrovoľné poskytnutie neodkladnej pomoci zranenej osobe. K 

tomu Mueller v. McMillian Warner Ins. Co., 714 N.W.2d 183, 186 (Wise. 2006). 
240 MCMILLAN, L. The Business Judgment Rule as an Immunity Doctrine. William & Mary Business Law 
Review, 2013, roč. 4, č. 2, s. 569. 
241 Ibid., s. 573. 
242Autorizáciou se rozumie súhlas akcionárov nebo riaditeľov s omedzením nebo vylúčením zodpovednosti 

pred porušením povinnosti stanovený ve společenskej zmlouve. 
243Ratifikáciou je akcionárske schválenie škodného konania po porušení povinnosti. 
244Gantler  v. Stephens, 965 A.2d 695, 713 (Del. 2009). 
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povinnosti lojality, (ii) konanie alebo opomenutie, ktoré nie je v dobrej viere alebo ktoré je 

vedomým či úmyselným porušením práva, (iii) protiprávnu výplatu dividend alebo 

protiprávny nákup akcií nebo ich spätný odkup a (iv) konanie za účelom osobného 

obohatenia.245 Znamená to teda, že autorizovať možno jedine porušenie povinnosti 

starostlivosti (duty of care) a nemá účinky voči tretím osobám (veriteľom). 

 

3. 1. 5. Odmeňovanie 

 

3. 1. 5. 1. Všeobecne  
 

 Nastavenie odmeňovania manažérov alebo širšie povedané motivačných programov 

pre manažment246 sa považuje za jeden z klasických nástrojov riešenia problémov 

zastúpenia. Podstatou je, že spoločnosť nastaví odmeňovací systém pre manažment, 

ktorého úlohou je motivovať manažérov k tomu, aby konali v záujme spoločnosti a 

jej akcionárov.247 Všeobecne však existujú dva rozdielne pohľady na to, ako sú problém 

zastúpenia a odmeňovanie manažmentu navzájom prepojené. Zástancovia prístupu 

efektívnej kontraktácie (efficient contracting) tvrdia, výška a zloženie odmien 

manažmentu sú výsledkom trhového mechanizmu, ktorý vzniká na základe vyjednávania 

medzi manažérmi a spoločnosťou, a odmena je štruktúrovaná tak, aby optimalizovala 

hodnotu firmy.248 Naproti tomu zástancovia prístupu manažérskeho vplyvu (managerial 

power) argumentujú, že výška a zloženie odmien manažmentu nie sú určované 

                                                
245Del. C., tit. 8, § 102 (b) (7). 
246 Odmenou (compensation, remuneration, pay) je akékoľvek priame či nepriame protiplnenie 
odmeňovanému za činnosti spojené s výkonom funkcie (mzda, podiel na zisku, akciové opcie, služobný 
automobil apod.). Širším pojmom než odmena je motivačný program (incentive contract), ktorý na rozdiel od 
odmeny môže zahŕňať napríklad sankčné mechanizmy ako právo spoločnosti odoprieť odmeňovanému 
poskytnutie časti odmeny, na ktorú by mu inak vzniklo právo, nebyť stanovenej skutočnosti (malus), 
oprávnenie spoločnosti požadovať späť od odmeňovaného časť odmeny, na ktorú mu už vznikol právny 

nárok, ak sa následne ukázalo, že bola splnená skutočnosť, na ktorej bolo toto spätné vymáhanie viazané 

(clawback) či hrozbu odvolania z funkcie či výpovede manažérskej zmluvy, pokiaľ bude zisk spoločnosti 

nízky (performance-based dismissal) apod. 
247 Všeobecne JENSEN, M. C., MECKLING, W. H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost 
and Ownership Structure. 1976, s. 305-360, Konkrétne predovšetkým JENSEN, M. C., MURPHY, K. J. 
Performance Pay and Top-Management Incentives. Journal of Political Economy, 1990, 98, s. 225-264. 
248 Napr. CORE, J. E., GUAY, W. R., LARCKER, D. F. Executive equity compensation and incentives: a 
survey. Economic Policy Review, April, 2003, s. 27-50. 
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konkurenčnou trhovou silou, ale skôr tým, že riadiaci orgán firmy bol ovládnutý 

manažmentom firmy (board capture).249  

 Posledné veľké analýzy však ukazujú, že výška a zloženie manažérskych odmien sú 

výsledkom spoločného pôsobenia manažérskeho vplyvu, efektívnej kontraktácie i štátnych 

intervencií.250 Po prvé, nie je pochybností o tom, že manažéri sledujú vlastné záujmy a 

preferujú vysoké odmeny pred nízkymi. Navyše, manažéri často poznajú spôsoby ako 

ovplyvňovať výbory pre odmeňovanie a odmeňovací proces ako celok. Po druhé platí, že 

najkritizovanejšie odmeny boli výsledkom vyjednávacieho procesu s externými kandidátmi 

a nevznikli počas výkonu funkcie. V skutočnosti napríklad tým, že spoločnosť vyberie 

vhodného kandidáta na CEO, zvyšuje jeho vyjednávaciu pozíciu na úkor vlastnej 

vyjednávacej pozície. Tendencia preplatiť kandidáta je zintenzívnená tým, že kandidát je 

často zastúpený skúsenými konzultantmi, ktorí dohadujú jeho kontrakt s výborom pre 

odmeňovanie, ktorým chýbajú profesionálne negociačné schopnosti. Situácia je ešte horšia 

v prípadoch, keď zástupcovia kandidáta vyjednávajú s riaditeľom právneho oddelenia či 

riaditeľom ľudských zdrojov, ktorým nielenže chýbajú profesionálne negociačné 

schopnosti, ale ktorí súčasne vedia, že budú priamo reportovať novému CEO, keď sa 

dohoda konečne dosiahne. Po tretie sa ukazuje, že na výšku a zloženie odmien tiež 

nezanedbateľne vplývajú štátne intervencie do daňových povinností, účtovných pravidiel, 

informačných povinností či iné priame a nepriame legislatívne zásahy do odmeňovania. 

Predovšetkým v prípadoch kríz či škandálov súvisiacich s odmeňovaním zákonodarcovia v 

snahe upokojiť pobúrenú verejnosť prijímajú ďalšie pravidlá, ktoré majú významný dopad 

na odmeňovanie manažérov.   

 

3. 1. 5. 2. Problémy spojené s odmeňovaním 
 
 S odmeňovaním je spojených viacero závažných problémov, ako napríklad 

kontroverzie okolo nadmerných odmien, odmeňovanie bez ohľadu na výkon 

odmeňovaného či fakt, že odmeňovanie môže vytvárať stimuly pre rizikové správanie 

odmeňovaného. Tieto problémy dokazujú, že odmeňovanie často problém zastúpenia 

nerieši, ale naopak môže výrazne prispievať k jeho zintenzívneniu a prehĺbeniu.   
                                                
249 Predovšetkým BEBCHUK, L. A, FRIED, J. M. Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of 
Executive Compensation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004, 278 s. 
250 MURPHY, K. J. Executive Compensation: Where We are, and How We Got There. In: 
CONSTANTINIDES, G., HARRIS, M., STULZ, R. (eds.) Handbook of the Economics of Finance. Volume 
1A. Amsterdam: North Holland, 2013, s. 330 an.  
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 Najviditeľnejším z otáznikov odmeňovania sa je nadmerná veľkosť odmien. 

Frekventovanou reakciou je sociálna kritika veľkého nepomeru odmien manažmentu k 

veľkosti mzdy bežného zamestnanca.251 Pokiaľ sa však napríklad pozrieme na celkový 

príjem všetkých amerických CEO, tak ich príjem je „len“ 5 krát vyšší než príjem 

priemerného zamestnanca.252 Rozdiel medzi priemernou odmenou priemerného CEO 

priemerného zamestnanca nie je až tak priepastný a veľmi vysoké odmeny sú črtou 

určitého segmentu spoločností a globálnych hráčov na trhu. Najväčším problémom 

odmeňovania nie je excesívnosť odmien, ale  fakt, že odmeňovanie sa oddelilo od 

manažérskeho výkonu. Manažéri dostávajú nadpriemerné odmeny bez ohľadu na svoj 

príspevok k hodnote korporácie a dokonca v niektorých prípadoch odmeňovanie priamo 

motivuje manažérov k správaniu poškodzujúcemu korporáciu a akcionárov.253  

 Riešením odmeňovania bez ohľadu na výkon je nastaviť odmeny v závislosti od 

manažérskeho výkonu (pay for performance). Dosiahnuť naviazanie odmeňovanie 

manažéra na manažérsky výkon je však oveľa náročnejšie než sa zdá. Typickým príkladom 

výkonnostných odmien sú odmeny založené na účasti na kapitále spoločnosti vo forme 

akciových opcií,254 ktoré sa od 90-tych rokov minulého storočia stali globálnym trendom 

odmeňovania manažérov. Od akciových opcií sa totiž očakávalo, že dokážu 

najefektívnejšie prepojiť záujmy beneficientov akciových opcií a akcionárov danej 

spoločnosti.255 Očakávania vkladané do akciových opcií sa však nenaplnili. Dôvodov je 

viacero. Po prvé, opcie často nevytvárajú spojenie medzi odmenou a manažérskym 

výkonom, ale radšej umožnia manažérom profitovať z nárastu cien akcií z dôvodu 

trhových alebo sektorových trendov, ktoré sú mimo manažérsku kontrolu. Po druhé, opcie 

motivujú manažérov zvyšovať krátkodobú cenu akcií spoločnosti – teda cenu, pri ktorej sa 

rozhodnú akcie získané z opcie predať – a to i napriek riziku poklesu hodnoty spoločnosti 

                                                
251 Porov. http://www.huffingtonpost.com/entry/ceo-worker-pay-gap_us_55ddc3c7e4b0a40aa3acd1c9   
252 Porov. http://www.wsj.com/articles/mark-perry-and-michael-saltsman-about-that-ceo-employee-pay-gap-
1413150999  
253 K tomu BEBCHUK, L. A, FRIED, J. M. Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive 
Compensation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004, s. 121–185. 
254 Pripomeňme, že akciové opcie sú z právneho hľadiska zmluvou o kúpe akcií naviazanou na odkladaciu 

podmienku, pretože umožňujú beneficientovi opcie kúpiť od spoločnosti dohodnutý počet akcií za dopredu 

dohodnutú realizačnú cenu a v prípade uplatnenia opcie má spoločnosť povinnosť tieto akcie predať. 

Beneficient akciovej opcie spravidla nie je oprávnený akciovú opciu uplatniť ihneď po jej poskytnutí. 
Základným a najčastejším obmedzením uplatniteľnosti opcie predstavuje doba viazanosti. Motivačný účinok 

je tu zrejmý, pretože je v záujme nadobúdateľa akciovej opcie čo najvyšší nárast trhovej ceny akcií danej 

spoločnosti tak, aby rozdiel medzi trhovou cenou (za ktorú nadobúdateľ akcie predá) a dopredu stanovenou 

realizačnou cenou (za ktorú akcie od spoločnosti kúpi) bol čo najväčší. Iba v takom prípade nadobúdateľ 

opcie maximalizuje svoj príjem. 
255 K tomu predovšetkým JENSEN, M. C., MURPHY, K. J. Performance Pay and Top-Management 
Incentives. Journal of Political Economy, 1990, 98, s. 225–264. 
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v dlhodobom horizonte. A konečne častým negatívnym dôsledkom, ktorý je spojený s 

možnosťou predaja značného množstva akcií k určitému okamihu, je zvýšená motivácia k 

rôznym metódam manipulácie s hospodárskymi výsledkami spoločnosti či manipuláciám 

pri udeľovaní opcií v podobe antedatovania udelenia opcií na obdobie s nízkou cenou 

akcií.  

 Aby boli akciové opcie efektívnym nástrojom znižovania nákladov zastúpenia mali 

by byť podrobené mnohým obmedzeniam, ktoré sú však väčšinou spoločností 

ignorované.256 V prvom rade, je potrebné zabrániť, aby boli beneficienti akciových opcií 

odmeňovaní za každý nárast ceny akcií bez ohľadu na to, či k nemu prispeli a aby po 

uplynutí doby viazanosti manažér mohol uplatniť opciu ku všetkým akciám. Najznámejším 

spôsobom ako odfiltrovať externé vplyvy je naviazať realizačnú cenu opcie na vybraný 

burzový index ako agregátneho indikátora informujúceho o celkovom vývoji na trhu akcií. 

Dokonalejšou formou indexovania je viazanie realizačnej ceny na odborové indexy, ktoré 

do svojho výpočtu zahrňujú vývoj trhových cien akcií spoločností pôsobiacich v určitom 

odvetví.257 S uplynutím doby viazanosti by mal byť spojené obmedzenie uplatniteľnosti 

akciovej opcie. Ako najvhodnejší sa zdá systém založený na limitovanom uplatňovaní 

(resp. speňažovaní) akciových opcií (resp. akcií). Podstata spočíva v tom, že manažérovi je 

umožnené každý rok uplatniť opcie iba k dopredu stanovenému percentu zo súhrnného 

počtu akcií, na ktoré má právo opcie a ku ktorým vzťahujúca sa doba viazanosti už 

uplynula, a obdobný mechanizmus by sa mal vzťahovať i na akcie, ktoré manažér už skôr 

na základe uplatnenia opcií získal, a ešte nescudzil.258 Otázkou je tiež, či by manažéri 

nemali mať povinnosť diskutované predaje akcií dopredu zverejňovať, čo by eliminovalo 

insider trading, o ktorom sa často špekuluje, keď manažér speňažuje akcie z opcií na 

trhu.259    

3. 1. 5. 3. Odmeňovanie po finančnej kríze 
 

 Diskutovali sme, že odmeňovanie za výkon založené na majetkovej účasti v 

spoločnosti, môže viesť odmeňovaných manažérov k nadmernému podstupovaniu rizík. 

Akumulované problémy jednotlivých hráčov na trhu často vedie k systémovým poruchám. 

Finančná kríza ukázala, že odmeňovací systém zameraný na krátkodobý výnos, ktorý 

                                                
256 BEBCHUK, L. A, FRIED, J. M. Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive 
Compensation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004, s. 176 an.  
257 Ibid, s. 140–143. 
258 Ibid, s. 174–180. 
259 Ibid, s. 180–183. 



69 
 

vytváral tlak na excesívne postupovanie rizík finančných inštitúcií, bol dôležitým 

prvkom zlyhania corporate governance, ktoré spoluspôsobilo finančnú krízu.260 

Z dôvodu, že odmeňovanie sa považuje za jednu z príčin finančnej krízy 2008 

reakcia zákonodarcov na finančnú krízu smerovala práve k regulácii odmien v najväčších 

hráčoch na trhu. Podľa amerického Dodd–Frank Act z 2010 (DFA)261 musia všetky 

finančné inštitúcie, verejné či súkromné, zverejniť svojmu regulátorovi motivačné 

kontrakty, ktoré by mohli viesť k závažnej finančnej strate alebo poskytujú členom 

orgánov, zamestnancom či hlavným akcionárom excesívne odmeny. Uvedené motivačné 

kontrakty môže regulátor zakázať pokiaľ dospeje k názoru, že sa tým podporuje 

neprimerané riziko (§ 956 DFA). Ďalšie ustanovenia FDA reformujú odmeňovanie 

verejne obchodovateľných  korporácií. Predovšetkým sa zavádza povinnosť: (i) 

nezáväzných vyjadrení valného zhromaždenia k politike odmeňovania manažmentu 

minimálne raz za tri roky a povinnosť zverejnia a vyjadrenia sa k zlatým padákom 

spojeným s fúziami a akvizíciami (say on pay),262 (ii) vrátiť odmeny vyplatené na základe 

finančných výkazov, ktoré boli neskôr podstatne revidované (claw-back),263 (iii) zverejniť 

pomer odmeny CEO spoločnosti a mediánovej hodnoty odmeny všetkých zamestnancov 

spoločnosti (CEO-to-Median Worker Pay Ratio),264  zverejniť zaisťovacie inštitúty 

riaditeľov a zamestnancov, ktoré bránia poklesu hodnoty ich akcií v spoločnosti (hedging 

disclosure)265a konečne (iv) obsadiť výbor pre odmeňovanie výlučne nezávislými 

riaditeľmi (independent Compensation Committee)266. 

Na európskej úrovni pokrízovú reguláciu odmeňovania prinášajú 

predovšetkým špecializované ustanovenia smernice č. 2013/36/EU o prístupe k 

činnosti úverových inštitúcií a obozretnostnom dohľade („CRD IV“),267 nariadenia č. 

                                                
260 K tomu závery amerického Výboru pre vyšetrovanie finančnej krízy: Financial Crisis Inquiry 
Commission, The Financial Crisis Inquiry Report: Final Report of the National Commission on the Causes of 
the Financial and Economic Crisis in the United States. 2011, xviii, xix, xxvi či na úrovni EÚ posledný akčný 
plýn k právu obchodných spoločností a corportae governance: Commission Communication. Action Plan: 
European company law and corporate governance - a modern legal framework for more engaged 
shareholders and sustainable companies, COM/2012/0740 final. 
261 Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Pub.L. 111–203, H.R. 4173) 
262  § 951 DFA  
263  § 954 DFA 
264  § 953 DFA 
265  § 955 DFA 
266  § 952 DFA 
267 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových 

inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene 
smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES Text s významom pre EHP 
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575/2013/EU o obozretnostných požiadavkách („CRR“)268 a novelizácia smernice o 

právach akcionárov 2017/828/EU.  

Prvé dva z týchto predpisov, CRD IV a CRR, majú za cieľ systémovo obmedziť 

podstupovanie rizík úverovými inštitúciami a obchodníkmi s cennými papiermi, novela 

smernice o právach akcionárov podporuje dlhodobé zapojenie akcionárov do správy a 

riadenia verejne obchodovaných spoločností predovšetkým prostredníctvom vyjadrovania 

názoru akcionárov na odmeňovanie manažmentu, na transakcie so spriaznenými stranami a 

zjednodušenie akcionárskej kooperácie. 

Úprava odmeňovania stanovená CRD IV a CRR sa snaží zamedziť, aby politika 

odmeňovania motivovala k podstupovaniu rizík prekračujúcemu úroveň tolerovaného 

rizika, a súčasne požaduje, aby politika odmeňovania bola v súlade s dlhodobými 

záujmami inštitúcie. V otázke, kto by mal politiku odmeňovania prijímať, je zákonodarca 

pomerne stručný, pretože požaduje jej schvaľovanie a pravidelné vyhodnocovanie vedúcim 

orgánom v rámci svojej kontrolnej funkcie.269 Zákonodarca ďalej vyžaduje, aby finančná  

inštitúcia na svojich internetových stránkach vysvetlila, akým spôsobom naplňuje 

požiadavky smernice na politiku odmeňovania.270 Akcent na riadenie rizík a nasledovanie 

dlhodobých záujmov sa prejavuje v detailnej úprave vzťahu pohyblivej a pevnej zložky 

odmeny, podľa ktorej pohyblivá a pevná zložky odmeny musí byť maximálne v pomere 

1:1 pre každého odmeňovaného (1:1 ratio between fixed and variable remuneration). 

Členské štáty však môžu umožniť, aby sa na základe minimálne 66 % akcionárskeho 

schválenia pristúpilo k rozšíreniu pomeru pevnej a pohyblivej zložky v prospech 

pohyblivej zložky na pomer 1:2 (1:2 ratio).271 Viac ako 50 % pohyblivej zložky odmeny sa 

musí skladať z vyváženého pomeru akcií alebo rovnocenných vlastníckych podielov a 

nástrojov, ktoré možno premeniť na nástroje kmeňového kapitálu; navyše, výplata 

najmenej 40 % pohyblivej zložky odmeny musí byť odložená na najmenej 3 až 5 rokov 

(deferred remuneration).272 Pohyblivé zložky odmeny vrátane časti s odloženou 

splatnosťou sa priznajú alebo vyplácajú iba ak to odôvodňuje výkon finančnej inštitúcie 

alebo odmeňovaného jednotlivca. V prípade slabého alebo negatívneho výkonu inštitúcie  

alebo odmeňovaného sa znížia celkové pohyblivé odmeny, a to prostredníctvom 
                                                
268 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z  26. júna 2013 o prudenciálnych 

požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 
269 Čl. 92 odst. 2 písm. c) CRD IV  
270 Čl. 96 smernice a čl. 450 CRR. 
271 Čl. 94 ods. 1 písm. g) CRD IV 
272 Čl. 94 ods. l písm. m) CRD IV. Tu však nutno podotknúť, že mnohé členské štáty (vrátane ČR) umožňujú 

po splnení stanovených podmienok vyplatiť celú sumu odloženej časti pohyblivej zložky odmeny v prípade 

ukončenia funkcie vo finančnej inštitúcii. 
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neposkytnutia časti odmeny, na ktoré odmeňovanému vzniklo právo, ale ešte nebola 

vyplatená (malus) alebo opatrení na spätné vymáhania už vyplatených odmien (claw-

back).273 

Okrem toho úverové inštitúcie a obchodníci s cennými papiermi, ktoré prijali štátnu 

podporu, majú stanovené ďalšie obmedzenia odmeňovania tak, že pohyblivá zložka 

odmien musí byť obmedzená na percentuálny podiel z čistých výnosov, ďalej pokiaľ to nie 

je odôvodnené, tak členom vedúceho orgánu sa nevypláca žiadna pohyblivá zložka 

odmeny a príslušné orgány členských štátov by mali dohliadnuť na to, aby bolo 

odmeňovanie v súlade s riadením rizík a dlhodobým rastom, a to i určením limitov pre 

odmeňovanie členov riadiaceho orgánu (restrictions on institutions that benefit from 

government intervention).274  

Odhliadnuc od požiadaviek na pevnú a pohyblivú zložku musia inštitúcie 

významné vzhľadom na svoju veľkosť, vnútornú organizáciu a činnosť musia zriadiť 

výbor pre odmeňovanie zložený z nevýkonných členov vedúceho orgánu (non-executive 

Remuneration Committee), ktorého úlohou je príprava rozhodnutí o odmeňovaní pre 

vedúci orgán.275 V uvedenom zmysle je disproporčnou požiadavka, aby v prípade, že 

národné právo požaduje kodetermináciu, boli členmi tohto výboru jeden alebo viac 

zástupcov zamestnancov.276 

Novela smernice o právach akcionárov má za cieľ podporiť dlhodobé zapojenie 

akcionárov do správy a riadenia verejne obchodovaných spoločností, pretože argumentuje, 

že akcionári sú často apatickí a neuplatňujú zodpovednosť voči manažmentu za jeho 

rozhodnutia, alebo naopak podporujú manažment v podstupovaní nadmerného rizika. 

Jedným z nástrojov, ako zabezpečiť dlhodobé zapojenie akcionárov do správy a riadenia 

spoločností, je povinnosť spoločností predkladať na schválenie informácie o 

odmeňovaní riaditeľov a právo akcionárov vyjadrovať sa k nim (say on pay).277 Say 

on pay má dve zložky, a to právo akcionárov hlasovať na valnom zhromaždení o politike 

(zásadách) odmeňovania riaditeľov spoločnosti (Remuneration Policy) a správe o 

                                                
273 Čl. 94 ods. ods. 1 písm. n) CRD IV 
274 Čl. 93 CRD IV 
275  Možno upozorniť, že CRD IV používa pojem „vedúci orgán“ alebo tiež  „riadiaci orgán“ (Management 
Body) ako volený orgán, ktorý je vymenovaný v súlade s vnútroštátnym právom, ktorý je oprávnený 

stanovovať stratégiu, ciele a celkové smerovanie inštitúcie a ktorý vykonáva dohľad nad rozhodovaním 

manažmentu a monitoruje ho a pozostáva z osôb, ktoré účinne riadia činnosť inštitúcie (čl. 3 ods. 1 číslo 7 

CRD IV). V tuzemskom poňatí teda ide o funkčnú skratku pre predstavenstvo, dozornú radu a správnu radu.  
276 Čl. 95 CRD IV 
277 Riaditeľmi sa na účely smernice rozumejú vždy členovia riadiaceho, kontrolného orgánu a CEO. Členské 

štáty môžu tento okruh rozšíriť o jednu úroven nižšie než je riadiaci orgán (Management Board – 1). 
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odmeňovaní (Remuneration Report). Politika odmeňovania a správa o odmeňovaní sa 

následne zverejnia na internetových stránkach spoločnosti. Záväznosť alebo 

konzultatívnosť hlasovania akcionárov o politike odmeňovania je na rozhodnutí členských 

štátov implementujúcich smernicu, hlasovanie o správe o odmeňovaní má konzultatívnu 

povahu.278 Správa o odmeňovaní prináša do európskeho práva nové požiadavky na 

transparentnosť známe z amerického práva ako je úplný prehľad odmien jednotlivých 

riaditeľov spoločnosti a informáciu o vývoji odmeňovania riaditeľov za posledných päť 

rokov v porovnaní s výkonnosťou spoločnosti a priemernou odmenou neexekut ívnych 

zamestnancov.279  

3. 1. 6. Dlhové nástroje 

 

3. 1. 6. 1. Veriteľ a akcionár  
 

 Pod pojmom investor sa obvykle rozumie nielen akcionár, ale i veriteľ. Veriteľom 

je ten, kto poskytuje korporácii zdroje formou dlhu (úvery, dlhopisy, konvertibilné 

investičné nástroje atď.). Dlhoví a akcionárski investori sú navzájom podobní. Po prvé, oba 

typy investorov neriskujú viac než investovali a očakávajú návratnosť svojich investícií. Po 

druhé, nároky oboch typov investorov sú prevoditeľné. Po tretie, obaja majú možnosť 

diverzifikovať riziko straty diverzifikáciou portfólia investícií. Po štvrté, fiduciárna 

povinnosť chráni nielen členov orgánu, ale i veriteľov. Je tomu tak preto, že v prípade 

insolvencie alebo blízkosti k insolvencii sa beneficientmi fiduciárnych povinností stávajú 

veritelia spoločnosti.280 Vychádza sa z toho, že pokiaľ za situácie solventnosti spoločnosti 

sú akcionári nositelia reziduálnych nárokov na jej majetok, v prípade insolvencie sa 

nositeľmi reziduálnych nárokov a reziduálneho rizika stávajú veritelia.281 

 Rozdiel medzi akcionármi a veriteľmi však je a je podstatný. Po prvé, rozdiel 

spočíva medzi akcionárskymi právami, ktoré typicky zahŕňajú právo na zisk, riadenie a 

                                                
278 Čl. 9a a 9b novely smernice o právach akcionárov 
279 Čl. 9b novely smernice o právach akcionárov 
280 Prvý prípad zastupuje napr. judikát Production Resources Group, L.L.C. v. NCT Group, Inc., 863 A.2d 
772 (Del. Ch. 2004), druhý prípad judikát Credit Lyonnais Bank Nederland, N.V. v. Pathe Communications 
Corp 1991 WL 277613 (Del. Ch. Dec. 30, 1991). 
281 K tomu pozri odôvodnenie v kauze Production Resources  Group, L.L.C. v. NCT Group, Inc, s.790–91: 
„When a firm has reached the point of insolvency, it is settled that under Delaware law, the firm’s directors 

are said to owe fiduciary duties to the company’s creditors. This is an uncontroversial proposition... The 
directors continue to have the task of attempting to maximize the economic value of the firm. That much of 
their job does not change. But the fact of insolvency does necessarily affect the constituency on whose behalf 
the directors are pursuing that end. By definition, the fact of insolvency places the creditors in the shoes 
normally occupied by the shareholders — that of residual risk-bearers.“ 
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likvidačný zostatok a veriteľskými právami, ktoré pokrývajú len právo na splatenie istiny a 

platby úrokov. Po druhé, právo chráni veriteľov viac než akcionárov, čo kompenzuje 

rozdiel v postavení akcionárov a veriteľov. Nároky veriteľov musia byť totiž plnené 

priebežne (hlavne úrok) a v prípade likvidácie či konkurzu sa veritelia uspokojujú 

prednostne. Ak neplní dlžník svoje záväzky, veriteľ môže vymáhať svoju pohľadávku, 

môže viesť exekúciu na majetok dlžníka a môže ho koordinovanejšou akciou poslať 

pomerne ľahko do konkurzu. Okrem toho výkon veriteľovho nároku môže v niektorých 

prípadoch viesť k transformácii dlhu na majetkový podiel (prioritné dlhopisy, kapitalizácie 

pohľadávok, prepadný záloh a pod.). Po tretie, vplyv dlhu na kontrolu korporácií 

priamoúmerne rastie, čím sa stáva rozptýlenejší, a naopak vplyv akcionárov na kontrolu 

korporácií s nárastom rozptýlenosti klesá.  Každý z veriteľov síce môže dlžníka, ktorý 

neplní záväzky, súdne stíhať a nepotrebuje k tomu koordinovanú účasť ostatných, avšak 

kedykoľvek tak učiní jeden veriteľ, učinia tak i ostatní.  Dôvodom je, že by sa inak 

vystavovali nebezpečenstvu, že prvý žalujúci dosiahne lepšie uspokojenie pohľadávky než 

ostatní. Ak v prípade rozptýleného dlhu dlžník upadne do platobnej neschopnosti, musí 

vyjednávať s väčším počtom veriteľov, čo je náročnejšie a vedie zvyčajne k vyhláseniu 

konkurzu. Ak má však dlžník jedného veriteľa, obvykle sa ľahšie dohodne o podmienkach 

splácania dlhu alebo jeho konverzii na akciový podiel. 

 Na rozdiel od veriteľov individuálni akcionári nemôžu prinútiť manažérov k 

výplate výnosov zo svojej investície vo firme, hoci veľmi často dividendy dostávajú. 

Akcionári nemajú počas trvania firmy žiadny nárok žiadať jej aktíva či výplatu svojho 

vkladu a i v prípade insolvencie idú ich nároky na akékoľvek platby ako posledné a môžu 

celú investíciu stratiť. Naopak pokiaľ akcionári vlastnia veľké podiely alebo konajú v 

zhode sú formálne či neformálne schopní realizovať podnikateľské rozhodnutia 

samostatne.282    

   

3. 1. 6. 2. Náklady a benefity zastúpenia spojené s dlhom 
 

 Pokiaľ sú náklady zastúpenia spojené s existenciou akcionárov podstatné, otázkou 

je, prečo nie sú všetky spoločnosti financované výhradne prostredníctvom dlhu. Takáto 

spoločnosť by tak netrpela nákladmi zastúpenia spojenými s existenciou akcionárov. Podľa 

M. Jensena a W. Mecklinga musíme hľadať dôvod v nákladoch zastúpenia spojených s 
                                                
282 SCHLEIFER, A., VISHNY, R. W. A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, 1997, roč. 52, 

č. 2, s. 763–764. 
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dlhom (agency costs of debt). Tieto náklady sa skladajú z: (i) motivačných účinkov 

dlhu, (ii) nákladov na monitorovanie a preukazovanie lojality nesené veriteľmi a 

firmou a (iii) insolvenčných a reštrukturalizačných nákladov.283 

 Z pohľadu povahy tejto práce sú najdôležitejšie motivačné účinky dlhu na 

správanie korporácií. Jensen a Meckling argumentujú, že  manažér, ktorý je súčasne 

jediným akcionárom zadlženej korporácie (manažér–vlastník) bude podnikať aktivity, 

ktoré sľubujú veľmi vysoký výnos, pokiaľ by dopadli dobre i vtedy, keď je 

pravdepodobnosť úspechu takýchto aktivít veľmi malá. Ak sa investičné rozhodnutie 

vydarí, manažér–vlastník získa väčšinu výnosov, keď investícia dopadne zle, veritelia budú 

niesť väčšinu nákladov.284 Rovnaký morálny hazard spojený s dlhom by mal platiť i pri 

korporáciách, ktoré majú rozptýlené vlastníctvo. Pokiaľ manažment zadlženej korporácie 

koná v záujme jej akcionárov, môže po prijatí úveru preferovať riskantnejšie investície, 

ktoré môžu maximalizovať hodnotu firmy na úkor veriteľov, ktorí preferujú bezpečnejšie 

investície.   

 Proti tomu možno argumentovať, že náklady zastúpenia spojené s dlhom sú 

kompenzované práve benefitmi zastúpenia spojenými s dlhom (agency benefits of debt). 

Tieto benefity sa skladajú z: (i) benefitov vyplývajúcich z negatívnej dlhovej 

reputácie a represie, (ii) benefitov spojených so splácaním dlhu a (iii) benefitov 

spojených s povinnosťou udržiavať aktíva firmy. Spoločným menovateľom týchto 

benefitov je disciplinujúci vplyv dlhu na manažment spoločnosti.  

 Prvým dlhovým benefitom je silný tlak, aby zadlžená spoločnosť nezlyhala. 

Extrémnym zlyhaním manažmentu je vyhlásenie konkurzu spoločnosti, čo bude mať za 

následok jednak, že manažéri stratia zamestnanie a reputáciu, a jednak veľmi reálny 

represívny právny postih. Prípad straty zamestnania a reputácie je skôr trhovým nástrojom, 

v druhom prípade  platí, že právo tradične stíha „bankrotárov“ veľmi prísne. V súčasnosti 

je jednak spôsobenie úpadku predovšetkým trestným činom a vlastný konkurz je 

prekážkou živnostenského podnikania, a jednak úpadok obchodnej korporácie môže byť 

podkladom pre vymáhanie nárokov z dôvodu ručenia členov orgánu pri úpadku obchodnej 

korporácie (wrongful trading) či dôvodom na vylúčenie člena štatutárneho orgánu z 

výkonu funkcie.  

                                                
283 JENSEN, M. C., MECKLING, W. H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and 
Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 1976, roč. 3, č. 4, s. 333–334.  
284 Ibid., s. 334.  
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 Druhým benefitom dlhového záväzku je benefit spojený so splácaním úveru. 

Splácanie úveru je zabezpečené veriteľovým právnym nárokom na peňažné toky firmy. 

Tým sa vytvára tlak na manažment v niekoľkých smeroch. Po prvé, pravidelné 

odčerpávanie zisku veriteľom bráni manažérom, aby zisk „skonzumovali“. To znamená, že 

sa znižuje možnosť manažérov premeniť voľné peňažné toky na osobné výhody alebo 

zbytočné investície. Po druhé, dlh zvyšuje disciplinujúci tlak na manažérov, aby 

maximalizovali peňažné toky firmy, uskutočňovali racionalizačné a reorganizačné 

opatrenia, pretože jedine to im umožní splácať dlhy. Po tretie, disciplinujúci vplyv 

veriteľov na spoločnosť rastie s nárastom finančného stresu firmy. Veritelia totiž v 

krajnom prípade fakticky kontrolujú rozhodovanie manažmentu v investičných otázkach, 

pretože rozhodujú o tom, či poskytnú alebo neposkytnú kapitál nevyhnutný na dané 

investičné rozhodnutie.285 

 Tretím benefitom dlhového záväzku je tlak na udržiavaniu hodnoty aktív 

firmy. Podstatou je, že veriteľa na rozdiel od akcionára príliš nezaujíma hodnota firmy 

celej firmy, ale len hodnota aktív, a to predovšetkým tých aktív, voči ktorým má dlh 

zaistený. Rozhodujúca je teda pre neho hodnota nejakej časti aktív (majetku spoločnosti), 

nie pasív spoločnosti (zdrojov majetku). Má záujem na tom, aby sa hodnota aktív 

minimálne udržala na pôvodnej výške. Pokiaľ dlžník neplní zmluvu, veriteľ sa môže bez 

väčších prekážok uspokojiť z poskytnutého zaistenia (kolaterálu), ktorý tvorí asi najčastejší 

zaisťovací inštrument. 

 

3. 1. 6. 3. Dlh v kapitálovej štruktúre bežných korporácií 
  

 Na základe vyššie uvedenej analýzy možno uzavrieť, že dlh má na riadenie a 

kontrolu korporácií súčasne pozitívne a negatívne účinky, ktoré sa často budú navzájom 

kompenzovať. Tieto kompenzácie však nevypovedajú takmer nič o tom, akú kapitálovú 

štruktúru obchodná korporácia nakoniec zvolí.286 Dôvodom je, že kompenzácie sú len 

iným pohľadom na Modiglianov a Millerov teorém (M&M schéma), podľa ktorého za 

predpokladu dokonalých trhov287 je celková trhová hodnota firmy (hodnota všetkých 

jej cenných papierov) nezávislá na jej kapitálovej štruktúre. Modiglianov a Millerov 

teorém tým vyjadruje, povedané veľmi zjednodušene, že hodnotu firmy určujú jej aktíva, 

                                                
285 TIROLE, J. The Theory of Corporate Finance. Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2006, s. 51.  
286 Kapitálovou štruktúrou sa rozumie, či je firma financovaná dlhom, akciami alebo ich kombináciou. 
287 Dokonalými trhmi sa v tomto prípade rozumie absencia nákladov finančnej tiesne a daňových zvýhodnení  

spočívajúcich v reálnom svete v tom, že platba úrokov je väčšinou daňovo odpočítateľnou položkou. 
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nie pasíva. Prakticky to potom znamená, že hodnota firmy závisí na investičných 

rozhodnutiach a nezávisí na finančných rozhodnutiach.288 

 Keby však na dlhovej či akciovej politike nezáležalo, kapitálová štruktúra firiem by 

bola náhodná. V rozpore s tým sa v ekonomickej literatúre poukazuje na to, že kapitálová 

štruktúra firiem rôznych odvetví vykazuje spoločné znaky. Na jednej strane je spoločným 

menovateľom, že veľké aerolinky, developerské firmy, podniky verejných služieb, ťažký 

priemysel či banky spoliehajú na dlh. A naopak, je zrejme nemožné nájsť farmaceutickú 

firmu,  reklamnú agentúru alebo rastovú high tech spoločnosť, ktorá by nebola financovaná 

prevažne vlastným kapitálom. Na druhej strane však platí, že najziskovejšie firmy v 

jednom odvetví si obvykle požičiavajú čo najmenej. Vysvetlenie spoločného menovateľa 

prvej skupiny prípadov spočíva v tom, že firmy s bezpečnými hmotnými aktívami a 

vysokým zdaniteľným príjmom volia vysoký dlhový pomer, a naopak neziskové 

spoločnosti s rizikovými nehmotnými aktívami skôr spoliehajú na akciové financovanie. 

Vysvetlenie kapitálovej štruktúry najziskovejších spoločností spočíva v tom, že veľké 

verejne obchodované firmy využívajú prednostne interného financovania.289 

3. 1. 6. 4. Dlh v kapitálovej štruktúre bánk  
 

 Z predchádzajúceho textu vyplýva, že banky majú vysoký pomer dlhového 

financovania. V praxi sa miera zadlženia meria pákovým pomerom (leverage ratio). 

Pákový pomer všeobecne predstavuje pomer medzi vlastným kapitálom a aktívami 

inštitúcie (equity–to–asset ratio).290 Pákový pomer meria, aká časť aktív spoločnosti je 

financovaná jej vlastným kapitálom. Povedané opačne, z pákového pomeru možno zistiť, 

aká časť aktív je financovaná cudzími zdrojmi. Keďže sa pákový pomer vyjadruje v 

percentách, platí, že čím nižší percentuálny podiel páky vo firme, tým viac sú aktíva firmy 

financované dlhom.291 Napríklad,  priemerný pákový pomer 10 najväčších verejne 

nefinančných obchodovaných firiem je 50 %.292  To znamená. že tieto firmy financujú 

svoje aktíva z 50% vlastným kapitálom a 50 % dlhom. V bankách je však bežný pákový 

                                                
288 Ekonomickému a matematickému vysvetleniu M&M teorému sa veľmi obsiahle venuje BREALEY, R, 

MYERS, S., ALLEN, F. Principles of Corporate Finance, 10e, s. 515–537.  
289 Ibid., s. 539–572. 
290 Pákový pomer možno počítať i inými spôsobmi, ale keďže európska regulácia aplikuje práve tento pomer, 
tak ho z dôvodu potreby jednotnej koncepcie celej práce budeme ďalej používať. K iným spôsobom výpočtu 

pozri napr. FABOZZI, F. J.,  PETERSON, D. P. Finance: Capital Markets, Financial Management, and 
Investment Management. Hoboken, N.J: Wiley, 2009, s. 79 an. 
291 O zadĺžených spoločnostiach sa však hovorí, že majú vysoký pákový pomer. 
292 Priemer pákového pomeru z bilancií spoločností Apple, Exxon Mobil, Google, PetroChina, General 
Electric, Wal-Mart Stores, IBM, Microsoft, Nestlé and Chevron  
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pomer 5 %, čo znamená, že 95 % aktív bánk bude financované dlhom, resp. klientskymi 

depozitami.293 Otázka preto znie, prečo je povolené vysoké zadlženie bánk. M&M schéma 

naznačuje, že dlh je v kapitálovej štruktúre irelevantný, preto nemusí regulátora zaujímať. 

Detailnejšia analýza však ukazuje, že vysoký podiel dlhu je optimálnym modelom 

kapitálovej štruktúry, pretože bankám umožňuje plniť ich funkciu poskytovateľa kapitálu 

pre ekonomické subjekty bez dokonalého prístupu na kapitálový trh. Snaha znižovať 

pákový pomer by preto mohla viesť k ohrozeniu úveryschopnosti bánk.294  

 V snahe kompenzovať riziká spojené s bankovým podnikaním prichádzajú 

regulátory so špecifickými nástrojmi. Z kapitálových požiadaviek, ktoré riešia bankové 

riziká, je to kapitálová primeranosť (capital adequacy), pákový pomer (leverage ratio), 

veľké expozície (large exposure), likvidita (liquidity) a financovanie (funding). Z dôvodu 

nedostatku priestoru sa v stručnosti zameriame na prvé tri mechanizmy, a riešiť sa budú z 

pohľadu európskych kapitálových požiadaviek. 

 Pokiaľ sme v predchádzajúcom texte poukázali na to, že kapitálová štruktúra 

banky nie je neutrálna, ako to všeobecne predpokladal MM teorém, tak na  druhej 

strane je tu zjavná kompatibilita s MM teorémom v tom zmysle, že obchodná aktivita 

banky sa považuje za jej dominantný zdroj hodnoty.295 V súlade s tým prevažná časť 

reštriktívnej kapitálovej regulácie smeruje k riziku obchodných aktivít banky a nie k jej 

dlhovým pomerom.  

 Práve prvý z kapitálových požiadaviek, kapitálová primeranosť, stanovuje, že 

banka či obchodník s cennými papiermi musí mať dostatočný kapitál v závislosti od 

rizík svojich obchodných aktivít. Inak povedané, regulovaná kapitálová štruktúra 

finančných inštitúcií reflektuje rizikovosť aktív, do ktorých inštitúcia investuje (risk-

weighted assets). Základná zásada je jednoduchá. Čím väčšie riziká inštitúcia podstupuje, 

tým väčšie sú požiadavky na jej kapitál. CRR predovšetkým stanovuje požiadavky na 

kapitál fungujúceho podniku (going concern capital) a kapitál podniku s ukončenou 

činnosťou (gone concern capital).296 Kapitál fungujúceho podniku je schopný absorbovať 

straty, tak že inštitúcia pokračuje vo svojich činnostiach a vyhne sa úpadku. Tento kapitál 

                                                
293 Podľa údajov BIS z 2014 (https://www.bis.org/speeches/sp140226.htm) 
294 K tomu bližšie napr. DEANGELO, H., STULZ, R., M. Liquid-claim production, risk management, and 
bank capital structure: Why high leverage is optimal for banks. Journal of Financial Economics, 2015, roč. 

116, č. 2, s. 219–236. 
295  Ibid, s. 234. 
296 Podobne HAENTJENS, M., DE GIOIA-CARABELLESE, P. European Banking And Financial Law. 
Abingdon, New York: Routledge, 2015, s. 176 an.  
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sa nazýva tier 1 capital. Skladá sa zo sumy kmeňového kapitálu tier 1 (CET 1)297 a 

vedľajšieho kapitálu tier 1 (AT 1).298 Kapitál podniku s ukončenou činnosťou pomáha 

zaistiť, že vkladatelia a seniorní veritelia budú vyplatení, keď inštitúcia zlyhá.  Tento typ 

kapitálu sa nazýva kapitál tier 2 a tvoria ho tiež hybridné kapitálové nástroje a podriadený 

dlh, ale podmienky na kvalifikáciu kapitálu na tier 2 sú menej prísne než na AT 1.299 

 Podľa CRD IV a CRR v zásade platí, že kapitál inštitúcie (tier 1 a tier 2) musí byť 

minimálne vo výške 8 % z jej rizikovo vážených aktív (z toho minimálne 4,5 % musí 

pripadať na najbezpečnejší kapitál CET 1).300 Povinné subjekty musia okrem týchto 

požiadaviek držať i kapitálové rezervy (capital buffers), ako napr. bezpečnostnú či 

proticyklickú kapitálovú rezervu.301 

 Ako už bolo uvedené, pákový pomer predstavuje vo všeobecnosti pomer medzi 

vlastným kapitálom a aktívami inštitúcie. Konkrétne podľa CRR ide o pomer kapitálu tier 

1 a celkových aktív a podrozvahových záväzkov. Inštitúcie majú povinnosť počítať, 

zverejňovať a reportovať pákový pomer.302 Čo sa CRD IV/CRR regulovať je nadmerná 

páka (excessive leverage), ktorá predstavuje riziko zo zraniteľnosti inštitúcie z dôvodu 

páky alebo podmienených pák, ktoré môžu vyžadovať nezamýšľanú korekciu jej 

obchodného plánu.303 Od členských štátov sa preto požaduje, aby zabezpečili, že povinné 

osoby budú mať zavedené politiky a postupy na identifikáciu, riadenie a monitorovanie 

rizika nadmerného využívania páky a stanovuje indikátory, ktoré to signalizujú.304   

 Z uvedeného vyplýva, že pákové pomery na rozdiel od kapitálovej primeranosti 

neskúmajú druhy aktív, ani ich rizikové charakteristiky a nemajú dopady na výšku 

kapitálu. Aktuálna reforma CRD V/CRR II v kontraste s tým prináša požiadavku 3 % 

limitu na pákový pomer, ktorá bude existovať súčasne s kapitálovými požiadavkami 

vychádzajúcimi z rizík.305 

 Úprava režimu veľkých expozícií limituje maximálnu škodu, ktoré zlyhanie 

jedného klienta či skupiny prepojených klientov, môže spôsobiť inštitúcii. Expozícia 

                                                
297 Podľa čl. 26 CRR CET 1 tvoria kapitálové nástroje kmeňového kapitálu, emisné ážio súvisiace s týmito 

nástrojmi a nerozdelený zisk. 
298 Podľa čl. 51 an CRR AT 1 tvoria predovšetkým určité podriadené (juniorné) úvery, hybridné inštrumenty 

a konveribilné inštrumenty.  
299 Čl. 63 CRR 
300 Čl. 92 CRR 
301 Čl. 128 an. CRD IV 
302 Čl. 429, 430, 451 CRR 
303 Čl. 4 ods. 95 CRR 
304 Čl. 87 ods. 1 CRD IV 
305 K tomu: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599385/EPRS_BRI(2017)599385_ 
EN.pdf 
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inštitúcie voči klientovi alebo skupine spojených klientov sa považuje za veľkú, pokiaľ jej 

hodnota predstavuje aspoň 10 % použiteľného kapitálu inštitúcie.306 Dôvodom je, že 

niektoré inštitúcie sú príliš závislé na jednom klientovi v takom rozsahu, že zlyhanie 

klienta spôsobí automaticky zlyhanie inštitúcie. Preto boli zavedené konkrétne opatrenia, 

ktoré dopĺňajú prístup k rizikovo váženým aktívam, ako napríklad, povinnosť 

identifikovať, riadiť,  monitorovať a reportovať všetky veľké expozície voči klientovi 

alebo skupine prepojených klientov307 či nedovoliť veľkým expozíciám prekročiť štvrtinu 

použiteľného kapitálu inštitúcie.308  

 Režim veľkých expozícií je založený na iných premisách než kapitálová 

primeranosť a pákový pomer. Vychádza sa tu z predpokladu, že i v prípade, že kapitálové 

požiadavky môžu pokryť riziká, nie je rozumné vsadiť všetko na jednu kartu. Základom je 

teda teória portfólia.  V tejto súvislosti sa preto kritizuje, že rôzne expozície voči 

verejnému sektoru sú v CRR vyňaté z režimu veľkých expozícií,309 i keď spôsobili  

problémy v poslednej veľkej hypotekárnej kríze.310 

 

3. 2. Trhové nástroje corporate governance 
 

3. 2. 1. Všeobecne 

 

 Ako bolo diskutované úvode tejto práce, existujú dve konkurenčné hypotézy na 

úlohu trhovej konkurencie. Prvá predpokladá, že trh je ultimatívnym disciplinujúcim 

mechanizmom, ktorý vedie k tomu, že manažérska neefektívnosť nemôže prežiť. Druhá 

poukazuje na to, že samotná trhová konkurencia nemôže vyriešiť problémy corporate 

governance z dôvodu nedokonalej súťaže a možnostiam dobývať renty.311 

 Bez toho, aby sme sa uchyľovali k predčasným záverom, je zrejme každému 

poučenejšiemu o privatizácii v strednej a východnej Európe po demokratických 

                                                
306 Čl. 392 CRR. Pod pojmom použiteľný kapitál sa rozumie súčet: a) kapitálu tier 1 uvedeného v článku 25 

CRR; a b) kapitálu tier 2 uvedeného v článku 71 CRR, který je rovný maximálne jedné tretine kapitálu tier 1. 
307 Čl. 393 a 394 CRR 
308 Čl. 395 CRR 
309 Porov. čl. 400 an. CRR  
310 HAENTJENS, M., DE GIOIA-CARABELLESE, P. European Banking And Financial Law. Abingdon, 
New York: Routledge, 2015, s. 182. 
311 SHLEIFER, A., VISHNY, R. W. A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, 1997, roč. 52, č. 

2, s. 738. 
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revolúciách, jasné, že k úlohe súťažných trhov v oblasti corporate governance treba 

pristupovať skepticky. 

 

3. 2. 2. Kapitálové trhy 

 

 Kapitálový trh organizuje stret dopytu a ponuky po dlhodobom kapitále. Kapitálový 

trh sprostredkováva prelievanie kapitálu od jedného subjektu k druhému. Na trhu pôsobia 

viaceré subjekty. Veľmi všeobecne ich možno deliť na deficitné a prebytkové subjekty. 

Deficitný subjekt prostriedky žiada, prebytkový subjekt prostriedky ponúka. Úloha 

sprostredkovateľa spočíva v tom, že poskytuje deficitným a prebytkovým subjektom  

prepojenie, spravidla prostredníctvom špecializovaných investičných nástrojov.312  

 

3. 2. 2. 1. Trh pre kontrolu korporácií 
 

 Fúzie (mergers), akvizície (aquisitions) a prevzatia (takeovers) vytvárajú i zvláštny 

trhový mechanizmus nazývaný trh pre kontrolu korporácií (market for corporate 

control), ktorý hrá voči manažmentu disciplinujúcu rolu. Jeho podstata spočíva podľa 

významného právneho teoretika H. Manneho v tom, že zlý manažérsky výkon sa odráža v 

nízkej cene akcií spoločnosti, čo umožňuje, aby záujemca získal strategický podiel v 

spoločnosti a vymenil nekvalitný manažment novým manažmentom, ktorý bude riadiť 

spoločnosť spôsobom zodpovedajúcim ziskovej motivácii akcionárov. Účinnejšia politika 

následne zvýši cenu akcií spoločnosti.313 H. Manne ďalej argumentuje, že súdy uplatňujúce 

pravidlo podnikateľského úsudku sa zdráhajú posudzovať podnikateľské rozhodnutia či 

zbaviť riaditeľov funkcie, a preto jedine prevzatia dokážu zaistiť konkurenciu medzi 

manažérmi, a tak maximalizovať tak zisk rozptýlených akcionárov a obmedziť voľnosť 

manažérov sledovať iné ciele. Dôsledkom akéhokoľvek konania s neziskovým cieľom 

bude s veľkou pravdepodobnosťou zníženie ceny akcií a vytvorenie stimulu pre 

konkurenčný tím získať vlastníctvo aktív a presmerovať ich využitie so súčasnou obmenou 

aktuálneho manažérskeho tímu v procese prevzatia.314 

                                                
312 HAVEL, J. Úvod do úpravy kapitálových trhů: vybrané problémy. Praha: Karolinum, 2000, s. 16–17 
313 MANNE, H. G. Mergers and the market for corporate control. Journal of Political Economy, 1965, roč. 

73, č. 2, s. 112 –113. 
314  Ibid. 
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 Vo všeobecnosti rozlišujeme dve metódy získania kontroly nad zle riadenou 

spoločnosťou, a to priateľské prevzatie a nepriateľské prevzatie. Pri priateľskom 

prevzatí sa akcionári spolu s manažmentom dohodnú na určitom type akvizície či fúzie. Pri 

nepriateľskom prevzatí sa akcionári rozhodnú svoje predať svoje podiely preberajúcej 

spoločnosti proti vôli manažmentu či inej časti akcionárov.  

 Spoločným menovateľom je tu alokácia zdrojov tam, kde môžu byť využité 

efektívnejšie a disciplinácia manažmentu preberanej spoločnosti. Konkrétny účinok je v 

zásade trojitý. Po prvé, fúzie, akvizície a prevzatia predstavujú pre manažérov cieľových 

spoločností nebezpečenstvo, pretože novovzniknutá spoločnosť, dominantný akcionár či 

preberajúca spoločnosť, nemusí mať a spravidla ani nemá záujem o vrcholový manažment 

cieľovej spoločnosti. Táto skutočnosť je jedna z predností rôznych foriem podnikateľských 

integrácií (vertikálnych či horizontálnych), pretože zmierňuje alebo odstraňuje záujmový 

konflikt medzi vlastníkmi a manažérmi a prispieva k riešeniu problému zastúpenia. Po 

druhé, zmena kontroly môže výšiť cenu spoločnosti práve vďaka reštrukturalizácii, zmene 

obchodnej politiky či tomu, že spoločnosť získa väčší podiel na trhu. Po tretie, pre 

nevýkonný a neefektívny manažment je disciplinujúca už samotná verejná ponuka na 

prevzatie hrozbou či avizovanie záujmu získať podiel v cieľovej spoločnosti a núti ho k 

tomu, aby sa viacej podriaďoval záujmom vlastníkov a vyvaroval sa aktivitám, ktoré týmto 

záujmom škodia. 

 

3. 2. 2. 2. Ponuky na prevzatie v americkom a európskom práve 
 

 Koncentrácie, ktoré môžu viesť ku zmene kontroly v spoločnosti, sú predmetom 

regulácie s cieľom varovať spoločnosť pred potenciálnou aktivitou nového investora. 

Medzi  americkým a európskym právom panuje zhoda na požiadavke, aby každý, kto získa 

viac než 5 %–ný podiel na emitentovi,315 oznámil emitentovi a regulátorovi svoju identitu. 

Rozdielom tu však  je, že pokiaľ v americkom práve akcionár oznamuje tiež plány s 

cieľovou spoločnosťou a zdroje financovania, v európskom práve svoje zámery s 

akciovým podielom a financovanie v zásade oznamovať nemusí.316 

                                                
315 Konkrétne, podľa § 13 (d) Securities Exchange Act z 1934 je v americkom práve rozhodujúce prekročenie 

hranice 5 % podielu akcií verejne obchodovateľnej spoločnosti alebo derivátov konvertibilné do obdobného 
percenta akcií. Naopak čl. 9 a 12 smernice 2004/109/EC požaduje pre povinnosť notifikácie prekročenie 5% 

a ďalších hraničných podielov na hlasovacích právach emitenta. 
316 Novela smernice o právach akcionárov požaduje, aby inštitucionálni investori a správcovia aktív zverejnili 
politiku angažovanosti a investičnú stratégiu spoločností, ktorých akcia vlastnia vo svojich portfóliách. 
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 Najzásadnejší rozdiel spočíva v otvorenosti k samotným ponukám na prevzatie. 

Americké súdy umožňujú riaditeľskej rade brániť sa nepriateľským prevzatiam takmer 

všetkými metódami, ktoré znižujú ich pravdepodobnosť. V zásade platí, že jediným testom 

týchto metód je pravidlo podnikateľského úsudku.317 Aktuálny štandard pre posúdenie 

legálnosti prijatia ochranného mechanizmu proti prevzatiu predstavuje judikát Paramount 

Communications v. Time, v ktorom Delawarský najvyšší súd uzavrel, že riaditelia 

cieľovej spoločnosti môžu považovať ponuku na prevzatie za hrozbu a odmietnuť ju, 

pokiaľ veria, že je v rozpore s dlhodobým podnikateľským plánom alebo, že akcionári 

môžu nesprávne zhodnotiť ponuku, pretože nerozumejú strategickému plánu spoločnosti a 

riaditeľská rada predvída akcionárske konanie a zároveň zvolená obrana proti prevzat iu 

celkom neznemožňuje konkurenčnú ponuku.318  

 Tento judikatórny prístup je však predmetom veľkej kritiky zo strany doktríny. 

Poukazuje sa hlavne na to, že rozpor medzi krátkodobou hodnotou firmy, reflektovanou 

trhom, a dlhodobou hodnotou, ktorú sledujú manažéri, je falošný a nemá oporu v 

empirických výskumoch. Dôvodom má byť, že manažéri sú optimistickí ohľadne úspechu 

svojho obchodného plánu, a preto veria, že skutočná dlhodobá hodnota akcií prekročí 

aktuálnu trhovú cenu. Prevzatia sú totiž zamerané na spoločnosti, ktorých manažéri vo 

svojich víziách zlyhali, čo je dôvodom, prečo si navrhovatelia myslia, že dokážu zarobiť 

tak, že budú robiť veci inak, než starí manažment.319  

 V kontraste s americkým právom európske právo dispozitívne vyžaduje, aby 

členské štáty uzákonili zákaz obranných opatrení volených orgánov320 proti 

prevzatiam za predpokladu, že takéto opatrenia neboli schválené valným 

zhromaždením.321 Tento predchádzajúci súhlas je vyžadovaný od momentu, keď orgán 

cieľovej spoločnosti získa informácie o ponuke až do doby, keď ponuka stratí platnosť. 

                                                
317 Tento výklad sa vyvinul na základe troch významných delawarských judikátov, a to Unocal v. Mesa 
Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), Moran v Household International, Inc., 500 A.2d 1350 (Del. 1985) 
a Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140 (Del. 1989). 
318 Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140 (Del. 1989)  
319 K tomu MACEY, J. R. Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken. Princeton: Princeton 
University Press, 2008, s. 124 an., EASTERBROOK, F., FISCHEL, D. The Economic Structure of 
Corporate Law. Cambridge, Mass.: HUP, 1991, s. 206 an.   
320 V dualistickom systéme internej štruktúry sa voleným orgánom (board) rozumie predstavenstvo a dozorná 
rada (čl. 9 ods. 6 smernice 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie) 
321 Čl. 9 ods. 2 smernice 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie 
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Riadiaci orgán s výnimkou hľadania konkurenčných ponúk322 nemôže sám brániť 

prevzatiu.323  

 Európske právo ďalej podporuje prevzatia i tým, že požaduje, aby účastnícke cenné 

papiere pre účely ponuky na prevzatie boli vždy prevoditeľné, a podobne obmedzenie 

hlasovacích práv nemá účinky na valnom zhromaždení rozhodujúcom o obranných 

opatreniach proti ponuke.324 I v tomto prípade pripúšťa výhradu členského štátu, ktorý 

nemusí dané pravidlo transponovať.325 Obmedzenie hlasovacích práv však nie sú 

suspendované, pokiaľ je kompenzované zvláštnymi finančnými výhodami. Majitelia 

prioritných akcií tak nenadobudnú v priebehu záväznosti ponuky na prevzatie svoje 

hlasovacie práva.326 

 V európskej úprave prevzatí spoločností je teda dominantný akcionársky prím. 

Vyplýva to však i z toho, že i keby sa členské štáty chceli odkloniť od dispozitívneho 

pravidla smernice, tak to bude skôr výnimočná situácia, pretože právomoc rozhodovať o 

tom, čo možno označiť ako obranné mechanizmy proti prevzatiam, je podľa európskeho 

práva veľmi často zverená valnému zhromaždeniu akciových spoločností.327  

 

3. 2. 2. 3. Účinnosť trhu pre kontrolu spoločností 
 

 Časť doktríny argumentuje, že trh pre kontrolu korporácií založený na 

nepriateľských prevzatiach je najdôležitejším nástrojom ochrany investorov.328 Zneužitiu 

                                                
322 Čl. 9 ods. 2  smernice 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie 
323 Riadiaci orgán nemôže podľa smernice menovite brániť prevzatiu tým, že by emitoval nové akcie pre 

pôvodných akcionárov (poison pills). Riadiaci orgán mimo toho nemôže napr. zámerne ohroziť spoločnosť 

(suicide pills), zastrašiť záujemcu vysokými nákladmi personálnej výmeny manažmentu spoločnosti (golden 
parachute) či predať najatraktívnejšiu časť svojho závodu inému (crown jewel). Na druhej strane, ako bolo 
uvedené, riadiaci orgán môže aktívne vyhľadávať alternatívne ponuky, čo nie je zanedbateľným 

protiopatrením. Toto oprávnenie by mohlo umožňovať predovšetkým vyhľadávanie priateľnejšieho 

akvizítora (white knight), predaj akcií cieľovej spoločnosti pod cenu spriatelenej spoločnosti (whitemail) či 
čiastočný predaj minoritného podielu inej spoločnosti (white squire). Tu však zreba mať na pamäti, že 

posledné dve uvedené metódy obrany proti nepriateľskému prevzatiu sú z hľadiska povoleného vyhľadávania 

alternatívnych ponúk problematické, pretože o žiadne alternatívne ponuky na prevzatie nejde; spriatelený 
dumpingový predaj (whitemail) by mohol dokonca vykazovať znaky nekalej súťaže.   
324 Čl. 11 smernice 
325 Čl. 12 smernice 
326 Čl. 11 ods. 6 smernice 
327 Napr. valné zhromaždenie rozhoduje o zvýšení základného kapitálu, spätnom odkupe akcií či o každej 

zmene stanov. 
328 K tomu napr. MACEY, J. R. Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken. Princeton: 
Princeton University Press, 2008, s. 118; MANNE H. G. Corporate Governance: Getting back to Market 
Basics. In: PACCES A. M. (ed.) The Law and Economics of Corporate Governance: Changing Perspectives. 
Cheltenham: Edward Elgar, 2010, s. 188–201, EASTERBROOK, F. H., FISCHEL, D. R. The Economic 
Structure of Corporate Law. Cambridge, Mass.: HUP, 1991, s. 162 an. či SHLEIFER, A., VISHNY, R. W. A 
Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, 1997, roč. 52, č. 2, s. 756. 
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postavenia manažmentu sa zabráni, pokiaľ bude mať korporátny nájazdník otvorenú 

možnosť vždy kontrolu nad nelojálnym a neefektívnym manažmentom.329  

 Účinnosť trhu pre kontrolu korporácií je však podmienená koexistenciou viacerých 

predpokladov. Pokiaľ nepočítame základný predpoklad, ktorým je rozvinutý a likvidný 

kapitálový trh, tak po prvé, musí existovať vysoká pozitívna korelácia medzi výkonnosťou 

manažérskych tímov a trhovou cenou akcií spoločností. Po druhé, motivácia 

nadobúdateľov musí sledovať výhradne racionalizáciu manažmentu a produkcie cieľovej 

spoločnosti, pretože pokiaľ manažéri sledujú iné ciele, pozitívne účinky nenastanú. Po 

tretie, mechanizmus prevzatia nesmie byť brzdený legislatívnymi obmedzeniami, 

obrannými opatreniami súčasného manažmentu či parazitujúcimi akcionármi.330 

 V reálnej ekonomike však tieto predpoklady väčšinou nie sú splnené kumulatívne. 

Výsledkom je, že i v USA podiel nepriateľských prevzatí predstavuje iba 3 % až 8 % zo 

všetkých fúzií a akvizícií,331 čo implikuje, že ich reálny význam je skôr symbolický.  

 

3. 2. 3. Produktové trhy  

 

 Súťažné trhy produktov a služieb hrajú v zásade trojakú úlohu. Po prvé, komerčná 

obchodná spoločnosť, ktorá nedokáže konkurovať na produktových trhoch, nemôže 

prežiť.332 Produktový trh teda neodvratne disciplinuje manažérov, ktorí znehodnocujú 

hodnotu spoločnosti. Problémom však je, že sa účinok trhovej konkurencie sa prejaví až 

potom, ako bola väčšina hodnoty spoločnosti zničená. Práve tu možno vidieť rozdiel oproti 

kapitálovým trhom, ktoré určitým spôsobom priebežne oceňujú akciovú spoločnosť. Po 

druhé, spoliehanie sa výhradne na produktové trhy ako disciplinujúce nástroje vedie 

manažérov skôr k sledovaniu cieľa „prežiť“ než cieľa „vytvárať hodnoty“. Okrem iného to 

môže viesť k tomu, že v hospodárskej realite, ktorá sa vyznačuje nedokonalou súťažou, 

bariérami vstupu na trh či monopolmi, manažéri nemusia byť produktívni, aby prežili.  

                                                
329 MANNE H. G. Corporate Governance: Getting back to Market Basics. In: PACCES A. M. (ed.) The Law 
and Economics of Corporate Governance: Changing Perspectives. Cheltenham: Edward Elgar, 2010, s. 194–
195. 
330 Bližšie k komu napr. HUČKA, M., MALÝ, M., OKRUHLICA, F. Správa společností. Praha:  Kernberg, 
s. 69–70.  
331 K tomu DEPAMPHILIS, D. M. Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities. 8. vid., San 
Diego: Academic Press, 2015, s. 98, podobne tiež MANNE, H. G. Bring Back the Hostile Takeover. Wall 
Street Journal, 26. júna, 2002, A18. 
332 Opomeňme neštandardné prípady ako pranie špinavých peňazí, štátne subvencie atď. 
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Tretím a najdôležitejším aspektom je, že súťažné produktové trhy limitujú peňažné toky, 

ktoré môžu byť eventuálne prisvojené manažérmi.  

 Tieto závery boli verifikované i mnohými empirickými štúdiami, ktoré dokladajú, 

že súťažné trhy slabo kompenzujú negatívne dôsledky zneužívajúceho správania 

dominantného akcionára333 či súťaž na produktových trhoch len dopĺňa corporate 

governance.334  

  

3. 2. 4. Trh práce 

 

 Niektorí autori argumentujú, že trh práce disciplinuje manažérov v zmysle, že cena 

práce manažérov, ktorí opakovane riadia spoločnosť neefektívne, na tomto trhu poklesne 

alebo tento trh nebude mať o ich prácu záujem vôbec.335 Konkrétne sa predpokladá, že 

manažéri budú voliť taký koncept správania, ktorí sa pozitívne prejaví na cene ich práce na 

trhu (externý monitoring) a konkurencia vo vnútri manažérskeho týmu eliminuje 

neproduktívnych členov (interný monitoring). 

 Na prvý pohľad sa zdá, že manažérsky trh práce je životaschopnejší konštrukt než 

príliš slabý a ťažkopádny produktový trh či drahý a marginálny trh pre kontrolu korporácií. 

Ako je tomu ale v skutočnosti? Pre manažérov je nepochybne užitočné vybudovať si 

reputačný kapitál. Netreba však zabúdať, že často je pre nich ešte užitočnejšie tunelovať 

riadenú spoločnosť. Dôvodom je, že súťaž na manažérskych trhoch nie je perfektná a často 

je veľmi náročné oceniť manažérsky výkon, pretože manažéri často pracujú v tíme a firma 

podlieha hospodárskym výkyvom. Navyše motivačné schémy, ktoré predstavujú okrem 

iného i významné mechanizmy manažérskeho trhu práce, sú samy veľmi problematické. S 

uvedeným korešpondujú empirické výskumy, ktoré ukazujú, že veľmi často len absolútne 

podpriemerní manažéri stratia prácu a i to nastane až po viacerých rokoch podpriemerných 

výkonov.336  

                                                
333 JANUSZEWSKI, S., KÖKE, J., WINTER, J. Product market competition, corporate governance and firm 
performance, an empirical analysis for Germany. Research in Economics, 2002, roč. 56, č. 3, 299–332. 
334 GROSFELD, I., TRESSEL, T. Competition and corporate governance, substitutes or compliments? 
Evidence from the Warsaw stock exchange. Working Paper No. 369, 2001. Dostupné na: 
https://ideas.repec.org/p/cpr/ceprdp/2888.html 
335 FAMA, E. F. Agency Problems and the Theory of the Firm. The Journal of Political Economy, 1980, roč. 

88, č. 2, s. 292 an. 
336 Porov. DOUMA, S., SCHREUDER, H. Economic Approaches to Organizations. 4. vid., Harlow: 
Financial Times/ Prentice Hall, 2008, s. 382. Podobne TROJANOWSKI, G., RENNEBOOG, L. The 
Managerial Labor Market and the Governance Role of Shareholder Control Structures in the UK. ECGI - 
Finance Working Paper No. 16/2003. Dostupné na:  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=389002  
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3. 3. Samoregulačné nástroje corporate governance 
 

3. 3. 1. Základná charakteristika samoregulácie 

 

 Na rozdiel od regulačných nástrojov samoregulačné nástroje predstavujú 

reguláciu vytvorenú a vynucovanú hráčmi na trhu. Práve preto ich možno kvalifikovať 

ako trhové nástroje, avšak zároveň treba mať na pamäti, že i samotná štátna regulácia 

odráža aktivitu významných hráčov na trhu prostredníctvom rôznych konzultácií, 

uzákonenia trhovej praxe či lobingu. Rozdiel tu však je a je podstatný. Je ním právna 

záväznosť regulačných nástrojov. Ďalšie rozdiely možno prezentovať na výhodách a 

nevýhodách spojených so samoreguláciu. Po prvé, samoregulácia netrpí informačnou 

asymetriou a bezprostredne pozná problémy praxe, a preto je často adresnejším a 

flexibilnejším riešením než štátna regulácia. Základná výhoda samoregulácie teda spočíva 

vo flexibilite, ktorú poskytuje firmám tým, že umožňuje suspendovať typický regulačný 

predpoklad, že jedna veľkosť sa hodí pre všetkých (one size fits all). Po druhé, výhodou 

samoregulácie je schopnosť rýchlej reakcie na vzniknuté potreby. Po tretie, samoregulácia 

je oproti regulácii pomerne lacná a nezaťažuje verejné rozpočty. Na druhej strane, veľká 

nevýhoda samoregulácie spočíva v nebezpečenstve tendenčnosti úpravy, pretože 

samoregulátor môže zneužiť svoju pozíciu a informačnú prevahu a prijať pravidlá, ktoré 

budú predovšetkým v jeho prospech. Ďalšou výraznou nevýhodou je neistota, či 

samoregulátor bude vynucovať pravidlá voči sebe, pretože absentuje jednak priamy 

donucovací aparát, a jednak odstup medzi regulátorom a regulovaným ako tomu je pri 

štátnej regulácii. 

 

3. 3. 2. Kódexy corporate governance 

 

 Najvýraznejším prejavom súčasnej samoregulácie sú kódexy corporate governance. 

Podstatou kódexov corporate governance je, že prinášajú pravidlá najlepšej praxe, 

ktoré bude väčšina spoločností dodržiavať, ale zároveň zostáva otvorená možnosť 

prispôsobiť pravidlá správy konkrétnym podmienkam a potrebám každej 

spoločnosti. Flexibilita pravidiel kódexov je zabezpečená ich aplikačným pravidlom 

„dodržiavaj alebo vysvetli“ (comply or explain), ktoré vyjadruje, že spoločnosti majú 



87 
 

dodržiavať pravidlá stanovené v kódexoch alebo vysvetliť ich nedodržiavanie.337 Pravidlo 

„comply or explain“ je založená na predpoklade, že pokiaľ spoločnosti odklon od kódexu 

vysvetlia nedostatočne či nepresvedčivo, akcionári budú reagovať kritikou či predajom 

akcií tejto spoločnosti.   

 Diskutované pravidlo dodržiavaj alebo vysvetli sa stalo všeobecne uznávaným 

implementačným štandardom európskych národných kódexov corporate governance. 

Pravidlo však prevzali i medzinárodné Princípy corporate governance OECD338 či 

smernica č. 2013/34/EU o ročných účtovných závierkach, ktorá požaduje, aby verejne 

obchodovateľné spoločnosti v prípade, že sa pripoja k niektorému z kódexov správy a 

riadenia, každoročne zverejňovali súlad s doporučeniami kódexu na základe tohto 

pravidla.339 V kontraste s tým Štandardy corporate governance, ktoré sú súčasťou Pravidiel 

newyorskej burzy neuplatňujú pravidlo comply or explain, ale sú naopak záväzné en 

bloc.340 Navyše zákon o burzách cenných papierov vyžaduje, aby boli všetky 

samoregulačné pravidlá búrz schválené príslušným federálnym regulátorom (SEC).341 Z 

uvedených dôvodov úprava amerických kódexov corporate governance nadobúda mnohé 

črty kogentných pravidiel pozitívneho práva, a preto sa s ňou ďalej zaoberať nebudeme. 

 

3. 3. 3. Problémy kódexov založených na pravidle dodržiavaj alebo vysvetli  

  

 Keby sme sa opýtali bežného laika, ktorý sa prvýkrát stretol s pravidlom dodržiavaj 

alebo vysvetli, aká bude v praxi miera súladu, tak by zrejme odpovedal, že väčšina 

spoločností si vyberie nedodržiavanie pravidiel. Dôvodom je jednak otvorená možnosť 

odchýlky od pravidla dodržiavaj alebo vysvetli, a jednak apatia mnohých akcionárov, od 

ktorých sa očakáva, že budú dohliadať na súlad s kódexom. Zdá sa, že takýto výsledok 

predpokladala i Cadburyho správa, pretože obsahovala varovanie adresátom, že pokiaľ 

nebudú brať odporúčania vážne, bude nasledovať štátna regulácia.342 Je preto prekvapivé, 

že v rozpore s očakávaniami je level súladu všeobecne vysoký. Len vo Veľkej Británii sa 

                                                
337 Koncept „dodržiavaj alebo vysvetli“ priniela prvýkrát britská Správa výboru pre finančné aspekty 

corporate governance (Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance) z roku 
1992, známejšia ako Cadbury Report, a prevzala ju Londýnska burza do svojich podmienok verejného 
obchodovania. Správa vznikla z iniciatívy kvázi štátneho orgánu Financial Reporting Council a Londýnskej 

burzy. Dostupné napr z: http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf 
338 V súčasnosti už v tretej revidovanej verzii z roku 2015  
339 Porov. čl. 20 odst. 1 písm. b) smernice č. 2013/34/EU 
340 § 303A of the NYSE Listing Manual  
341 § 19(b)(1) Securities Exchange Act of 1934 
342 Report of The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, 1992,  čl. 1.10. 
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uvádza až 85 % až 95 % súlad s pravidlami kódexu, i keď na druhej strane vysvetlenia, 

prečo spoločnosti nedodržiavajú kódex, sú často krátke a neinformatívne.343 Nekvalitné 

vysvetlenia nesúladu s kódexmi sú celoeurópskym problémom a Európska komisia preto 

prijala odporúčanie, ktoré má zvýšiť kvalitu vysvetlení odchýlenia sa od doporučení 

kódexov.344  

 V tejto súvislosti sa však nazdávam, že skutočné problémy často spočívajú v 

samotnom obsahu kódexov. Mnohé z kódexov totiž často extenzívne replikujú platné 

pozitívne právo rozšírené o procesné usmernenia typu koľko hodín by malo trvať valné 

zhromaždenie345 či, aby sa využívali moderné technológie.346 Tým sa tu však nechce 

povedať, že kódexy založené na pravidle dodržiavaj alebo vysvetli nie sú efektívnym 

nástrojom. Napríklad nemecký kódex sa snaží brániť častej praxe, keď sa dozorné rady 

premenia na kluby penzionovaných manažérov347 či doporučuje, aby členovia dozorných 

vykonávali funkciu v maximálne troch radách.348 Argumentom teda nie je, že by kódexy 

nemali potenciál zmeniť správu spoločností, ale argumentom je, že často je nutné zložito 

analyzovať rozsiahle texty, aby sa dal urobiť záver o úrovni správy a riadenia predmetnej 

spoločnosti, ktorá sa k analyzovanému kódexu pripojila. Mnohé kódexy preto prichádzajú 

s riešením, že jasne oddeľujú ustanovenia kódexu, ktoré kopírujú platné právo od 

ustanovení, ktoré predstavujú doporučenia najlepšej praxe.349 Ďalším problémom je, že 

extenzívny súlad s kódexom corporate governance ešte neznamená extenzívny 

príspevok do dobrej správy spoločnosti. Automatické dodržiavanie pravidiel môže 

často spôsobiť viac škody ako úžitku. Napríklad mnohé spoločnosti v rámci 

ultrakorektnosti často dodržiavajú rôzne usmernenia, ktoré sa pre nich nehodia, typicky ide 

o požiadavku nezávislých členov kontrolných orgánov, a nenapadne ich, že práve v 

                                                
343 ARCOT, S., BRUNO, V.  In Letter but not in Spirit: An Analysis of Corporate Governance in the UK. 
London School of Economics Working Paper No 031, 2006; Dostupné na: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=819784 KERSHAW, D. Corporate Law and Self-
Regulation. LSE Legal Studies Working Paper No. 5/2015, s. 32. Dostupné na: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2574201 
344 Podľa čl. 8 odporúčania Komisie č. 2014/208/EÚ z  9. apríla 2014 o kvalite výkazníctva o správe a riadení 
spoločností („dodržiavaj alebo vysvetli“) by spoločnosti pri každom odchýlení sa od nejakého odporúčania 

mali: a) vysvetliť, akým spôsobom sa spoločnosť odchýlila od odporúčania; b) vysvetliť dôvody odchýlenia 

sa; c) vysvetliť, ako sa v rámci spoločnosti dospelo k rozhodnutiu odchýliť sa od odporúčania; d) keď je 

odchýlenie časovo obmedzené, vysvetliť, kedy spoločnosť plánuje začať dodržiavať konkrétne odporúčanie; 
e) ak je to vhodné, opísať opatrenia prijaté namiesto dodržania odporúčania a vysvetliť, ako sa 

prostredníctvom daného opatrenia darí dosahovať základný cieľ konkrétneho odporúčania alebo kódexu ako 
takého, alebo vysvetliť, ako prispieva k dobrej správe a riadeniu spoločnosti. 
345 Napr. čl. 2.2.4 Nemeckého kódexu corporate governance 2017 
346 Napr. čl. 2.3.3 Nemeckého kódexu corporate governance 2017 
347 Čl. 5.4.4 Nemeckého kódexu corporate governance 2017 
348 Čl. 5.4.5 Nemeckého kódexu corporate governance 2017 
349 Napr. Nemecký kódex corporate governance 2017 či Rakúsky kódex corporate governance 2018  
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takýchto prípadoch môžu objektívne zdôvodniť nesúlad s nepraktickým pravidlom 

kódexu.350 Dôvodom opísanej praxe je, že spoločnosti volia radšej súlad s pravidlom 

kódexu, pretože sa obávajú nespokojnosti aktivistických investorov, ktorí radšej preferujú 

kultúru compliance a každý odklon vnímajú ako porušenie pravidiel.351 

 Iným rizikom podľa niektorých výskumov je, že pravidlo dodržiavaj alebo 

vysvetli (comply or explain) sa transformovalo na dodržiavaj alebo prosperuj (comply 

or perform), čo vyjadruje, že pre mnohých akcionárov je najdôležitejší výkon spoločnosti 

a nie, či spoločnosť adekvátne vysvetlila odklon od kódexu.352 Konkrétne ide o to, že 

investori využívajú výkon spoločnosti a cenu akcií ako indikátor určujúci, či ospravedlnia 

odklon od kódexu. Nesúlad je ignorovaný za predpokladu, že spoločnosť finančne 

prospieva.353 Tieto zistenia pôsobia znepokojujúco. Dôvodom nie je, že ide o rozpor s 

podstatou prístupu dodržiavaj alebo vysvetli, ale, že po Enrone vieme, že prezentovaná 

finančná výkonnosť nemusí indikovať skutočnú úroveň správy a riadenia vo firme. 

3. 3. 4. Návrhy reforiem 

 

 V diskusiách o náprave nedostatkov a lepšení kvality kódexov často zaznieva, že 

reforma prístupu dodržiavaj alebo vysvetli by mala spočívať vo vytvorení regulačného 

orgánu, ktorý by hodnotil súlad s kódexom a kvalitu vysvetlení s tým, že by delikventnú 

korporáciu mohol sankcionovať.354 O tom však vyslovujeme pochybnosť. Kreovanie 

takéhoto orgánu môže viesť k ohrozeniu flexibility, ktorú tento prístup ponúka firmám. 

Dotknuté spoločnosti mohli napríklad začať preventívne preferovať súlad s kódexom, aby 

čo by viedlo k oslabeniu druhej časti „vysvetli“. Rizikovejšie však je, že regulačný zásah 

nielenže neaktivizuje väčšinu akcionárov, ale naopak bude viesť ešte k väčšej pasivite, 

pretože úlohu akcionárov prevezme regulačný orgán. Z uvedených dôvodov nikoho 

neprekvapí, že keď Európska komisia realizovala prieskum návrhu na vytvorenie 

samostatného regulačného orgánu, väčšina respondentov sa vyslovila proti.355  

                                                
350 KERSHAW, D. Corporate Law and Self-Regulation. LSE Legal Studies Working Paper No. 5/2015, s. 
34–35. Dostupné na: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2574201 
351 Ibid,, s. 35–36. 
352 MACNEIL, I., LI, X. Comply or Explain: Market Discipline and Non-Compliance with the Combined 
Code. Corporate Governance: An International Review, 2006, roč. 14, č. 5, s. 486-496. 
353 Ibid., s. 494. 
354 Porov. napr. Európska komisia:  Green Paper: The EU Corporate Governance Framework, 2011, s. 19-20 
či KEAY, A. Comply or explain in corporate governance codes: in need of greater regulatory oversight? 
Legal Studies, 2014, roč. 34, č. 2, s. 279–304 
355 Porov. http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/20111115-feedback-statement_en.pdf 
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 V kontraste s vyššie uvedeným intervencionistickým riešením sa občas navrhuje, 

aby korektnú aplikáciu pravidla dodržiavaj alebo vysvetli auditovali audítori.356 

Sofistikovanejší prístup spočíva v zriadení špecializovaného internetového portálu, na 

ktorý umožní akcionárom známkovať a recenzovať, ako spoločnosti implementovali 

zásadu dodržiavaj alebo vysvetli a zároveň určený samoregulačný orgán bude hodnotiť 

recenzie a ratingy akcionárov.357 Internetový portál by mal byť prístupný z internetovej 

stránke každej dotknutej spoločnosti a mal by slúžiť ako nástroj dohľadu nad aplikáciou 

zásady dodržiavaj alebo vysvetli. Monitorujúci samoregulačný orgán by mal pravidelne 

publikovať rebríčky najlepšie a najhoršie hodnotených spoločností. Aby navrhovaná 

reforma splnila účel, mali by byť naplnené viaceré predpoklady. Internetová stránka by 

mala byť voľne dostupná monitorujúcemu orgánu, dotknutej spoločnosti i investorom. 

Voľná dostupnosť je dôležitým prvkom, pretože by umožňovala spoločnosti reagovať na 

neférovú kritiku, objasňovať svoje postoje či vstúpiť do dialógu s investormi pred vydaním 

rebríčku monitorovacieho orgánu. Okrem toho celý proces by mal byť pod dohľadom 

monitorujúceho orgánu, ktorý by mohol zakročiť v prípade recenzií, ktoré by boli 

realizované za účelom poškodiť alebo zvýhodniť predmetnú spoločnosť.  

 Výhodou je tu predovšetkým transparentnosť, podpora aktivizmu investorov, 

úspora nákladov na individuálne monitorovanie súladu s kódexom a v neposlednom rade 

nárast dôvery v dobre spravované spoločnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
356 Napr. SERGAKIS, K. EU Corporate Governance: A New Supervisory Mechanism for the ʻComply or 

Explainʼ Principle? European Company and Financial Law Review, 2013, roč. 10, č. 3, s. 394–431. 
357 Koncepciu rozpracovali MICHELER, E. Facilitating Investor Engagement and Stewardship. European 
Business Organization Law Review, 2013, roč. 14, č. 1, s. 29–56 a HADJIKYPRIANOU, G. The Principle of 
“Comply or Explain” Underpinning the UK Corporate Governance Regulation: Is There a Need for a 
Change? 2015. Prístupné na SSRN: http://ssrn.com/abstract=2690687 



91 
 

DRUHÁ ČASŤ: CORPORATE GOVERNANCE V KOLEKTÍVNOM 

INVESTOVANÍ 

 

1. Čo je kolektívne investovanie 

 Vo všeobecnosti možno kolektívne investovanie (collective investment scheme, 

placements collectifs) definovať ako druh regulovaného podnikania, ktorý spočíva v 

zhromažďovaní prostriedkov od verejnosti do investičných fondov za účelom ich 

spoločného investovania v súlade s určitou investičnou politikou v prospech 

investorov.358  

 Podobné vymedzenia možno nájsť vo väčšine relevantných právnych poriadkov. 

Britská právna úprava rozumie kolektívnym investovaním „akékoľvek dojednania 

týkajúce sa akéhokoľvek majetku, vrátane peňazí, ktorých účelom alebo dôsledkom je 

umožniť osobám, ktoré sa zúčastnia dojednania (či už tým, že sa stanú vlastníkmi majetku 

alebo jeho časti či inak), zúčastňovať sa na zisku alebo príjmoch plynúcich z 

nadobudnutia, držby, správy alebo disponovania s týmto majetkom alebo z peňažných 

čiastok vyplatených z takýchto ziskov alebo príjmov. Dojednania musia byť také, aby 

účastníkom neumožňovali každodennú kontrolu nad správou majetku, bez ohľadu na to, či 

majú alebo nemajú právo predkladať stanoviská alebo udeľovať pokyny. Takéto 

dojednania však musia spĺňať aspoň jednu z charakteristík: a) príspevky účastníkov a zisky 

alebo príjmy plynúce z nich sa združujú; b) majetok je spravovaný ako celok v mene alebo 

na účet prevádzkovateľa schémy kolektívneho investovania “ (Financial Services and 

Markets Act of 2000).359 

                                                
358 Podobne napr. TURNER, C. International Funds: A Practical Guide to Their 
Establishment and Operation. Oxford: Elsevier, 2004, s. 3 an. 
359 Porov. § 235 ods. 1–4  FSMA: „(1) In this Part “collective investment scheme” means any arrangements 

with respect to property of any description, including money, the purpose or effect of which is to enable 
persons taking part in the arrangements (whether by becoming owners of the property or any part of it or 
otherwise) to participate in or receive profits or income arising from the acquisition, holding, management 
or disposal of the property or sums paid out of such profits or income. (2)The arrangements must be such 
that the persons who are to participate (“participants”) do not have day-to-day control over the management 
of the property, whether or not they have the right to be consulted or to give directions. (3)The arrangements 
must also have either or both of the following characteristics— (a)the contributions of the participants and 
the profits or income out of which payments are to be made to them are pooled; (b)the property is managed 
as a whole by or on behalf of the operator of the scheme.“ 



92 
 

 Americký právo sa obmedzuje na úpravu činnosti investičnej spoločnosti 

(investičného fondu), ktorým je emitovanie investičných nástrojov a investovanie do 

investičných nástrojov (Investment Company Act of 1940).360 

 Európsky zákonodarca obdobne stanovuje len predmet činnosti investičných 

fondov. Predmetom činnosti štandardných fondov (UCITS) je kolektívne investovanie 

peňažných prostriedkov od verejnosti do prevoditeľných cenných papierov alebo 

stanovených likvidných finančných aktív, ktoré funguje na princípe rozloženia rizík a ich 

podielové jednotky sú na žiadosť držiteľov spätne odkúpiteľné alebo vyplatiteľné z aktív 

fondov.361 Predmetom činnosti alternatívnych fondov (AIF) je získavanie kapitálu od 

väčšieho počtu investorov s cieľom investovať ho v súlade s určitou investičnou politikou 

v prospech investorov a fond nie je povinný získať povolenie podľa smernice o 

štandardných fondoch (UCITSD).362  

 Podobne ani český zákonodarca neprináša definíciu kolektívneho investovania, ale 

obmedzuje sa definíciu predmetu činnosti investičných fondov podľa európskeho vzoru.363  

 Diskutované definície poukazujú na to, že pojmovými znakmi kolektívneho 

investovania sú: 

(i) zhromaždením prostriedkov investorskej verejnosti (pooling of assets of investors), 

(ii) spoločné investovanie zhromaždených prostriedkov (collective asset management), 

(iii) v súlade s určitou investičnou politikou v prospech investorov (investment policy). 

                                                
360  Porov. § 80a–3(a)(1) ICA „When used in this title, ‘‘investment company’’ means any issuer which— (A) 
is or holds itself out as being engaged primarily, or proposes to engage primarily, in the business of 
investing, reinvesting, or trading in securities; (B) is engaged or proposes to engage in the business of 
issuing face-amount certificates of the installment type, or has been engaged in such business and has any 
such certificate outstanding; or (C) is engaged or proposes to engage in the business of investing, 
reinvesting, owning, holding, or trading in securities, and owns or proposes to acquire investment securities 
having a value exceeding 40 per centum of the value of such issuer’s total assets (exclusive of Government 

securities and cash items) on an unconsolidated basis.“  
361 Porov. čl. 1 ods. 2. smernice 2009/65/EC  (ďalej len „UCITSD“): „...UCITS means an undertaking: (a) 

with the sole object of collective investment in transferable securities or in other liquid financial assets 
referred to in Article 50(1) of capital raised from the public and which operate on the principle of risk-
spreading; and (b) with units which are, at the request of holders, repurchased or redeemed, directly or 
indirectly, out of those undertakings’ assets. Action taken by a UCITS to ensure that the stock exchange value 
of its units does not significantly vary from their net asset value shall be regarded as equivalent to such 
repurchase or redemption.“   
362 Porov. čl. 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EU (ďalej len „AIFMD“): „‘AIFs’ means collective 
investment undertakings, including investment compartments thereof, which: (i) raise capital from a number 
of investors, with a view to investing it in accordance with a defined investment policy for the benefit of those 
investors; and (ii) do not require authorisation pursuant to Article 5 of Directive 2009/65/EC;“ 
363 § 93 ods. 1 a § 95 ods. 1 ZISIF. To, čo však český zákonodarca zrejme rozumie pod pojmom kolektívne 

investovanie, možno odvodiť z vymedzenia pokútneho kolektívneho investovania v § 98 ZISIF, ktoré však 

cieli výhradne na retailových a nie profesionálnych investorov.  
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 Prvý znak spočíva v združovaní predovšetkým peňažných prostriedkov 

investorskej verejnosti do investičného fondu.364 Realizuje sa to predajom majetkových 

účastí na investičnom fonde verejnosti. Kapitál je získaný od verejnosti, keď je získaný 

mimo uzavretého okruhu osôb. Znamená to, že pokiaľ bol fond zriadený výhradne za 

účelom investovania už existujúcej skupiny, nebude táto činnosť spadať pod kolektívne 

investovanie. Z kolektívneho investovania sú preto tradične vylúčené predovšetkým 

rodinné podniky, holdingové spoločnosti či investičné kluby. V zákonoch je to stanovené 

buď explicitne alebo implicitne.  

 Druhý znak predstavuje spoločné investovanie zhromaždených prostriedkov, 

ktorý možno tiež označiť ako spoločná profesionálna správa zhromaždených aktív. 

Kolektívna profesionálna správa je špecifickým typom súkromnoprávnej správy cudzieho 

majetku. Spoločným menovateľom súkromnoprávnej správy je, že správca má v rámci 

výkonu svojej pôsobnosti autonómne postavenie, je povinný a oprávnený robiť investičné 

rozhodnutia so zhromaždeným majetkom podľa vlastného uváženia s tým, že je viazaný 

výhradne reguláciou a zmluvou. Diskrečné oprávnenie kolektívnych správcov sa prejavuje 

predovšetkým v možnosti kupovať a predávať generické aktíva do majetku fondu či 

vstupovať do finančných transakcií. Z diskrečného oprávnenia správcu zaiste vyplýva, že 

fondoví investori nemajú právomoc rozhodovať o každodenných (operatívnych) 

záležitostiach. 

 Tretím znakom kolektívneho investovanie je investičná politika, ktorá určuje 

mechanizmy, ako má byť spravovaný majetok, aby generoval výnos pre investorov. 

Investičná politika je limitom diskrečného oprávnenia správcov. Súčasťou investičnej 

politiky je predovšetkým investičný cieľ, prípustné obchody, investičná stratégia či 

rozloženie investičného rizika. Investičným cieľom je všeobecne maximalizácia výnosov 

fondu, nárast jeho hodnoty či kombinácia oboch faktorov. Modifikáciou môžu byť rôzne 

fondy, pre ktoré zisk nie je prvoradým, ale zohľadňujú rôzne ekologické, etické či 

náboženské aspekty investícií. Prípustné obchody obmedzujú typ a rozsah dovolených 

investičných transakcií (predovšetkým druhy aktív, deriváty, repo obchody a požičiavanie 

akcií atď.). Investičná stratégia je spôsob, ktorým fond dosahuje svoje ciele za 

rešpektovania investičného oprávnenia. Stratégia môže byť predovšetkým aktívna alebo 

pasívna. Tradičnou stratégiou je aktívna stratégia („kúpiť a predať“). Jednoducho 

povedané, aktívny správca sa snaží „prekonať trh“. Aktívny správca preto musí 

                                                
364 Peniazmi oceniteľné veci majú často oprávnenie zhromažďovať len fondy profesionálnych investorov.  
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monitorovať výkon aktív a trhu, na čo má k dispozícii tri techniky, a to fundamentálnu,365 

kvantitatívnu366 a technickú analýzu367. V praxi manažéri často spoliehajú na kombináciu 

týchto analýz.  

 Investičná stratégia pasívne spravovaného fondu je definovaná pred vznikom fondu 

a aplikuje sa v priebehu fungovania fondu automaticky. Príkladom pasívnej stratégie je 

„kúp a drž“. Táto stratégia je vhodná pre dlhodobejšie uzavreté fondy, ktoré sa 

nezameriavajú na krátkodobé pohyby na trhu. Najdôležitejším príkladom pasívnej stratégie 

je však sledovanie indexu (index tracking). Manažéri vytvoria portfólio zo všetkých akcií 

tvoriacich daný index a spoliehajú na jeho rast. Keďže sa i manažéri pasívneho fondu 

snažia prekonať index, často dochádza k divergenciám oproti skladbe indexu. To si však 

vynucuje kompromis medzi pasívnym a aktívnym manažmentom.  

 Ďalším prvkom investičnej politiky je rozloženie investičného rizika 

predovšetkým prostredníctvom diverzifikácie. Diverzifikácia je zabezpečené 

zákonnými či zmluvnými obmedzeniami koncentrácií fondového kapitálu do jedného 

druhu aktív. Diverzifikácia je zaiste dominantným prvkom investičnej stratégie, ale býva 

označovaná ako samostatný znak, pretože tematizuje spôsob kolektívneho investovania. 

Dôvodov pre diverzifikáciu je niekoľko. Prvým z nich je bezrozporne zaisťovací aspekt 

diverzifikácie, ktorý bráni stratám investorov pri poklese hodnoty jedného z portfóliových 

aktív. Druhým dôvodom je politická požiadavka obmedziť veľké ekonomické koncentrácie 

majetku. Tretím dôvodom je zohľadnenie tolerancie investora k riziku. Fondy určené 

širokej investorskej verejnosti sa totiž vyznačujú prísnymi požiadavkami na diverzifikáciu, 

zatiaľ čo rozloženie portfólií fondov kvalifikovaných investorov je často neregulované.368 

  Na margo pokusu o definovanie kolektívneho investovania treba zdôrazniť, že 

odpoveď na otázku, či určitá schéma je alebo nie je regulovaným kolektívnym 

                                                
365 Fundamentálna analýza sa zaoberá fundamentálnymi ekonomickými faktormi, ktoré ovplyvňujú hodnotu 

aktív. To sa týka predovšetkým manažmentu či perspektív daného odvetvia ekonomiky. Fundamentálna 
analýza sa teda zaoberá „reálnou ekonomikou“ než obchodmi na kapitálovom trhu. 
366 Kvantitatívna analýza súvisí s pomerom výnosu a rizika konkrétneho aktíva. I keď sa vyšší výnos obvykle 

spája s vyšším rizikom, niektoré aktíva majú priaznivejší pomer  rizika a výnosu než iné. Kvantitatívna 

analýza sa pokúša odhadnúť tento pomer pomocou počítačového modelovania.  
367 Technická analýza je zameraná na správanie sa trhu. Na základe historických pohybov cien (a viery, že 

trhové pohyby sú cyklické) s sa táto analýza snaží predpovedať budúce cenové pohyby obchodovaných aktív. 

Manažér, ktorý sa snaží využiť tieto predpovede, predáva pred očakávaným pádom cien, a kupuje pred 
očakávaným rastom. Keď dostatočné množstvo účastníkov trhu spolieha na rovnakú technickú analýzu, 

vzniká tzv. samonaplňujúce sa proroctvo. To znamená, že ceny budú padať, keď účastníci trhu veria, že budú 

padať, pretože pád spôsobia výpredajmi akcií, a naopak, bez ohľadu na stav skutočnej ekonomickej situácie.  
368 Porov. citovanú definíciu fondu UCITS, ktorá kladie dôraz na diverzifikáciu rizík, a fondu AIF, ktorého 
definícia neobsahuje požiadavku na diverzifikáciu rizík. 
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investovaním, je v praxi veľmi zložitá.369 Európsky regulátor v tejto súvislosti pripomína, 

že skutočnosť, že nie sú splnené všetky znaky definície, neznamená, že k regulovanému 

kolektívnemu investovaniu nedošlo. Vždy by sa malo posudzovať, či kritériá vymedzujúce 

dané znaky kolektívneho investovania nie sú splnené inak.370 
 

2. Ekonomický význam kolektívneho investovania  

 Z ekonomického hľadiska sú subjekty kolektívneho investovania finančnými 

sprostredkovateľmi, pretože ich činnosť spočíva v tom, že prijímajú prostriedky 

investorov a tieto prostriedky ďalej investujú. Týmto spôsobom umožňujú alokáciu 

významných finančných zdrojov v ekonomickom systéme.  

 Globálnym trendom je, že majetok vložený do investičných fondov dlhodobo 

rastie.371  

Dôvodom globálneho rozmachu je, že v kontraste s inými formami investovania 

(zhodnocovania) kapitálu ako podnikanie, nadobúdanie priamych účastí v obchodných 

korporáciách či sporenie, kolektívne investovanie disponuje viacerými výhodami, z 

ktorých  najvýznamnejšie sú: 

(i) diverzifikácia rizika, 

(ii) zníženie nákladov a zvýšenie produktivity cez úspory z rozsahu, 

(iii) profesionálne obhospodarovanie (manažment), 

(iv) regulačná ochrana investora, 

(v) flexibilita.372 

 Diverzifikácia rizika vyjadruje, že diverzifikované portfólio s čo najnižšou mierou 

vzájomnej výnosovej závislosti vedie k rozloženiu a obmedzeniu rizika portfólia v miere, 

akú by drobný investor so svojimi dostupnými prostriedkami dosiahol len veľmi ťažko.    

 Úspory z rozsahu znamenajú, že investičný fond nesie nižšie náklady z kúpy a 

predaja portfólia investičných nástrojov, než ktoré by niesol sám drobný investor. 

                                                
369 Porov. sporné prípady v zahraničí v TJIO, H. The Not so Collective Investment Scheme (November 12, 
2015). Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly, 2015. Dostupné z: SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2940120, u nás PIHERA, V. Investiční fond. Vyměřování teritoria. 
Obchodněprávní revue, 2017 č. 9, s. 241 an. 
370 Porov. bod 5 v Metodike ESMA Obecné pokyny ke klíčovým pojmům směrnice o správcích 

alternativních investičních fondů. 13.08.2013, ESMA/2013/611 
371 K tomu porovnaj štatistiky z EFAMA:  
https://www.efama.org/statistics/SitePages/International%20Quarterly%20Statistical%20Release.aspx 
372 ST GILES, M., ALEXEEVA, E., BUXTON, B.  Managing Collective Investment Funds. 2. vid., 
Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2003, s. 4 an.  
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Dôvodom je, že transakčné náklady sú na väčšine trhov spojené nepriamo úmerné veľkosti 

transakcie. Transakčné náklady individuálneho investora na nákup alebo predaj aktív sú 

typicky oveľa vyššie ako percento z hodnoty každej transakcie v kontraste s nízkymi 

nákladmi inštitucionálneho investora obchodujúceho vo veľkých množstvách. 

 Profesionálny manažment odstraňuje nevýhodu drobného investora vyplývajúcu z 

množstva a zložitosti investičných informácií. Väčšine drobných investorov chýba čas, 

energia, profesionálne zručnosti k obhospodarovaniu svojich investícií, a preto preferujú 

delegáciu úlohy výberu a správy investícií manažérom investičných fondov. 

 Regulačná ochrana investora vyjadruje, že kolektívne investovanie podlieha 

povoleniu a dohľadu štátnej autority, kontrole depozitára a auditu audítora. Štát musí 

zabezpečiť, aby boli fondy transparentné, čo znamená, že investor musí mať vždy možnosť 

zistiť aktuálnu hodnotu jeho investície, musí mať možnosť vstúpiť a vystúpiť bez skrytých 

poplatkov a sankcií a pod. Z daňového hľadiska znamená ochrana investora i to, že 

fondoví investori nie sú v horšej pozícii ako priami investori do aktív. Expanzia 

kolektívneho investovania tak do veľkej miery závisí na regulačnom prostredí a 

vymáhateľnosti práva.  

 Flexibilita je zabezpečená jednak tým, že je jednoduché investovať a investície 

stiahnuť, a jednak tým, že investičné fondy uspokojujú veľkú variabilitu ľudských potrieb 

či už hľadiska investičnej politiky (rastové, výnosové či kombinované fondy), aktív, do 

ktorých investujú (akciové, peňažné, rizikové atď.) alebo tiež reflexie rôznych etických, 

náboženských či environmentálnych aspektov (fondy, ktoré neinvestujú do odvetví 

znečisťujúcich životné prostredie, tabakového priemyslu, zbrojárskeho priemyslu atď.). 

 Ako každá iná investícia i investovanie do investičných fondov má nevýhody a 

nesie určité špecifické riziká, ktorými sú hlavne: 

(i) konflikt záujmov medzi investormi a správcami, 

(ii) náklady na prevádzku investičného fondu, 

(iii) obmedzenie investičnej voľnosti, 

(iv) neexistencia ochrany vkladov. 

 Konflikt záujmov medzi investormi a správcami portfólia vyplýva z faktu, že 

správca nespravuje vlastný majetok, ale spravuje cudzí majetok. Extrémnym prípadom 

konfliktu záujmov je tunelovanie investičného fondu, jemnejšia analýza ale napríklad 

môže provokovať i otázky, či je výstup manažérov ekvivalentný odmenám, ktoré si za 

svoje služby nechávajú platiť.  
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 Náklady na prevádzku investičného fondu predstavujú jednu z hlavných 

nevýhod kolektívneho investovania. Náklady sú hradené predovšetkým z poplatkov 

investičných fondov. Vo všeobecnosti existujú štyri druhy poplatkov, a to vstupný, 

výstupný, správcovský a prestupový poplatok. Najvýraznejším z nich je obvykle 

správcovský poplatok, ktorého výška je stanovená buď ako určité percento z ročnej 

hodnoty objemu spravovaných aktív alebo percento z účtovného zisku fondu. Náklady na 

prevádzku majú za následok, že výnosnosť investície do fondu je nižšia než 

výnosnosť aktív, do ktorých fond investuje. Je to daň za diverzifikáciu portfólia, pretože 

sám drobný investor nikdy nemôže investovať v rozsahu investičného fondu. Pre drobného 

investora je totiž finančne náročné držať napríklad akcie niekoľkých spoločností súčasne, 

oproti tomu fondy investujú do dvadsiatich a viac spoločností, čo eliminuje nesystémové 

riziká.373 V extrémnom prípade môžu poplatky správcov viesť až k tzv. „vypoplatkovaniu“ 

klienta, čo označuje situáciu, keď náklady kolektívneho investovania (s)konzumujú 

vstupnú investíciu.    

 Obmedzenie investičnej voľnosti spočíva v investorovej nemožnosti ovplyvňovať 

zloženie portfólia fondu. Výberom fondu investor volí oblasť investovania (druhy aktív, 

región, odvetvie atď.), ale neovplyvňuje výber jednotlivých titulov do portfólia.   

 Neexistencia ochrany vkladov znevýhodňuje kolektívne investovanie voči 

investíciám do bankových produktov, ktoré sú predmetom ochrany vkladov. Štát totiž 

neposkytuje žiadnu garanciu vrátenia investovanej sumy v prípade poklesu cien alebo 

zlyhania správcu. 

 

3. Vývoj kolektívneho investovania vo svete 

 Myšlienka spoločného investovania nie je nová,374 avšak investičné fondy v 

modernom slova zmysle sa objavujú až od druhej polovice 18. storočia v Nizozemsku. 

Z dnešného pohľadu išlo o uzavreté fondy vo forme investičného trustu, ktoré investovali 

do cenných papierov presne stanovených v prospekte a ich podiely boli verejne 

                                                
373 Ibid., s. 5–6. 
374 V rímskom práve existovali zmluvy o dôchodku, podľa ktorých dlžníci platili úroky určenej osobe. 

Neskoršou novovekou variáciou týchto zmlúv sú tontiny, ktoré boli vytvárané ako druh vzájomného 
poistenia na dožitie, ale v skutočnosti išlo o špekuláciu na cudziu smrť.  Podstata tontín totiž spočíva v tom, 
že niekoľko účastníkov zloží kapitál za účelom generovania úrokov a pokiaľ jeden z účastníkov zomrie, 
pripadnú jeho úroky ostatným, a ten, kto z účastníkov prežije, užíva celý generovaný úrok sám až do svojej 
smrti. K tomu bližšie ROUWENHORST, G. K. The origins of mutual funds. Yale ICF Working Paper, 
12.12.2004, č. 04-48, s. 2–5. Dostupné na: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=636146 
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obchodované. Tieto prvé investičné fondy vznikali ako odpoveď na spoločenskú 

požiadavku diverzifikácie rizika na veľmi nestabilnom finančnom trhu 18. storočia 

vyznačujúcom sa bublinami, panikami a krízami.375 Napriek počiatočnému rozvoju sa 

kolektívne investovania globálnejšie presadilo až v druhej polovici 19. storočia vo Veľkej 

Británii a neskôr v USA.376 Väčšina dobových fondov bola uzavretá. Investori kupovali a 

predávali akcie vtedajších investičných fondov cez burzy. Otvorené fondy, ktoré dominujú 

trhu dnes, boli do roku 1924 neznáme.377  

 Krach newyorskej burzy v 1929 mal na americké investičné fondy tvrdý dopad. 

Ceny akcií investičných fondov, ktoré sa bežne obchodovali za desiatky dolárov, spadli na 

centy. Následné vyšetrovanie novovytvorenej americkej Komisie pre cenné papiere (SEC), 

ktoré odhalilo nedostatky fondového biznisu vedúce k zneužívaniu majetku investorov, 

vyústilo k prijatiu zákona o investičných spoločnostiach (Investment Company Act of 

1940).378 Zákon kladie podstatné obmedzenia na takmer všetky aspekty podnikania 

investičných spoločností, ako sú povinná registrácia fondov, oceňovanie aktív fondov, 

správa a štruktúra fondu, emitovanie dlhu, investičné rozhodnutia, kúpa a predaj 

fondových podielov a úprava transakcií so spriaznenými stranami, ktorá sa považuje za 

najdôležitejší aspekt zákona.379 Diskutovaný zákon podriadil regulácii široké spektrum 

formátov kolektívneho investovania (investment companies),380 ktoré klasifikoval do troch 

základných kategórií (i) spoločnosť vydávajúca splátkové certifikáty (face–amount 

certificate company), (ii) podielové investičné trusty (unit investment trusts), a (iii) riadené 

fondy (management companies).381 Prvé dve kategórie aktívne neobchodujú svoje 

portfólia, tretia kategória, ktorá sa ďalej delí na otvorené a uzavreté fondy, aktívne 

obchoduje.  

 Americké investičné fondy sú typicky organizované a prevádzkované externým 

správcom nazývaným investičný poradca podnikajúcim podľa zákona o investičných 

                                                
375  Ibid., s.  5–12.  
376 Napr. prvý britský investičný fond Foreign & Colonial Government Trust  bol založený v roku 1868. 
Tento fond pod názvom Foreign & Colonial Investment Trust existuje dodnes 
(http://www.fandc.com/foreign-and-colonial-investment-trust).  
377 Uvádza sa, že prvým otvoreným investičným fondom je americký Massachusetts Investors Trust z roku 
1924, ktorý existuje dodnes. Jeho nóvum spočívalo v tom, že podielnikom vydával akcie a na požiadanie ich 
kupoval späť. V nasledujúcich rokoch nebola forma otvoreného fondu príliš rozšírená a investičné fondy 

mali i naďalej charakter uzavretých fondov (http://www.morningstar.com/funds/XNAS/MITTX/quote.html). 
378 ICA 
379 MARKHAM, J. W. Mutual Fund Scandals—A Comparative Analysis of the Role of Corporate 
Governance in the Regulation of Collective Investments. Hastings Business Law Journal, 2006, roč. 3, č. 1, s. 

76. 
380 Všimnime si, že americký zákonodarca používa východikový pojem „investičné spoločnosti“, čím 

označuje subjekty i non-subjekty. 
381 § 4 ICA 
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poradcoch (Investment Adviser Act of 1940).382 Zákon ukladá požiadavky na registráciu 

poradcov, účtovníctvo, záznamy a zverejňovanie informácií a stanovuje limity na poplatky, 

ktoré môžu byť účtované za správu.  

 Zákon o investičných spoločnostiach prináša tiež výnimky z regulatórneho režimu 

pre mnohé formáty, ktoré by inak vykazovali znaky kolektívneho investovania, z ktorých 

najdiskutovanejšie sú tzv. hedžové fondy (hedge funds).383 Legislatívnu odpoveď na 

prílišnú expozíciu hedžových fondov rizikám finančného trhu predstavuje IV. časť 

amerického zákona Dodd-Frank Act. Po prvé, nová úprava požaduje, aby sa manažéri, 

ktorí spravujú viac než 150 mil. dolárov, zaregistrovali ako investiční poradcovia v SEC. 

Znamená to, že sa na nich ďalej nevzťahuje výnimka súkromných poradcov podľa zákona 

o investičných poradcoch.  Po druhé, stanovuje sa, aby hedžové fondy, ktoré spravujú viac 

než 1 mld. dolárov, kvartálne reportovali svoj výkon, obchodné pozície a protistrany. Pre 

menšie hedžové fondy sa stanovili miernejšie informačné povinnosti a iba na ročnej báze. 

A konečne, zákon požaduje, aby uvedené veľké hedžové fondy zverejňovali motivačné 

odmeny a zakazuje odmeny, ktoré môžu viesť k excesom a riziku.384  

 V kontraste s americkým vývojom európska regulácia kolektívneho investovania 

predstavovala jeden z nástrojov na vytvorenie jednotného európskeho trhu finančných 

služieb. Východiskom európskej úpravy je séria smerníc UCITSD, z ktorých prvá 

prišla v roku 1985, a ktorých účelom bolo umožniť fondom, ktoré sa podriadili pomerne 

rigidnej úprave a investovali len do prevoditeľných cenných papierov, ponúkať akcie či 

podielové listy v ostatných členských štátoch bez nutnosti ďalšieho povoľovacieho 

konania. Podmienkou jednotnej európskej licencie je, aby išlo fond:385 

(i) ktorého jediným predmetom podnikania je investovanie do stanovených investičných 

nástrojov na základe princípu rozloženia rizík a  
                                                
382  IAA 
383 Zjednodušene povedané, ide fondy kvalifikovaných investorov, ktoré využívajú výnimky z regulačných 

povinností stanovené v § 3(c)(1) a § 3(c)(7) ICA. Prvou z výnimiek sú tzv. fondy 3(c)(1), ktorých neverejné 
cenné papiere vlastní menej ako 100 amerických investorov bez ohľadu na typ investora, avšak s cieľom 

vyhnúť sa registrácii cenných papierov podľa zákona o cenných papieroch tieto fondy prijímajú len fyzické 
osoby s minimálnym majetkom 1 mil. dolárov alebo s minimálnym príjmom 200 000 dolárov za 
predchádzajúce dva roky. Druhou výnimkou sú tzv. fondy 3(c)(7), čo znamená fondy, ktorých cenné papiere 

vlastnia výlučne kvalifikovaní kupujúci investujúci nad 5 mil. dolárov bez ohľadu na počet investorov, i keď 

väčšina týchto fondov bude mať maximálne 499 investorov, aby sa tak vyhla požiadavke na informačné 

povinnosti podľa zákona o burze cenných papierov.  
384 K ďalším významným zmenám a diskusii novej úpravy pozri HUANG, J.,  WANG, Y. Hedge Funds and 
the Financial Crisis. In: BAKER, H., K., FILBECK, G. (eds.) Alternative Investments: Instruments, 
Performance, Benchmarks, and Strategies. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc. 2013, s. 531 an. 
385 Smernica hovorí doslovne o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov 
(PKIPCP) alebo anglicky undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) alebo 
francúzsky organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Namiesto pojmu „podnik 
kolektívneho investovania“ sa však bežne používa pojem „fond“.  
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(ii) ktorý je fondom otvoreného typu.386  

 Smernica rešpektuje všetky právne formy národných úprav kolektívneho 

investovania. Smernica sa nevzťahuje na: 

(i) fondy uzavretého typu, 

(ii) fondy, ktoré nie sú ponúkané verejne a 

(iii) fondy, ktoré sú podľa zmluvných podmienok či stanov určené výhradne pre verejnosť 

v tretích krajinách (mimo EÚ).387 

 Smernice UCITSD teda pôvodne rozdeľovali fondy na fondy splňujúce podmienky 

smerníc (UCITS) a fondy, ktoré podmienky z nejakého dôvodu nespĺňali (non–UCITS). 

Zatiaľ čo právna úprava prvej z týchto skupín bola harmonizovaná na európskej úrovni, 

regulácia druhej skupiny bola ponechaná na právomoci členského štátu. K ďalšej 

harmonizácii non–UCITS však došlo obdobne ako v USA v reakcii na globálnu finančnú 

krízu. Konkrétne, smernica o správcoch alternatívnych fondov z roku 2010 (AIFMD) 

požaduje od kapitálovo významných správcov hedžových fondov a fondov súkromného 

kapitálu povinnú registráciu, limity na využívanie úverových pák či detailné informačné 

povinnosti. Obdobne ako pri UCITS je stanovená i jednotná európska licencia. Ďalšiu 

reguláciu alternatívnych fondov predstavuje nariadenie č. 345/2013 o európskych fondoch 

rizikového kapitálu (EuVECA), nariadenie č.  346/2013 o európskych fondoch sociálneho 

podnikania (EuSEF) a nariadenie č. 2015/760 o európskych fondoch dlhodobých investícií 

(ELTIF). 

   

4. Nástup českého kolektívneho investovania 

4. 1. Úvod 
 
 Na rozdiel od vyspelých západných štátov nemalo kolektívne investovania  v 

tuzemsku žiadnu tradíciu. V procese ekonomickej transformácie z centrálne riadenej 

ekonomiky k voľnému podnikaniu sa však subjekty kolektívneho investovania stali 

jedným z ústredných bodov celej reformy. Od tej doby prešli samozrejme významným 

vývojom.  

 Pokúsme sa preto zamyslieť nad týmto vývojom a formulovať základné problémy 

dobového kolektívneho investovania. Nie je to dôležité ani tak preto, že by sme sa snáď 

                                                
386 Čl. 1 UCITSD 
387 Čl. 2 UCITSD 
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mali poučiť z minulých chýb, ale je to naopak dôležité z dôvodu, že minulý vývoj 

kolektívneho investovania formuje v mnohých ohľadoch súčasnú situáciu v biznise. 

Rovnako ako v iných prípadoch totiž platí princíp závislosti na prejdenej ceste (path 

dependence), ktorý poukazuje na to, že nové inštitúcie sú priamo závislé na 

inštitucionálnom rámci, ktorý v minulosti prešli. 

 

4. 2. Vývoj kolektívneho investovania  
 

 Kolektívne investovanie v niekdajšom Československu vzniklo ako vedľajší 

produkt kupónovej privatizácie. Podstatou kupónovej privatizácie bola transformácia čsl. 

privatizovaných podnikov na verejne obchodovateľné akciové spoločnosti388 a prevod 

týchto akcií rovným dielom do rúk účastníkov privatizácie, ktorí uplatnili investičné 

kupóny k akciám zvolených spoločností.389 Investičné privatizačné fondy boli do 

systému transformácie zavedené ako nástroj corporate governance, ktorý mal 

monitorovať manažment privatizovaných podnikov.390 V literatúre sa to vysvetľuje 

tým, že sa pôvodne predpokladalo, že iba účasť jednotlivých občanov na kupónovej 

privatizácii povedie k veľkému množstvu rozptýlených akcionárov neschopných účinne 

vykonávať svoje vlastnícke práva. V skutočnosti teda malo ísť o riešenie problémov 

spojených s rozptýlenou akcionárskou štruktúrou typickou pre angloamerické štáty. 

Optimálnou tuzemskou akcionárskou štruktúrou sa totiž zdala byť štruktúra s majoritným 

akcionárom typická pre kontinentálnu Európu.391 Dalo sa však očakávať, že ku 

koncentrovanej vlastníckej štruktúre bola z dôvodu nerozvinutých kapitálových trhov 

došlo v každom prípade, avšak okrem toho vznikli ďalšie problémy spojené s vnesením 

subjektov kolektívneho investovania do rozbehnutej privatizácie. Spoločným 

menovateľom bola nedostatočná regulácia týchto subjektov, ktorá sa, čo je ešte 

dôležitejšie, uplatňovala v kontexte oslabeného transformujúceho sa štátu.  Absentovali 

predovšetkým bazálne neformálne či neformálne pravidlá trhového správania sa a i v 

prípade, že by pravidlá existovali, nebol nastavený adekvátny spôsob ich vynucovania.  
                                                
388 Pre akcie z prvej vlny bola určená verejná obchodovateľnosť zákonom o cenných papieroch (§ 92 ods. 1 

zákona č. 591/1992 Sb.), v druhej vlne žiadali spoločnosti o povolenie k verejnej obchodovateľnosti 

dobrovoľne. 
389 Porov. § 22, 24 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby („ZVP“) 
390 Podobne JEŽEK, T. Zrození ze zkumavky. Svědectví o české privatizaci 1990-1999. Praha: Prostor, 2007, 
s. 163–164 či URBAN, J. Corporate governance jako institucionální nástroj národohospodářské prosperity. 
In: GERLOCH, A., TOMÁŠEK, M. ANTOŠ, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. II, 

Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. Praha: Karolinum, 2010, s. 237 – 241. 
391 JEŽEK, T. Zrození ze zkumavky. Svědectví o české privatizaci 1990-1999. Praha: Prostor, 2007, s. 163 an. 
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 Regulatórnym základom bol zákon č. 248/1992 Zb. o investičných 

spoločnostiach a investičných fondoch, ktorý nadobudol účinnosť 29. 5. 1992 (ďalej 

tiež „prvý ZISIF“), avšak zakladanie investičných fondov pre prvú vlnu kupónovej 

privatizácie prebiehalo improvizovane na základe legislatívneho provizória ešte pred 

prijatím zákona.392 Výsledkom spontánny a improvizovaný vznik stoviek privatizačných 

fondov, ktoré pomocou agresívnej reklamy („istota desaťnásobku“), ktorá nebola až do 

účinnosti prvého ZISIF regulovaná, získali väčšinu majetku privatizovaného v kupónovej 

privatizácii.393  

 Citovaný prvý ZISIF, ktorému sa museli všetky investičné fondy do šiestich 

mesiacov prispôsobiť,394 zaviedol niektoré tradičné inštitúty ako:  

(i) diverzifikácia portfólia fondu (v investičnom fonde maximálne 10 % z hodnoty verejne 

obchodovaných akcií rovnakého emitenta, v podielovom fonde maximálne 20 % z celkovej 

menovitej hodnoty cenných papierov vydaných rovnakým emitentom);395  

(ii) dohľad depozitárom (kontrola pokynov fondu a výpočtu majetku fondu);396   

(iii) pravidelné zverejňovanie výsledkov hospodárenia;397 

(iv) zákaz zavádzajúcej reklamy.398  

 Bližšia analýza však ukazuje, že prvý ZISIF trpel viacerými závažnými 

nedostatkami. Po prvé a najdôležitejšie, značne atrofované zákonné pravidlá boli len 

mäkkými obmedzeniami, pretože absentoval adekvátny dohľad nad kolektívnym 

                                                
392  Legislatívne provizórium malo niekoľko zdrojov. Po prvé, možnosť vzniku investičných privatizačných 
fondov otvoril v § 25 ods. 1 písm. b)  ZVP („Kupóny príslušnej emisie sa môžu použiť na získanie účastí na 

obchodných spoločnostiach na tento účel osobitne založených po predchádzajúcom súhlase príslušného 

orgánu republiky.“); povolenie subjektov so širšou pôsobnosťou než v zákone o veľkej privatizácii sa 

udeľovalo podľa zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a sporiteľniach. Podľa  § 9 a § 14 tohto zákona sa 

operácie s cennými papiermi považovali za bankovú činnosť, kterú okrem bánk a sporiteľní mohla 

vykonávať i iná právnická osoba vedľa svojej hlavnej činnosti; toto povolenie udeľovala Štátna banka 

československá v dohode s federálnym ministerstvom financií. Po druhé, základné vymedzenie investičného 

privatizačného fondu prinieslo nariadenie vlády o vydávaní a použití investičných kupónov, podľa ktorého 

boli jedinými požiadavkami forma akciovej spoločnosti so základným kapitálom v minimálnej výške 100 

000 Kčs (§ 16 zákona č. 104/1990 Sb.) a licencia od ministerstva financií (§ 16 nariadenia vlády č. 383/1991 
Sb.). A konečne, postup pri založení, organizáciu, dokumenty investičného privatizačného fondu upravoval 
metodický pokyn spracovaný z iniciatívy slovenského ministerstva privatizácie nazvaný „Postup pri 
zakladaní investičných privatizačných fondov v procese kupónovej privatizácie.“ K tomu ďalej JEŽEK, T. 

Zrození ze zkumavky. Svědectví o české privatizaci 1990-1999. Praha: Prostor, 2007, s. 169–170. 
393 Prvej vlny kupónovej privatizácie sa tak mohlo zúčastniť 429 investičných privatizačných fondov (265 v 

Českej republike a 164 v Slovenskej republike), ktoré získali 72 % privatizovaného majetku v prvej vlne, 

druhej vlny sa zúčastnilo 353 investičných fondov (uskutočnila sa už len v ČR), ktoré nadobudli zhruba 65 % 

privatizovaného majetku.  
394 § 48 prvý ZISIF 
395 § 24 prvý ZISIF 
396 § 32 prvý ZISIF 
397 § 25 a 26 prvý ZISIF 
398 § 23 prvý ZISIF 
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investovaním.399 Po druhé sa poukazuje na neexistenciu ochrany akcionárov, ktorá v 

prípade investičných fondov tkvela hlavne v tom, že sa vedľa seba v postavení akcionárov 

fondu ocitli tak zakladatelia fondu, ktorí mali fond spravovať, ako aj účastníci kupónovej 

privatizácie, ktorí mu zverili svoje investičné kupóny. Tým došlo k porušeniu 

fundamentálnej zásady o zákaze zmiešania majetku správcov a investorov. Výsledkom 

bolo, že „zakladateľské akcie“ umožnili správcom fondu ovládať pomocou malého 

základného kapitálu celý majetok vo fonde.400 Po tretie, nebol zakotvený adekvátny 

štandard odbornej starostlivosti ani adekvátna zodpovednosť správcov za správu fondov. 

Otázky vyvoláva napríklad fakt, že povinnosť odbornej starostlivosti vo vzťahu 

zhromaždenému majetku bola stanovená v pôvodnom znení prvého ZISIF len pre 

investičné spoločnosti, ale nie pre investičné fondy. Po štvrté, dôležitým nedostatkom bol 

fakt, že prvý ZISIF neupravoval režim premien subjektov kolektívneho investovania na 

bežné obchodnoprávne spoločnosti. To znamenalo, že regulácia, ktorá sa postupne 

precizovala bola vlastne zbytočná, pretože subjekt kolektívneho investovania z nej mohol 

jednoducho vystúpiť. 

 Práve posledný aspekt sa ukázal byť rozhodujúcim, pretože množstvo investičných 

fondov sa pretransformovalo na bežné akciové spoločnosti („holdingové spoločnosti“) v 

snahe vyhnúť regulatórnemu režimu kolektívneho investovania, ktorý sa začínal 

štandardizovať.401 Drobní akcionári, ktorí nesúhlasili so zmenou fondu na bežnú akciovú 

spoločnosť, často nemali možnosť vysporiadania vloženého majetku. Následkom 

neregulovaných premien bol prudký pokles kurzu akcií a časté ukončenie verejnej 

obchodovateľnosti. I keď neregulovaná premena nemusela mať nevyhnutne za cieľ 

poškodiť investorov, v mnohých prípadoch však bola transformácia fondu práve prípravou 

na jeho tunelovanie.402 Najznámejším prípadom je transformovaný Harvardský 

priemyslový holding, a.s., z ktorého bolo vytunelovaných  zhruba 11, 5 mld. Kč.403   

                                                
399 Prvotne bol dohľad zverený odboru ministerstva financií, od roku 1997 bol tento odbor premenený na 
Úrad pre cenné papiere, od roku 1998 vykonávala dohľad nad kapitálovým trhom Komise pro cenné papíry 

(KCP) a od roku 2006 tento dohľad prevzala ČNB.  
400 Podrobné vysvetlenie prináša JEŽEK, T. Zrození ze zkumavky. Svědectví o české privatizaci 1990-1999. 
Praha: Prostor, 2007, s. 175–178. 
401 Premeny boli úrýchlené práve pripravovanou novelou ZISIF, ktorá mala priniesť pravidlá premeny 

rešpektujúce ochranu akcionárov a ďalšie sprísnenie regulácie. Do jej účinnosti však boli neregulované 

premeny nezákonné, čo konštatovala i judikatúra Najvyššieho súdu. Prehľad judikátov uvádza komentár k 

zákonu DĚDIČ, J., KŘETÍNSKÝ, D. VACEK, J. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: 

Komentář. Praha: C.H. Beck, 2001, s. 293–295.  
402 FAJTOVÁ, J. Vývoj kolektivního investování v ČR směrem k evropským standardům. Oeconomica, 2000, 
s. 87–88. 
403 Podrobne ku kauze napr. JÍLEK, J. Akciové trhy a investování, s. 455–463. 
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 Všeobecne sa v diskusiách o miere tunelovania v 90–tych rokov 20–storočia 

uvádza kvalifikovaný odhad bývalej KCP, že z majetku investičných fondov a podielových 

fondov v trhovej hodnote 140 mld. Kč (v účtovnej hodnote 192 mld. Kč) bol vytunelovaný 

majetok v hodnote zhruba 50 mld. Kč. Znamená to, že bola vytunelovaná 

(vydrancovaná) zhruba tretina trhovej hodnoty (štvrtina účtovnej hodnoty) majetku, 

ktorý sa ľudia rozhodli nechať v investičných fondoch. K najväčšiemu drancovaniu vo 

výške 40 mld. Kč došlo v súvislosti s transformáciou investičných fondov na akciové 

spoločnosti, zvyšná časť bola vytunelovaná z netransformovaných fondov.404  

 Bežnou technikou tunelovania bolo sebaobchodovanie (self–dealing),405 čím sa 

popisuje situácia, keď korporátny správca kontrahuje so spravovanou korporáciou za 

menej výhodných podmienok než sú obvyklé trhové podmienky. Konkrétne ide o 

zneužívanie obchodov medzi spriaznenými stranami (related party transactions alebo tiež 

affiliated persons transactions). Z toho zaiste vyplýva, že základným obchodnoprávnym 

poučením z kupónovej privatizácie by mala byť požiadavka adekvátnych stratégií na 

zvládanie týchto transakcií.  

 O regulatórnu kultiváciu kolektívneho investovania sa snažili ďalšie novely prvého 

ZISIF. Formálnu štandardizáciu odvetvia priniesol v súvislosti zo vstupom do EÚ až zákon 

č. 189/2004 Sb., o kolektívnom investovaní („ZKI“), ktorý transponoval európsku úpravu 

štandardných fondov, a súčasne umožnil i vznik špeciálnych „národných“ fondov. 

Aktuálny zákon č. 240/2013 Sb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch 

(„druhý ZISIF“ alebo len „ZISIF“) sa snaží o integráciu režimu UCITSD, AIMFD a 

zároveň špeciálnych investičných fondov.  

4. 3. Zhodnotenie kolektívneho investovania v českej transformácii 
 
 V otázke hodnotenia úlohy kolektívneho investovania v českej transformácii možno 

súhlasiť s J. Jílkom, že prvé lekcie kapitalizmu boli pre tuzemsko drsné.406 Napriek 

obrovským materiálnym stratám je však oveľa závažnejším dlhodobým dôsledkom 

transformačného kolektívneho investovania je strata dôvery verejnosti v kapitálový trh. 

                                                
404 JEŽEK, T. Zrození ze zkumavky. Svědectví o české privatizaci 1990-1999. Praha: Prostor, 2007, s. 179 an.  
405 BLACK, B. S., KRAAKMAN, R., TARASSOVA, A. Russian Privatization and Corporate Governance: 
What Went Wrong?  Stanford Law Review, 2000, roč. 52, s.1790 an. 
406 Ibid., s. 453. 
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Reputačný kapitál sa obnovuje len pomaly. Kapitálovému trhu, ktorý vo veľkom umožnil 

podvody, sa budú investori i emitenti právom vyhýbať.407 

 Na príklade tunelovania majetku z investičných fondov možno dobre demonštrovať 

často opakovanú tézu, že základným problémom privatizácie bolo podcenenie nastavenia 

právneho rámca privatizácie. Dôvodov nadraďovania ekonomických reforiem právu bolo 

zrejme viacero. Ekonomická teória často kritizuje, že autori čsl. privatizácie vychádzali z 

akéhosi primitívneho marxizmu, ktorý predpokladal, že narýchlo vytvorené kapitalistické 

vlastnícke vzťahy vytvoria inštitucionálnu, politickú a ideologickú nadstavbu požadovanú 

pre fungovanie kapitalistickej základne.408 Ukázalo sa však, že zmena vlastníckych 

vzťahov nie je dostatočnou podmienkou konsolidácie kapitalizmu.409 Je však otázne, či je 

vôbec konštruktívne hľadať ekonomické dôvody. Najprozaickejšími dôvodmi zrýchlenej 

kupónovej privatizácie bola zrejme snaha „kúpiť si“ hlasy voličov jednorazovým 

prevodom štátneho majetku na občanov a nadbiehanie nacionalistickým vášňam, ktoré 

citlivo reagovali na heslá o výpredaji národného majetku do zahraničia a potrebe domácej 

podnikateľskej vrstvy.410  

 Pokiaľ sme hľadali nejaké pozitívum zvolenej privatizačnej metódy, tak nás môže 

tešiť maximálne to, že česká privatizácia mohla skončiť ešte horšie – ako tomu bolo v 

ruskom prípade.411 Dôležitejšia je však otázka, či mala kupónová privatizácia s 

dominantnou úlohou investičných privatizačných fondov reálne alternatívy. Odpoveď je 

                                                
407 JEŽEK, T. Zrození ze zkumavky. Svědectví o české privatizaci 1990-1999. Praha: Prostor, 2007, s.187 an. 
408 K tomu KORNAI, J. Ten Years After 'The Road to a Free Economy': The Author's Self-Evaluation. Paper 
for the World Bank' Annual Bank Conference on Development Economics – ABCDE', Washington, 2000, s. 
15 an.  
409 V tejto súvislosti treba zvýrazniť, že  zrýchlenú privatizáciu podporovali i významní predstavitelia 

západnej mainstreamovej ekonómie, ako napr. M. Friedman, ktorí však neskôr priznali, že sa mýlili a 

masovej privatizácii malo predchádzať vybudovanie právneho štátu. K tomu napr. FRIEDMAN, M. 
Economic freedom behind the scenes. 2002. Dostupné z:  
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/EconomicFreedomoftheWorld2002execsum.pdf („Just after 
the Berlin Wall fell and the Soviet Union collapsed, I used to be asked a lot: "What do these ex-communist 
states have to do in order to become market economies?" And I used to say: "You can describe that in three 
words: privatize, privatize, privatize." But, I was wrong. That wasn't enough. [...]  It turns out that the rule of 
law is probably more basic than privatization. Privatization is meaningless if you don't have the rule of law. 
What does it mean to privatize if you do not have security of property, if you can't use your property as you 
want to?“) či BLACK, B. S., KRAAKMAN, R., TARASSOVA, A. Russian Privatization and Corporate 
Governance: What Went Wrong?  Stanford Law Review, 2000, roč. 52, s. 1797 an.  
410  Podobne napr. PEHE, J. Klaus: portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, s. 34 („Klaus 
si v podobě kupónové privatizace de facto budoval politickou podporu před volbami v roce 1992.“) 
411 Porovnanie ruskej a českej privatizáce prináša rozsiahla analýza BLACK, B. S., KRAAKMAN, R., 
TARASSOVA, A. Russian Privatization and Corporate Governance: What Went Wrong?  Stanford Law 
Review, 2000, roč. 52, s. 1731–1808. 
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kladná. Napríklad všeobecne známa privatizačná stratégia organického rozvoja,412 spojená 

s prísnou reguláciou kapitálového trhu vrátane silného orgánu dohľadu, ktorá sa uplatnila 

napríklad v Poľsku, bola úspešnejšia než česká kupónová privatizácia minimálne v tom, že 

sa dokázala vyhnúť extenzívnemu tunelovaniu, ktoré so sebou priniesli investičné 

privatizačné fondy.413 Uvedený záver zodpovedá empirickým výskumom, ktoré naznačujú, 

že privatizácia rozptýlenými vlastníkmi, kupónová privatizácia a privatizácia pomocou 

investičných fondov mala horšie výsledky v porovnaní s konkurenčnými metódami 

(napríklad priamymi predajmi strategickým investorom).414 

   

5. Infraštruktúra kolektívneho investovania  

5. 1. Všeobecne  
 

 Infraštruktúru kolektívneho investovania predstavujú predovšetkým investičné 

fondy, správcovia a depozitári. Investičný fond (investment fund) treba chápať v prvom 

rade ako produkt, ktorý je v gescii investičnej spoločnosti415 a depozitára fondu. 

Investičná spoločnosť (management company) obhospodaruje a administruje investičný 

fond. Depozitár (depository) opatruje, eviduje a kontroluje majetok vo fonde.  

 Investori kupujú a predávajú účasti vo fonde väčšinou nie priamo, ale 

prostredníctvom distribučných partnerov investičnej spoločnosti, ktorými sú pravidelne 

banky, investiční sprostredkovatelia atp. (brokers) alebo prostredníctvom obchodných 

systémov v prípade verejne obchodovaných fondov (trading venue). V prípade distribúcie 

podielov fondov prostredníctvom sprostredkovateľov či obchodné systémy však už z 

veľkej časti nejde o režim regulovaný právom kolektívneho investovania, ale o režim 

regulovaný úpravou MiFID II/MiFIR, ktorý nie je predmetom výskumu tejto práce. Do 

infraštruktúry kolektívneho investovania môže patriť i prime broker416 či promotér.417 

                                                
412 Túto koncepciu vypracoval J. Kornai v KORNAI, J. The road to a free economy: shifting from a socialist 
system : the example of Hungary. New York: W.W. Norton, 1990, 224 s. (v češtine ako KORNAI, J. Cesta 
ke svobodné ekonomice: vášnivý pamflet ve věci ekonomického přechodu. Praha: Academia, 1990, 159 s.) 
413 DYCK, A. Ownership structure, legal protections and corporate governance. 2000, s. 15–16, BLACK, B. 
S., KRAAKMAN, R., TARASSOVA, A. Russian Privatization and Corporate Governance: What Went 
Wrong?  Stanford Law Review, 2000, roč. 52, s. 1790 an.  
414 ROLAND, G. Transition and Economics: Politics, Markets and Firms. Cambridge: MIT Press, 2000, s. 
261 an. 
415 Výnimkou sú tzv. samosprávne fondy. 
416 Prime broker (hlavný podporca) je banka, obchodník s cennými papiermi či zahraničná osoba s povolením 

k činnosti hlavného podporcu a jeho úloha spočíva predovšetkým v poskytovaní peňažných prostriedkov či 
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Služby prime brokera či promotéra však vzhľadom na  (ne)veľkosť tuzemského trhu 

využívané nebudú, a preto sa tu nimi nezaoberáme.  

 

5. 2. Investičné fondy 
 

5. 2. 1. Všeobecne 

 

 Pojem investičný fond predstavuje generické označenie pre všetky fondy bez 

ohľadu na ich kapitálovú štruktúru, podkladové aktíva, právnu subjektivitu, právnu formu 

či okruh investorov, ktorým sú určené. Klasifikácií (kategorizácií) investičných fondov je 

množstvo. V nasledujúcom texte sa zameriame na ekonomickú, európsku a českú 

klasifikáciu.  

5. 2. 2. Ekonomická klasifikácia 

 

 Ekonomická klasifikácia delí fondy predovšetkým podľa kritéria kapitálovej 

štruktúry na uzavreté a otvorené fondy. V prípade fondov otvoreného typu (open-end 

funds) platí, že fond priebežne emituje nové podielové jednotky za cenu zodpovedajúcu 

čistej hodnote obhospodarovaných aktív418 pripadajúcej na jeden podiel a podiely tiež 

priebežne odkupuje za túto cenu po odpočítaní poplatku.  

 V prípade uzavretých typov (closed-end funds) fond naopak nemôže odkupovať už 

vydané podielové listy, akcie (podiely) predstavujúce podiel na obhospodarovanom 

majetku, rovnako ako nemôže emitovať ďalšie podielové jednotky. Podiely tak možno 

kúpiť a predať len prostredníctvom trhu. Objem spravovaného majetku je rovnako ako 

počet podielov daný už na začiatku fondu a k jeho zmenám dochádza výhradne v dôsledku 

výnosu alebo straty pri investovaní.  

 Podľa druhu aktív, do ktorého fond investuje, rozoznávame predovšetkým fondy 

peňažného trhu, dlhopisové, akciové, zmiešané, fondy rizikového kapitálu či fondy 

fondov.  

                                                                                                                                              
investičných nástrojov za účelom financovania fondu alebo vyrovnáva obchody s fondovým kapitálom (§ 85 
an. ZISIF).  
417 Promotér je osoba, ktorá zastrešuje svojim menom podielový fond či investičný trust, a má preto právo 
vlamovať sa do činnosti fondov tým, že rozhoduje, kto bude obhospodarovateľom, administrátorom a 
depozitárom fondu (§ 107 ZISIF). 
418 Čistá hodnota aktív (NAV) vyjadruje hodnotu  aktív fondu po odpočítaní jeho pasív.  
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 Fondy bývajú často kategorizované i podľa toho, či dosiahnutý výnos reinvestujú, 

vyplácajú podielnikom alebo kombinujú obe zmienené prístupy na rastové fondy (growth 

funds), výnosové (income funds) alebo rastovo-výnosové fondy  (growth-and-income 

funds). 

5. 2. 3. Európska klasifikácia 

 

 Európske právo klasifikuje fondy predovšetkým podľa toho, či sú alebo nie sú 

regulované smernicou UCITSD, na UCITS fondy a non-UCITS fondy. Základnými 

charakteristikami UCITS fondov sú:  

(i) výhradným predmetom činnosti je kolektívne investovanie kapitálu získaného od 

verejnosti do prevoditeľných cenných papierov alebo iných likvidných aktív na základe 

rozloženia rizika,   

(ii) podielové jednotky sú spätne odkúpiteľné a 

(iii) získanie povolenia k činnosti podľa čl. 5 UCITSD, ktoré je platné vo všetkých 

členských štátoch EÚ.419   

 Non-UCITS fondy alebo tiež alternatívne investičné fondy (AIF) sú 

charakteristické tým, že:   

(i) získavajú kapitál od väčšieho počtu investorov s cieľom investovať ho v súlade s 

určitou investičnou politikou v prospech týchto investorov a 

(ii) nie sú povinné získať povolenie podľa čl. 5 UCITSD.420 

 Konkrétnymi subkategóriami alternatívnych investičných fondov, ktoré sú 

regulované európskym právom, predstavujú európske fondy rizikového kapitálu 

(EuVECA),421 európske fondy sociálneho podnikania (EuSEF)422 a európske fondy 

dlhodobých investícií (ELTIF).423 Spoločným menovateľom je, že AIF sú spravované 

špeciálne regulovaným správcom AIF (AIFM).424 

 

                                                
419 Čl. 1 ods. 2 a čl. 5 ods. 1 UCITSD 
420 Čl. 4 ods. 1 písm. a) AIFMD 
421 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch 
rizikového kapitálu 
422 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch 

sociálneho podnikania 
423 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760 z 29. apríla 2015 o európskych dlhodobých 
investičných fondoch 
424 Čl. 4 ods. 1 písm. b) AIFMD 
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5. 2. 4. Česká klasifikácia 

 

 Český zákonodarca modifikuje európsku klasifikáciu na UCITS a non–UCITS 

fondy tým, že za rozhodujúce kritérium považuje druh investorov, ktorým sú fondy určené. 

V prvom rade teda rozlišuje medzi fondmi kolektívneho investovania (retail investor 

funds) a fondmi kvalifikovaných investorov (professional investor funds). Fondy 

kolektívneho investovania sa vyznačujú:  

(i) zhromažďovaním prostriedkov od širokej verejnosti,  

(i) peňažnými vkladmi,  

(iii) vymedzenými dôvodmi pre zmenu investičnej stratégie a  

(iv) zúžením prípustných právnych foriem.425  

 Prvým pojmovým znakom fondu kolektívneho investovania je zhromažďovanie 

peňažných prostriedkov od širokej verejnosti bez ohľadu na to, či do nich v konečnom 

dôsledku investuje retailový alebo profesionálny investor. Zákonodarca za „verejnosť“ 

považuje skupinu väčšia než dvadsať osôb.426 Znamená to, že, aby tvorca fondu alebo jeho 

distribútor fondu splnil požiadavku verejnosti, musí osloviť viac ako dvadsať osôb. Nie je 

tu však rozhodné, koľko investorov v konečnom dôsledku získa. Pokiaľ by oslovil menej 

investorov, išlo by o ponuku inú než verejnú (private placement), a nemusel by plniť 

zákonné požiadavky na verejnú ponuku (mohol by napríklad ponúkať zahraničné UCITS 

fondy bez notifikácie regulátorovi). Druhým znakom je, že výlučným spôsobom 

vytvorenia fondu kolektívneho investovania je zhromažďovanie peňažných 

prostriedkov.427 Tretím znakom je, že investičnú stratégiu možno zmeniť len zo zákonných 

dôvodov.428 Zo zákonných dôvodov bude najfrekventovanejším a najpraktickejším 

prípadom zmena štatútu fondu. Zákonným obmedzením je, že takáto zmena nemôže viesť 

                                                
425 §§ 93 ods. 1 a 100 ZISIF 
426 Vyplýva to z ust. § 295a ZISIF: „Nabízet v České republice investice do investičního fondu nebo do 

zahraničního investičního fondu těm, kdo nejsou kvalifikovanými investory, jinak než veřejně (private 

placement) lze jen tehdy, jestliže takové investice v České republice lze nabízet veřejně, nebo počet těchto 

osob nepřevyšuje 20.“ 
427 § 205 ZISIF 
428 K tomu: „Investiční strategii fondu kolektivního investování v rozsahu stanoveném v § 93 odst. 3 písm. a) 
až i) není přípustné měnit, ledaže se jedná o změnu a) přímo vyvolanou změnou právní úpravy, b) v důsledku 

změny statutu fondu kolektivního investování, nedojde-li touto změnou k výrazně odlišnému způsobu 
investování tohoto fondu, c) v důsledku změny statutu fondu kolektivního investování, která mu umožňuje 

investovat jako podřízený fond, nebo d) v důsledku pravomocného rozhodnutí České národní banky o 

omezení rozsahu investiční strategie (§ 549 odst. 1 a 2).“ (§ 207 odst. 1 ZISIF) 
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k výrazne odlišnému spôsobu investovania fondu. A konečne, fondy kolektívneho 

investovania môžu exitovať výhradne v stanovenej právnej forme.429 

 Zákonodarca ďalej fondy kolektívneho investovania delí na štandardné a 

špeciálne.430 Štandardný fond je fond kolektívneho investovania, ktorý spĺňa požiadavky 

smernice UCITSD a je ako štandardný fond zapísaný v príslušnom zozname vedenom 

ČNB. Platí, že obhospodarovateľ štandardného fondu musí byť súčasne jeho 

administrátorom.431  

 Špeciálnym fondom je fond kolektívneho investovania ktorý nespĺňa požiadavky 

smernice UCITSD a je ako špeciálny fond zapísaný v príslušnom zozname vedenom ČNB. 

Špeciálny fond môže mať všetky právne variácie foriem fondu kolektívneho investovania. 

Obhospodarovateľ špeciálneho fondu nemusí byť súčasne jeho administrátorom.  

 Fondy kvalifikovaných investorov sa vyznačujú:  

(i) zásadne pluralitou kvalifikovaných investorov,  

(ii) možnosťou peňažných a nepeňažných vkladov,  

(iii) voľnosťou investičnej stratégie a  

(iv) rozšírením prípustných právnych foriem.432  

 Poslednou analyzovanou kategorizáciou je delenie fondov podľa spôsobu ich 

obhospodarovania na externe obhospodarované fondy (externally managed fund) a 

interne obhospodarované fondy (internally managed fund).433 Tuzemská koncepcia 

spočíva v tom, že externe obhospodarovaným fondom je investičný fond bez právnej 

osobnosti obhospodarovaný investičnou spoločnosťou alebo iným zahraničným 

obhospodarovateľom. Interne obhospodarovaný fond je fond s právnou osobnosťou 

obhospodarujúci „sám seba“. Český zákonodarca aktuálne rozoznáva dve subkategórie 

interne obhospodarovaných fondov. Po prvé, samosprávny investičný fond je fondom s 

právnou osobnosťou, ktorý má v povolení ČNB oprávnenie sám seba obhospodarovať a 

                                                
429 Problémom je, že európske právo pri UCITS fondoch pripúšťa právne formy zmluvy (podielové fondy), 

trustového práva (trust) a obchodné spoločnosti za predpokladu spätnej odkúpiteľnosti podielových jednotiek 

(čl. 1 ods. 2 a 3 UCITSD). Paragraf 100 ZISIF v aktuálnom znení nepripúšťa právnu formu trustu v rozpore s 
tým, že české právo túto právnu formu pozná. Aktuálne sa pripravuje novela, ktorá by mala nedostatok 

odstrániť. 
430 § 94 ZISIF 
431 § 40 ods. 2 ZISIF 
432 §§ 95 a 101 ZISIF 
433 Vychádza sa tu z čl. 5 ods. 1 AIFMD: „Členské štáty zabezpečia, aby každý AIF (aternatívny investičný 

fond - pozn. aut.) spravovaný podľa tejto smernice mal jediného správcu AIF, ktorý je zodpovedný za 

zabezpečenie súladu s touto smernicou. Správcom AIF je: a) buď externý správca, ktorý je právnickou 
osobou určenou AIF alebo v jeho mene a ktorý je v dôsledku tohto určenia zodpovedný za správu AIF 
(externý správca AIF), alebo b) ak právna forma AIF umožňuje internú správu a ak sa riadiaci orgán AIF 

rozhodne neurčiť externého správcu AIF, je ním samotný AIF, ktorý v takomto prípade musí mať povolenie 

ako správca AIF.“ 
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prípadne i administrovať. Obmedzením však je, že takýto fond nesmie obhospodarovať iný 

investičný fond.434 Po druhé, nesamosprávnym investičným fondom je investičný fond s 

právnou osobnosťou, ktorý má individuálny štatutárny orgán, ktorým je právnická osoba 

oprávnená obhospodarovať tento fond.435 To znamená, že obhospodarovateľom je 

investičná spoločnosť, ktorá je jediným individuálnym štatutárnym orgánom fondu, a nie 

fond sám, ako je tomu v prípade samosprávneho fondu. Pokiaľ je investičná spoločnosť 

oprávnená realizovať i administráciu, je oprávnená byť i administrátorom 

nesamosprávneho fondu.  

 

5. 3. Investičné spoločnosti 
 

5. 3. 1. Všeobecne 

 

 Analýzu tuzemskej investičnej spoločnosti (ang. – management company, fr. – 

société de gestion, slov. – správcovská spoločnosť) treba začať riešením otázky, akú môže 

mať tuzemská investičná spoločnosť právnu formu. Český zákonodarca totiž na prvom 

mieste hovorí o investičnej spoločnosti ako o tuzemskej právnickej osobe.436 Európsky 

zákonodarca v tejto súvislosti nepomôže, pretože podľa európskeho práva voľba právnej 

formy investičnej spoločnosti závisí na členskom štáte.437 Väčšina jurisdikcií právnu formu 

investičných spoločností nelimituje.438 Český zákonodarca však nepriamo predpisuje 

právnu formu akciovej spoločnosti tým, že v § 479 ZISIF uvádza, že Česká národná banka 

udelí povolenie k činnosti investičnej spoločnosti na žiadosť akciovej spoločnosti alebo jej 

zakladateľa(ov).439  

                                                
434 § 8 ZISIF 
435 § 9 ZISIF 
436 Porov. „Investiční společností je právnická osoba se sídlem v České republice, která je na základě 
povolení uděleného Českou národní bankou oprávněna obhospodařovat investiční fond nebo zahraniční 

investiční fond, popřípadě provádět administraci investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu 

nebo vykonávat činnosti uvedené v § 11 odst. 1 písm. c) až f).“ (§ 7 ZISIF) 
437 Čl. 27 UCITSD 
438 Porov. MOULIN, F., SCHMIDT, D. Les Fonds de Capital Investissement: Principes juridiques et fiscaux. 
3. vid., Paris: Gualino éditeur, 2015, s. 450–451 (francúzska doktrína dokonca pripúšťa i právnu formu 
hospodárskeho záujmového združenia).   
439 Je preto bizarné, že časť autorského kolektívu komentára k zákonu pri výklade § 479 ZISIF contra legem 
zdôrazňuje, že investičné spoločnosti môžu mať i ďalšie formy kapitálových obchodných spoločností, medzi 
ktoré zaraďuje i komanditnú spoločnosť:  DOLEŽALOVÁ, D., MACHÁTOVÁ, M. In: ŠOVAR, J. et al. 

Zákon o investičních společnostech a fondech. Komentář. 1 vid., Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s.1122; 
opačne v tom istom komentári BERAN, J. op. cit. s. 858.  
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 Vo vzťahu k obchodnej firme zákonodarca stanovuje, že iný ako investičná 

spoločnosť nesmie vo svojom mene užívať slová „investičná spoločnosť“.440 Povedané 

opačne, jedine investičná spoločnosť môže užívať označenie „investičná spoločnosť“.441  

 Investičná spoločnosť je teda akciovou spoločnosťou, na ktorú sa s nižšie 

uvedenými výnimkami uplatní všetko, čo už bolo povedané o akciových spoločnostiach. 

Výnimky oproti všeobecnému korporátnemu režimu spočívajú v tom, že ide o 

podnikanie, ktoré: 

(i) je regulované,  

(ii) má špecifický účel a 

(iii)spravuje dva oddelené súbory majetku. 

5. 3. 2. Regulované podnikanie 

 

 Podobne ako podnikanie iných finančných inštitúcií je i podnikanie investičnej 

spoločnosti regulované, čo v našich podmienkach znamená, že investičná spoločnosť 

potrebuje pre svoju činnosť povolenie ČNB. Udelenie povolenia predstavuje autorizáciu 

vstupu investičnej spoločnosti na finančný trh. Zákon o investičných spoločnostiach a 

investičných fondoch stanovuje vo všeobecnosti tri okruhy predpokladov, ktoré musí 

investičná spoločnosť spĺňať, aby dostala povolenie od ČNB. Možno zovšeobecniť, že 

ide o skupiny kapitálových a vlastníckych, personálnych a organizačných 

predpokladov. Podmienky pre udelenie povolenia k činnosti sú významné nielen pre 

získanie licencie, ale i preto, že stanovia štandardy, ktoré musí investičná spoločnosť 

zachovávať po celú dobu svojej existencie. Závažné zmeny v skutočnostiach rozhodných 

pre vydanie povolenia môžu viesť až k jeho odňatiu.442  

 Investičná spoločnosť žiada buď o udelenie oprávnenia presiahnuť rozhodný 

limit (nadlimitný obhospodarovateľ), alebo nie (podlimitný obhospodarovateľ). 

Oprávnením presiahnuť rozhodný limit sa konkrétne rozumie oprávnenie 

obhospodarovateľa prekročiť hodnotu obhospodarovaného majetku vo výške 100 mil. 

EUR alebo 500 mil. EUR, pokiaľ žiadna časť majetku nebola získaná využitím pákového 

efektu a fond je uzavretý na minimálne 5 rokov.443 Tuzemské právo však s významnejšími 

kvalitatívne rozdielnymi regulatórnymi požiadavkami medzi týmito druhmi 
                                                
440 § 634 ods. 1 ZISIF 
441 Porov. rozdiel oproti starému zákonu: „Obchodní firma investiční společnosti obsahuje označení 

"investiční společnost".“ (§ 14 ods. 3 ZKI) 
442 § 552 ZISIF 
443 § 16 ZISIF 
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obhospodarovateľov nepočíta. Typické špecifikum nadlimitného obhospodarovateľa 

predstavujú povinnosti týkajúce sa prekročenia niektorých podielov na hlasovacích 

právach444 či povinnosť sprístupniť investorovi niektoré informácie pred uskutočnením 

investície.445 Právo preferuje nadlimitných obhospodarovateľov. Pravidlom totiž je, že 

pokiaľ chce investičná spoločnosť obhospodarovať špeciálne fondy, musí získať 

oprávnenie presiahnuť rozhodný limit.446  

 Dôvod zavedenia nadlimitného a podlimitného obhospodarovateľa spočíva v snahe 

zákonodarcu implementovať smernicu AIFMD, ktorá však na rozdiel od tuzemskej úpravy 

kladie jednoduché požiadavky na podlimitného správcu a komplexné požiadavky na 

nadlimitného správcu. 447 Ničmenej uvedená európska úprava umožňuje, aby členské štáty 

prijali prísnejšie pravidla pre obhospodarovateľov,448 čo Česká republika využila. 

 Oprávnenie k činnosti investičnej spoločnosti vzniká podľa toho, či investičná 

spoločnosť je alebo nie je zapísaná do obchodného registra. V prípade zapísanej 

investičnej spoločnosti vzniká oprávnenie dňom nadobudnutia právnej moci rozhodnutia 

ČNB o udelení povolenia k činnosti alebo neskorším dňom uvedeným vo výrokovej časti 

rozhodnutia ČNB, v prípade nezapísanej spoločnosti vzniká oprávnenie dňom zápisu do 

obchodného registra.449 

 

5. 3. 2. 1. Kapitálové a vlastnícke predpoklady  
 

 Kapitálové predpoklady predstavujú finančné predpoklady pre udelenie povolenia 

investičnej spoločnosti. Základom kapitálových predpokladov je počiatočný kapitál 

(initial capital requirement). Výška počiatočného kapitálu závisí na druhu investičnej 

spoločností. Investičná spoločnosť oprávnená presiahnuť rozhodný limit či 

obhospodarujúca štandardné fondy musí mať v dobe udelenia povolenia počiatočný kapitál 

zodpovedajúci minimálnej čiastke 125 000 EUR.450 V iných prípadoch sa vyžaduje 

počiatočný kapitál v minimálnej vo výške 50 000 EUR.451 Presná veľkosť počiatočného 

kapitálu teda nie je predpísaná, avšak vždy musí investičnej spoločnosti umožniť riadne 

                                                
444 § 34 an ZISIF 
445 § 241 ZISIF 
446 § 6 ods. 4 ZISIF 
447 Čl. 3 ods. 2, 3, 4 AIFMD 
448 Čl. 3 ods. 3 AIFMD 
449 § 13 ZISIF 
450 § 29 ods. 1 písm. a) a b) ZISIF. 
451 Podlimitná investičná spoločnosť, ktorá obhospodaruje fondy kvalifikovaných investorov (§ 29 ods. 3 
ZISIF). 
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obhospodarovanie (a administráciu) investičných fondov. Splnenie kapitálových 

požiadaviek posudzuje ČNB pri udelení povolenia. Pokiaľ ČNB dospeje k záveru, že 

počiatočný kapitál je nedostatočný, môže limitovať rozsah povolenia k činnosti.452  

 Počiatočný kapitál sa väčšinou kryje s položkami kmeňového tier 1 podľa CRR. To 

znamená, že základnou položkou, ktorá vstupuje do výpočtu počiatočného kapitálu je 

základný kapitál.453 Zákon o investičných spoločnostiach a investičných fondoch nestanoví 

žiadnu minimálnu výšku základného kapitálu, len konštatuje, že musí byť splatený, a musí 

pochádzať z priehľadných a nezávadných zdrojov.454  

 Tento kapitál podlieha požiadavke na zvyšovanie alebo inak na dodatočný 

kapitál (additional amount), podľa ktorej, ak hodnota portfólií investičnej spoločnosti 

presiahne 250 000 000 EUR, od investičnej spoločnosti sa vyžaduje, aby poskytla 

dodatočný objem vlastných zdrojov, čo sa rovná 0,02 % sumy, o ktorú hodnota portfólií 

investičnej spoločnosti presahuje 250 000 000 EUR, ale požadované celkové počiatočný 

kapitál a dodatočný objem však nesmie presiahnuť 10 000 000 EUR;  

 Čiastka, o ktorú investičná spoločnosť zvýši kapitál podľa vyššie uvedenej 

požiadavky môže byť až do 50 % krytá zárukou banky, zahraničnej banky, poisťovne, 

ktoré majú svoje sídlo v štáte podliehajúcom pravidlám obozretného podnikania podľa 

práva EÚ alebo pravidiel, ktoré Česká republika považuje za rovnocenné.  

 Ďalej je dôležité, že bez ohľadu na požiadavky na počiatočný kapitál a prípadne 

dodatočný kapitál investičná spoločnosť priebežne udržuje kapitál vždy najmenej vo výške 

súčtu jednej štvrtiny administratívnych nákladov a jednej štvrtiny odpisov dlhodobého 

hmotného a nehmotného majetku vykázaných v predchádzajúcom účtovnom období, s 

prihliadnutím k zmenám v rozsahu svojej činnosti (expenditure requirements). 

 Čím sa v zásade líšia požiadavky podľa UCITD a AIFMD je, že investičná 

spoločnosť, ktorá obhospodaruje AIF,455 musí navýšiť kapitál o čiastku zodpovedajúcu 

riziku vzniku zodpovednosti nahradiť ujmu v súvislosti s obhospodarovaním 

alternatívnych investičných fondov alebo byť na túto čiastku poistená (additional amount 

or insurance to cover potential liability risks arising from professional negligence).  

 Na základe analýzy vyššie uvedených kapitálových požiadaviek možno uzavrieť, že 

minimálne požiadavky na kapitál investičnej spoločnosti (minimum capital 

requirements) sú: 
                                                
452 § 485 ods. 2 ZISIF 
453 § 29 ods. 4 ZISIF  
454 § 479 ods. 1 písm. f) ZISIF 
455 Nie je rozhodné, či obhospodaruje alebo neobhospodaruje i UCITS fondy. 
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(i) vyššia položka z týchto dvoch:   

− počiatočný kapitál plus dodatočný kapitál (pokiaľ je aplikovateľné) a 

− požiadavky na výdavky 

(ii) plus dodatočný objem prostriedkov na pokrytie možnej zodpovednosti 

vychádzajúcej z nedbanlivosti investičnej spoločnosti obhospodarujúcej 

alternatívne fondy. 

 

 Tuzemský zákonodarca však pohľad kapitál skôr komplikuje než zjednodušuje. 

Napríklad v § 30 ods. 3 ZISIF sa stanovuje, že kapitál nesmie po celú dobu klesnúť pod 

minimálnu výšku počiatočného kapitálu, a už neberie do úvahy, že sú i ďalšie položky, pod 

ktoré kapitál nesmie klesnúť. Je neprekvapujúce, že UCITSD požaduje práve tento širší 

koncept.456 Požiadavka na kapitál investičnej spoločnosti (own funds) preto musí znieť 

tak, že kapitál nesmie po celú dobu jej trvania klesnúť klesnúť pod minimálne 

požiadavky na kapitál investičnej spoločnosti (minimum capital requirements), ako 

sme ho definovali vyššie. Podľa aktuálnych legislatívnych požiadaviek sa kapitál 

konkrétne skladá z položiek kmeňového kapitálu tier 1 podľa čl. 26 až 30 CRR a odpočtov 

určených podľa čl. 36 CRR a s uplatnením výnimky podľa čl. 48 CRR.457  

 Kapitál (own funds) investičnej spoločnosti, ktorá obhospodaruje alternatívny 

investičný fond (bez ohľadu na to, či obhospodaruje alebo neobhospodaruje i UCITS 

fondy) musí byť investovaný do likvidných aktív a/alebo aktív konvertovateľných na 

hotovosť v krátkom časovom okamihu a nesmie obsahovať špekulatívne pozície (non-

speculative liquid assets).458  

 V tejto súvislosti netreba opomínať, že pokiaľ investičná spoločnosť poskytuje 

investičné služby pre iného, je povinná k takto obhospodarovanému majetku dodržiavať 

tiež pravidlá kapitálovej primeranosti obchodníkov s cennými papiermi.459 

                                                
456 Čl. 10 ods. 1 druhá veta UCITSD 
457 Z ustanovení nariadenia CRR, na ktoré sa odkazuje v § 47 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší 
úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ďalej len „vyhláška o 

podrobnostiach“), predovšetkým vyplývá, že sa kapitál skladá zo splatených kapitálových nástrojov (u 

akciovej spoločnosti ide o kmeňové akcie) vrátane splateného emisného ážia, rezervných a kapitálových 
fondov, nerozdeleného zisku, kumulovaného ostatného úplného výsledku hospodarenia, který je tvorený 
napríklad oceňovacími rozdielmi zo zmien reálnych hodnôt finančných nástrojov. K odpočtom podľa § 47 

písm. b) vyhlášky o podrobnostiach patria hlavne straty bežného účtovného obdobia, nehmotné aktíva, 

niektoré pohľadávky z odloženej dane, investície do vlastních kapitálových nástrojov (u akciovej společnosti 

ide o vlastné akcie) a kapitálové investície do subjektov finančného sektora, čo sú napr. banky, obchodníci s 
cennými papiermi, investičné spoločnosti, investičné fondy, penzijné společnosti, platobné inštitúcie, 

poisťovne.  
458  Čl. 9 ods. 8 AIFMD 
459  § 33 ods. 1 písm. b)  ZISIF  
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 Vzhľadom k tomu, že počiatočný kapitál (initial capital) je v prvom rade tvorený 

vkladmi spoločníkov, tak pri posudzovaní žiadosti o povolenie k činnosti investičnej 

spoločnosti sú brané do úvahy i osoby, ktoré jej kapitál poskytli alebo ju môžu 

významne ovplyvňovať. Znamená to, že ČNB pred udelením povolenia posudzuje 

štruktúru podnikateľského zoskupenia, do ktorého patrí investičná spoločnosť. 

Zákonodarca požaduje, aby predmetom takého posudzovania boli vždy: 

(i) osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel na základnom kapitále alebo 

hlasovacích právach investičnej spoločnosti alebo ich súčet, ktorý buď predstavuje aspoň 

10 % alebo je i nižší, ale umožňuje uplatňovať významný vplyv na riadenie spoločnosti 

(osoby s kvalifikovanou účasťou),460  

(ii) osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel na základnom kapitáli či hlasovacích 

právach investičnej spoločnosti vo výške aspoň 20 %, alebo sú ovládané rovnakou osobou 

ako investičná spoločnosť, alebo samy investičnú spoločnosť ovládajú, alebo v ktorých má 

investičná spoločnosť predmetný podiel či ich ovláda (osoby s úzkym prepojením).461 

 Povolenie k činnosti investičnej spoločnosti môže byť udelené za predpokladu, že 

ČNB kladne posúdi, že osoby s kvalifikovanou účasťou spĺňajú požiadavky 

dôveryhodnosti, kapitálovej dostatočnosti, priehľadnosti a nezáväznosti, riadneho dohľadu 

nad konsolidačným celkom, ktorý vznikne navýšením účasti alebo ovládnutím investičnej 

spoločnosti a nadobudnutím účasti alebo ovládnutím nedôjde k porušeniu zákona 

upravujúceho opatrenia proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania 

terorizmu.462 

 V prípade osôb s úzkym prepojením sa v licenčnom konaní posudzuje, či úzke 

prepojenie s inou osobou nebráni výkonu dohľadu ČNB nad investičnou spoločnosťou. Pri 

úzkom prepojení s osobou, ktorá má sídlo alebo skutočné sídlo v štáte, ktorý nie je 

členským štátom, nesmie právo tohto štátu a spôsob jeho uplatňovania, vrátane jeho 

vymáhateľnosti, brániť výkonu dohľadu nad investičnou spoločnosťou.463 

 V súlade s vyššie uvedeným zákon obdobne vyžaduje, aby schváleniu ČNB 

podliehali i zmeny spojené s kvalifikovanou účasťou, ktoré nastanú po udelení povolenia. 

Konkrétne ide o to, že osoba alebo osoby konajúce v zhode musia mať súhlas ČNB: 

(i) k nadobudnutiu kvalifikovanej účasti v investičnej spoločnosti 

                                                
460  § 624 ods. 2 ZISIF 
461  § 624 ods. 3 ZISIF 
462  § 479 ods. 1 písm. i) v spojení s 522 ods. 2 ZISIF 
463  § 479 ods. 1 písm. g) ZISIF 



117 
 

(ii) k zvýšeniu kvalifikovanej účasti na investičnej spoločnosti tak, že dosiahne alebo 

prekročí 20 %, 30 % a 50 % a 

(iii) aby sa stali osobami ovládajúcimi investičnú spoločnosť.464 

 O tento súhlas musí povinná osoba požiadať ČNB ex ante. Rozhodovanie o žiadosti 

o udelenie súhlasu prebieha v správnom konaní, v ktorom sa skúmajú rovnaké požiadavky 

na osobu s  kvalifikovanou účasťou v licenčnom konaní.465 Pokiaľ by došlo k zvýšeniu 

kvalifikovanej účasti alebo ovládnutiu investičnej spoločnosti bez predchádzajúceho 

súhlasu ČNB, tak následkom nie je neplatnosť právneho úkonu, na základe ktorého k 

týmto zmenám došlo, avšak hlasovacie práva spojené s nadobudnutou účasťou nesmú byť 

vykonávané alebo získaný vplyv na riadenie nesmie byť uplatňovaný,  a to až do doby 

získania požadovaného súhlasu.466   

5. 3. 2. 2. Personálne predpoklady  
 

 Zákon o investičných spoločnostiach a investičných fondoch stanoví, že personálne 

vybavenie investičnej spoločnosti musí byť primerané povahe, rozsahu a zložitosti 

vykonávaných funkcií.467 Spoločnosť musí v prvom rade zaistiť, aby osoby pomocou, 

ktorých vykonáva svoju činnosť, boli dôveryhodné a mali dostatočné znalosti a 

skúsenosti nevyhnutné pre riadny výkon pridelených úloh, predovšetkým znalosť 

postupov a predpisov. Zároveň však spoločnosť nesmie tieto osoby neprimerane 

zaťažovať, predovšetkým pokiaľ by výkon pridelených úloh bránil vykonávať iné 

pridelené úlohy. 

 Požiadavky na dôveryhodnosť a odbornú spôsobilosť bežných pracovníkov nie sú 

bližšie špecifikované a konkrétne kritéria budú závisieť na rozhodnutí samotnej 

spoločnosti.  

 Okrem základného personálneho obsadenia sa od investičnej spoločnosti 

požadujú minimálne dve vedúce osoby riadiace činnosť spoločnosti s dostatočnou 

skúsenosťou so správou majetku, na ktorý je zameraná investičná stratégia a s výkonom 

činností nevyhnutných na riadny výkon tejto funkcie.  Vedúcimi osobami zákonodarca 

rozumie štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu, riaditeľ spoločnosti alebo osoba, ktorá 

iným spôsobom skutočne riadi činnosť spoločnosti. Ak je štatutárnym orgánom alebo 

                                                
464 Treba zdôrazniť, že súhlas ČNB musia mať dané osoby i v prípade, že hlasovacie práva spojené s účasťou 

v investičnej spoločnosti alebo významný vplyv neuplatňujú (§ 520 ZISIF). 
465 § 522 ZISIF 
466 § 521 ZISIF. 
467 § 21 ods. 1 ZISIF 
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členom štatutárneho orgánu spoločnosti právnická osoba, vedúcou osobou je fyzická 

osoba, ktorá je právnickou osobou splnomocnená, aby ju v štatutárnom orgáne spoločnosti 

zastupovala.468   

 Podľa aktuálneho znenia zákona o investičných spoločnostiach a investičných 

fondoch sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ČNB k výkonu svojej funkcie vedúcich 

osôb, ktorá tento súhlas udelí, pokiaľ osoby spĺňajú zákonom stanovené predpoklady, 

ktoré akcentujú predovšetkým požiadavku dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti.469 

Pokiaľ však vedúca osoba nezačne vykonávať svoju funkciu do šiestich mesiacov odo dňa, 

kedy bol predchádzajúci súhlas udelený alebo nevykonáva svoju funkciu nepretržite 

podobu dlhšiu ako šesť mesiacov, predchádzajúci súhlas zaniká.470   

  

5. 3. 2. 3. Organizačné predpoklady 
   

 Organizačnými predpokladmi investičnej spoločnosti sa rozumejú špeciálne 

regulatórne požiadavky jej organizačnú štruktúru. Regulovaná organizačná štruktúra 

investičných spoločností je ďalším charakteristickým znakom, ktorý odlišuje tento typ 

spoločností od všeobecných obchodných korporácií. Organizačná štruktúra predstavuje 

formálne členenie organizácie do organizačných celkov a vymedzenie vzájomných väzieb 

medzi nimi. Regulovaná organizačná štruktúra sa realizuje na úrovni:  

(i) orgánov,471  

(ii) výborov orgánov472 a  

(iii)organizačných jednotiek.473  

 Možno upozorniť, že v súvislosti s orgánmi, výbormi a organizačnými jednotkami 

sa režime kolektívneho investovania používa v súhrnný pojem „organizačný útvar“,474 

                                                
468 § 624 ods. 1 ZISIF 
469 § 516 ZISIF 
470 § 518 ZISIF 
471 Orgánom sa všeobecne rozumie skupina osôb, ktorá za investičnú spoločnosť ako právnickú osobu 

rozhoduje a nahradzuje jej vôľu (§ 151 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. „ObčZ“) 
472 Výbormi sa rozumejú samostatné komisie volených orgánov zamerané na prípravu rozhodnutí, ktoré 
prijíma volený orgán. 
473 Organizačnou jednotkou sú organizovaní jednotlivci, prostredníctvom ktorých investičná spoločnosť 

realizuje svoju činnosť. Organizačné jednotky možno v najzákladnejšej rovine deliť na pracovné funkcie, 
teamy, oddelenia a divízie. Z právneho pohľadu nejde o nič iného než o vnútornú štruktúru obchodného 

závodu investičnej spoločnosti. 
474 Porov. „Pro účely této vyhlášky se rozumí organizačním útvarem skupina osob nebo osoba pověřená 

výkonem určité činnosti obhospodařovatele nebo administrátora investičního fondu nebo zahraničního 

investičního fondu, včetně orgánu nebo výboru tohoto obhospodařovatele nebo administrátora, pokud je 

zřízen,“ [§ 2 písm. d) vyhlášky o podrobnostiach]. 
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ničmenej napríklad pracovné právo pod týmto pojmom rozumie však len poslednú 

kategóriu zaradenia pracovníkov do útvaru vytvoreného podľa organizačných predpisov 

zamestnávateľa.475  

 Dôležité je, že organizačná štruktúra investičnej spoločnosti nie je monolit. Za 

predpokladu, že investičná spoločnosť bude rešpektovať obligatórne regulatórne 

požiadavky, môže zvoliť vlastnú organizačnú štruktúru, ktorá bude vyhovovať jej 

potrebám. Zákonodarca preto na viacerých miestach zdôrazňuje, že riadiaci a kontrolný 

systém, ktorého podstatnou zložkou sú práve organizačné predpoklady, musí byť ucelený, 

účinný a primeraný povahe, rozsahu a zložitosti jej činnosti danej spoločnosti.476 

Spoločnosť ho musí pravidelne overovať a jeho hodnotiť proporcionalitu a  v prípade 

zistených nedostatkov je povinná bez zbytočného odkladu zabezpečiť nápravu.477 

 Sústava orgánov investičnej spoločnosti vychádza zo základnej štruktúry orgánov 

akciovej spoločnosti (valné zhromaždenie, riadiaci a kontrolný orgán). Špecifikami sú 

regulatórne požiadavky režimu kolektívneho investovania na správne (volené) orgány. 

Riadiaci orgán investičnej spoločnosti je zodpovedný predovšetkým za vytvorenie, 

udržovanie a vyhodnocovaniu riadiaceho a kontrolného systému. Vyhláška o 

podrobnostiach od riadiaceho orgánu požaduje, aby zaistil:  (i) súlad riadiaceho a 

kontrolného systému s právnymi predpismi, (ii) tok informácií v spoločnosti, (iii) 

stanovenie celkovej stratégie, (iv) zásady personálneho vybavenia a odmeňovania 

pracovníkov, (v) požiadavky na odborné znalosti a skúsenosti pracovníkov, (vi) etický 

kódex, (vii) politiku predchádzania konfliktov záujmov.478 S tým súvisí, že riadiaci orgán 

má povinnosť minimálne jedenkrát ročne vyhodnotiť účinnosť, ucelenosť a primeranosť 

riadiaceho a kontrolného systému a zaisťuje opatrenia k náprave zistených nedostatkov.479 

Riadiaci orgán ďalej tiež pravidelne schvaľuje a vyhodnocuje rôzne stratégie (vrátane 

investičnej stratégie fondov),  zásady vnútornej kontroly či bezpečnostné zásady.480 

Personálnym špecifikom riadiaceho orgánu je, ako bolo diskutované, že jeho pravidelnými 

členmi budú vedúce osoby podliehajúce schváleniu ČNB. 

 Kontrolný orgán dohliada na činnosť riadiaceho orgánu predovšetkým z pohľadu 

riadiaceho a kontrolného systému. Konkrétne ide o to, že: (i) aspoň raz ročne vyhodnocuje 

účinnosť, ucelenosť a primeranosť riadiaceho a kontrolného systému, (ii) pravidelne jedná 
                                                
475 § 33 ods. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
476 § 20 ods. 3 a 47 ods. 3 ZISIF 
477 § 20 ods. 4 a 47 ods. 4 ZISIF 
478 § 8 vyhlášky o podrobnostiach 
479 § 9 ods. 1 písm. d) vyhlášky o podrobnostiach 
480 § 9 vyhlášky o podrobnostiach 
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o záležitostiach stratégie podnikania investičnej spoločnosti a investičnej stratégie fondu, 

(iii) pravidelne jedná o riadení jej rizík a rizík fondu, (iv) podieľa sa na plánovaní a 

vyhodnocovaní interného auditu a vyhodnocovaní compliance, (v) dopredu sa vyjadruje k 

návrhu riadiaceho orgánu na poverenie a odvolanie osoby výkonom funkcie riadenia rizík, 

interného auditu a compliance či (vi) schvaľuje a vyhodnocuje systém odmeňovania osôb s 

významným vplyvom na riziká spoločnosti či fondu.481 

 Investičná spoločnosť zriaďuje v niektorých prípadoch i výbory volených 

orgánov. Zásadne platí, že investičná spoločnosť môže zriadiť akékoľvek výbory volených 

orgánov.  Dôležité je, že tuzemský zákonodarca v niektorých špecifických prípadoch 

počíta s výborom odborníkov a výborom pre odmeňovanie, ale na rozdiel od ostatným 

finančných inštitúcií už nepočíta s výborom pre audit,482 výborom pre riziká či 

nominačným výborom. Výbor odborníkov musia podľa zákona zriadiť investičné 

spoločnosti, ktoré obhospodarujú fondy kolektívneho investovania, ktoré podľa štatútu 

investujú do nehnuteľností alebo do účasti v nehnuteľnostných spoločnostiach.483 Jeho 

pôsobnosť spočíva vo výkone činností smerujúcich k aktualizácii hodnoty 

obhospodarovaných nehnuteľností,484 a prípadne môže tieto nehnuteľnosti i oceňovať.485 V 

rozpore s označením „výbor“ je však výbor odborníkov konštruovaný ako samostatný 

orgán, čo vyplýva predovšetkým z toho, že jeho členovia majú osobnú zodpovednosť za 

neodborný výkon funkcie.486 Zákonodarca navyše stanovuje, že tento výbor je menovaný a 

odvolávaný spoločnosťou, je minimálne trojčlenný a každý z členov musí byť nezávislý od 

predmetnej investičnej spoločnosti a nehnuteľnostnej spoločnosti.487 Dôvod tohto 

konštituovania výboru odborníkov ako samostatného orgánu spočíva v tom, že tento výbor 

je národným špecifikom a nevyplýva z európskeho práva, ktoré by inak mohlo jeho 

postavenie rozumne normovať. 

 Zákonodarca ďalej vyžaduje zriadiť výbor pre odmeňovanie v prípade, že je to 

primerané veľkosti a organizačnému usporiadaniu investičnej spoločnosti. Konkrétnou 

                                                
481 § 7 vyhlášky o podrobnostiach 
482 Na základe ostatnej novelizácie boli z okruhu subjektov verejného záujmu, ktoré musia zriaďovať výbor 

pre audit, odstránené investičné spoločnosti. K tomu § 1a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v aktuálním 
znění.  
483 § 268 ZISIF 
484 § 269 ZISIF 
485 § 266 ZISIF 
486 Pozri: „Člen výboru odborníků vykonává svou funkci s odbornou péčí, postupuje při výkonu své funkce 

řádně a obezřetně a odpovídá obhospodařovateli a akcionářům nebo podílníkům dotčeného fondu 

kolektivního investování za újmu, kterou způsobil porušením svých povinností nebo neodborným výkonem své 

funkce.“ (§ 269 ods. 2 ZISIF) 
487 K domnienke nezávislosti člena výboru pozri § 271 ZISIF v spojení s § 266 ods. 2 ZISIF. 
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úlohou je príprava návrhov na rozhodnutia kontrolného orgánu týkajúce sa odmeňovania. 

Výbor pre odmeňovanie je zložený z členov kontrolného orgánu a musí byť ustanovený 

tak, aby zaistil nezávislé posúdenie motivačných schém.488   

 Zákonodarca síce presnú štruktúru organizačných jednotiek nepredpisuje, základnú 

organizačnú schému spoločností obhospodarujúcich štandardné fondy môžeme odvodiť z 

ustanovení o riadení stretu záujmov a nezlučiteľnosti funkcií.489 Z týchto pravidiel 

vyplýva, že investičná spoločnosť musí mať vždy minimálne 4 samostatné 

organizačné jednotky: (i) správa portfólií, (ii) riadenie rizík a compliance, (iii) 

financie a back-office, (iv) interný audit. K tejto štruktúre treba dodať, že i keď je 

prevencia právnych rizík súčasťou operačného rizika,490 v praxi sa oddelenia 

riskmanagement a compliance vytvárajú ako samostatné jednotky. Správa portfólií (asset 

management) zabezpečuje správu fondových portfólií.491 To znamená predovšetkým 

uskutočňovanie obchodov na účet fondu podľa predpísanej investičnej stratégie. Financie 

a back-office zabezpečujú predovšetkým jednak oceňovanie majetku a dlhov fondu a 

výpočet aktuálnej hodnoty investičného nástroja vydávaného fondom, a jednak 

vysporiadanie obchodov fondu na finančných trhoch a rekonciliácie týchto obchodov.492 

Riadenie rizík identifikuje, meria, spätne testuje, limituje a reportuje riziká fondov a 

investičnej spoločnosti. Konkrétne úlohy spočívajú predovšetkým v (i) plánovaní, 

navrhovaní a implementácii celkového procesu riadenia rizík prostredníctvom vývoja 

operačných modelov, (ii) hodnotení rizík, ktoré zahŕňa proces analýzy rizika lepšieho a 

horšieho vývoja, ako i identifikáciu, deskripciu a odhadovanie kvantitatívnych a 

kvalitatívnych rizík investičnej politiky, (iii) hodnotení rizík, ktoré zahŕňa porovnanie 

odhadovaných rizík s rizikovými kritériami stanovenými manažmentom a (iv) reportingu 

rizík stanoveným adresátom. Compliance má za úlohu zabezpečiť súlad vnútorných 

predpisov a právnych predpisov, vzájomný súlad vnútorných predpisov a súlad všetkých 

činností s právnymi predpismi. Compliance zabezpečuje túto úlohu nielen prostredníctvom 

sledovania a zabezpečenia implementácie nových regulatórnych požiadaviek, ale tiež 

prostredníctvom compliance kontrol činností spoločnosti.493 V praxi je funkcia compliance 

zodpovedná tiež za prevenciu konfliktu záujmov a špeciálne oblasť prevencie prania 

špinavých peňazí a financovania terorizmu. Interný audit zaisťuje nezávislú a objektívnu 
                                                
488 K tomu II. časť, bod 4 Prílohy č. 1 vyhlášky o podrobnostiach 
489 K tomu predovšetkým § 6 vyhlášky o podrobnostiach 
490 K definícii napr. § 2 písm. e) vyhlášky o podrobnostiach 
491 § 6 ods. 2 a 3 vyhlášky o podrobnostiach 
492 § 6 ods. 2 a 3 vyhlášky o podrobnostiach 
493 § 18 ods. 2 vyhlášky o podrobnostiach 



122 
 

kontrolu činnosti investičnej spoločnosti a predkladanie doporučení k zaisteniu nápravy 

zistených nedostatkov.494 Rozdiel medzi compliance kontrolami a kontrolami interného 

auditu spočíva predovšetkým v tom, že compliance kontroluje súlad interných procesov a 

predpisov s regulatórnymi požiadavkami, interný audit by sa mal zameriavať kontrolu na 

racionálnosti a efektívnosti interných procesov. 

 Znova pripomeňme, že kontrolný orgán musí dopredu vyjadriť k povereniu a 

odvolaniu osoby výkonom funkcie riadenia rizík, interného auditu a compliance. V 

prípade, že túto činnosť zabezpečuje viac osôb, vyjadruje sa k vedúcemu príslušnej 

jednotky.  

 V otázke organizačných jednotiek netreba zabúdať, že investičná spoločnosť 

získavala prostriedky na svoj predmet činnosti práve zhromažďovaním prostriedkov od 

verejnosti. Z toho vyplýva, že možno očakávať, že bude mať vyčlenené pracovné pozície 

pre marketing a distribúciu jednotiek investičných fondov. V praxi je však distribúcia a 

marketing zabezpečovaný prostredníctvom distribučných partnerov ako sú banky so 

svojimi pobočkovými sieťami či investiční sprostredkovatelia, ktorí budú tieto funkcie  

pravidelne zabezpečovať. 

 

5. 3. 3. Účel investičných spoločností 

 

5. 3. 3. 1. Všeobecne 
 

 V zásade platí, že investičná spoločnosť funguje za trojakým účelom, a to 

makroekonomickým, mikroekonomickým a súkromnoprospešným účelom. 

Makroekonomický účel vyjadruje, že základným cieľom legislatívy upravujúcej 

kolektívne investovanie je zabezpečiť fragmentáciu akumulovanej ekonomickej moci v 

rukách fondových manažérov. Verejnosť totiž nedôveruje veľkým koncentráciám 

bohatstva.495 Z toho dôvodu regulované investičné spoločnosti zhromažďujúce prostriedky 

širokej verejnosti musia diverzifikovať zhromaždený majetok medzi rôzne investičné 

projekty. Mikroekonomickým účelom je rozmnožovanie bohatstva širokého okruhu 

investorov investovaním do vymedzených aktív na základe predpísaných pravidiel 
                                                
494 § 19 ods. 1 vyhlášky o podrobnostiach 
495 Uvádza sa, že hlavným dôvodom prijatia prvej legislatívy upravujúcej kolektívne investovanie v roku 
1940 bola snaha fragmetovať ekonomickú moc inštitucionálnych investorov po veľkej hospodárskej kríze. 
Bližšie k tomu ROE, M., J. Strong Managers, Weak Owners: The Political Roots of American Corporate 
Finance. Princeton: Princeton University Press, 1994, s. 110 an.  



123 
 

ovládajúcich oblasť kolektívneho investovania. Základným pravidlom je diverzifikácia 

portfólia fondu. Z toho celkom zreteľne vyplýva, že investičná spoločnosť nevykonáva 

svoju podnikateľskú činnosť primárne za účelom zvyšovania hodnoty pre svojich 

akcionárov, ale naopak primárnym účelom je zvyšovanie hodnoty pre fondových 

investorov (fond investor primacy).496  Český zákonodarca to legislatívne vyjadril 

predovšetkým tak, že na jednej strane vylučuje, aby investičná spoločnosť uprednostňovala 

záujmy iných zainteresovaných strán než fondových investorov,497 a na druhej strane 

uplatňuje daňové zvýhodnenie dane z prímu základného investičného fondu.498 

Súkromnoprospešným účelom je vykonávanie podnikateľskej činnosti investičnej 

spoločnosti za účelom dosiahnutia vlastného zisku.  Zdrojom zisku pre akcionárov 

investičnej spoločnosti je predovšetkým odplata za obhospodarovanie a administráciu 

majetku vo fondoch. Predmetu podnikania investičnej spoločnosti sa venuje nasledujúca 

kapitola.  

 

5. 3. 3. 2. Spoločenská zodpovednosť 
 

 V oblasti kolektívneho investovania sa v praxi často stretávame s heslami o 

spoločensky zodpovedných investíciách, spoločensky zodpovedných fondoch atp. Podstata 

spočíva v tom, že investičná spoločnosť sa snaží osloviť čo najväčšie spektrum 

klientov, preto využíva reklamu spoločensky zodpovedných investícií svojich fondov 

ako svoju marketingovú stratégiu. Napríklad fondy neinvestujú do zbrojárskeho 

priemyslu, tabakového priemyslu či veľkých znečisťovateľov životného prostredia. Vo 

väčšine prípadov však nepôjde o spoločenskú zodpovednosť v pravom slova zmysle, ale o 

aplikáciu podnikateľského argumentu pre spoločenskú zodpovednosť. Prejavom je 

napríklad fakt, že jedna investičná spoločnosť vytvára a spravuje tak spoločensky 

zodpovedné fondy, ako spoločensky nezodpovedné fondy. Investičné spoločnosti si totiž 

uvedomili, že dôraz na spoločenskú zodpovednosť dokáže prilákať niektorých investorov 

efektívnejšie než alternatívne marketingové stratégie.  

                                                
496 Analogicky tiež prím klientov banky nad záujmami jej akcionárov: „The primary objective of corporate 
governance should be safeguarding stakeholders’ interest in conformity with public interest on a sustainable 
basis. Among stakeholders, particularly with respect to retail banks, shareholders’ interest would be 

secondary to depositors' interest.“ (Basel Committee on Banking Supervision : Corporate Governance 
Principles for Banks, 2015).  
497 § 22 ods. 1  písm. c) ZISIF 
498 K tomu pozri § 21 ods 2 a § 17b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Základnými investičnými 

fondmi všeobecne nebudú fondy kvalifikovaných investorov, ktoré často vznikajú za účelom krátenia daní.  
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 Pokiaľ však spoločenskú zodpovednosť definujeme tým, že korporácia si ako člen 

celku uvedomuje svoj podiel zodpovednosti za celok, potom spoločenská zodpovednosť 

musí predstavovať odlišný koncept než je marketingová stratégia. Americkí ekonómovia J. 

Hawley a A. Williams definujú spoločenskú zodpovednosť inštitucionálnych investorov 

cez koncept univerzálnych vlastníkov (universal owners). Univerzálni vlastníci sú 

inštitucionálni investori, ktorí vlastnia vysoko diverzifikované a stabilné portfóliá, ktoré 

reprezentujú celú ekonomiku. Základná charakteristika univerzálneho vlastníka je, že 

sa nestará len o správu a výkon individuálnej portfóliovej spoločnosti, ale stará sa o 

výkon ekonomiky ako celku. Záujem univerzálneho vlastníka na celkovom ekonomickom 

výkone vychádza z toho, že „vlastní ekonomiku“ (resp. veľmi reprezentatívnu vzorku 

ekonomiky), a preto nesie náklady nedostatkov celkového ekonomického výkonu a čerpá z 

výhod celkového ekonomického rozvoja. Univerzálni vlastníci sú motivovaní zvyšovať 

kvalifikáciu pracovníkov či podporovať vedu a výskum portfóliových spoločností, pretože 

v dlhodobom horizonte budú využívať tieto výhody ich portfóliové spoločnosti navzájom. 

Naopak ostatné portfóliové firmy univerzálnych vlastníkov sú negatívne postihnuté 

činnosťou poškodzujúcou životné prostredie jednou z  portfóliových spoločností.499  

 Univerzálni vlastníci musia brať na zreteľ, že prosperita ich beneficientov závisí 

jednak na ekonomickom výnose portfólií, a jednak na kvalite života beneficientov týchto 

výnosov. To znamená, že beneficienti týchto výnosov majú v rozhodnutiach 

inštitucionálnych investorov záujmy akcionárov (shareholder interest) i záujmy 

zainteresovaných strán (stakeholder interest).  Inštitucionálni investori musia zvažovať 

náročné kompromisy medzi sociálnymi a ekonomickými otázkami. Možno však 

argumentovať, že čisto ekonomické rozhodnutia bez posúdenia širších sociálnych dopadov 

budú mať za následok, že inštitucionálni investori zlyhajú v plnení svojich fiduciárnych 

povinností.500 

5. 3. 3. 3. Predmet podnikania 
  

 Investičná spoločnosť napĺňa účel, za ktorým bola zriadená, výkonom predmetu 

podnikania. Investičná spoločnosť môže vykonávať tri okruhy predmetov podnikania: 

(i) obhospodarovanie a administrácia investičných fondov 

(ii) poskytovanie vybraných investičných služieb a 

                                                
499 HAWLEY, J. P., WILLIAMS, A. T. The Rise of Fiduciary Capitalism. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 2000, s. 1–29. 
500 Ibid., s. 28–29. 
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(iii)výkon inej podnikateľskej činnosti. 

 

A. Obhospodarovanie a administrácia investičných fondov 
 

 Základným predmetom podnikania každej investičnej spoločnosti je 

obhospodarovanie investičného fondu a pravidelne i administrácia investičného 

fondu.501 Alternatívne vymedzený predmet podnikania vyjadruje, že zákon umožňuje, aby 

investičná spoločnosť vykonávala len obhospodarovanie fondu a administráciu 

zabezpečoval špecializovaný subjekt so samostatným povolením na administráciu, tzv. 

administrátor. Výkon činnosti administrátora je treba dôsledne odlišovať od 

outsourcovania činností administrácie. V oboch prípadoch sa síce dosiahne funkčne 

rovnaký efekt, a to výkon činností investičnej spoločnosti niekým iným, rozdiel však tkvie 

v tom, že outsourcovať možno iba činnosti, ktoré outsourcujúci subjekt vykonáva alebo 

môže vykonávať sám a outsourcovanie nemá vplyv na zodpovednosť investičnej 

spoločnosti za výkon outsourcovanej činnosti. Naopak, dôsledkom oddelenia administrácie 

od obhospodarovania je rozdelenie zodpovednosti medzi dva rôzne subjekty. 

 Významným obmedzením možnosti oddeliť administráciu od obhospodarovania 

fondu je pravidlo európskeho práva o tom, že investičná spoločnosť, ktorá obhospodaruje 

štandardné fondy, musí byť súčasne obhospodarovateľom a administrátorom týchto 

fondov.502 

 Zákonodarca definoval obhospodarovanie fondu ako spravovanie 

(manažment), ktoré sa skladá z portfólio manažmentu a risk manažmentu 

investičného fondu.503 V otázke portfólio manažmentu vychádza zákonodarca z premisy, 

že správa investičných fondov predstavuje špeciálny druh občianskoprávnej správy 

cudzieho majetku. Konkrétne by malo ísť o typickú plnú správu, pretože správca fondu 

musí ako podnikateľ dbať o rozmnoženie a uplatnenie majetku v záujme fondového 

investora ako beneficienta.504 Zákonodarca stanovuje, že príslušné ustanovenia 

občianskeho zákonníka sa použijú subsidiárne vtedy, pokiaľ štatút fondu, zákon či 

vykonávacie predpisy toto použitie pripúšťajú.505 V kolektívnom investovaní však 

                                                
501 § 7 ZISIF 
502 § 40 odst. 2 ZISIF 
503 § 5 ods. 1 ZISIF 
504  § 1409 ObčZ 
505 K tomu pozri § 5 ods. 3 ZISIF („Ustanovení § 1401, § 1415 odst. 1 a § 1432 až 1437 občanského 

zákoníku se pro obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu použijí jen v 

rozsahu, v jakém se statut investičního fondu nebo srovnatelný dokument zahraničního investičního fondu od 
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občianskoprávny režim správy cudzieho majetku nebude mať väčší význam, pretože sa 

narušuje jeho základná téza o tom, že správca cudzieho majetku rozhoduje v rámci výkonu 

svojej pôsobnosti o majetku podľa vlastného uváženia.506 Modifikácií, ktoré prináša 

kolektívna správa cudzieho majetku, je niekoľko. Po prvé, obmedzenia diskrečného 

oprávnenia správcu prináša investičná politika. Po druhé, fondoví investori podobne ako 

bežní beneficienti občianskoprávnej správy nemôžu udeľovať správcovi priame pokyny 

týkajúce sa investovania, ale zákonodarca fondovým investorom výnimočne umožňuje, 

aby tak činili cez zhromaždenie podielnikov v otázkach fondu vymedzených jeho štatútom. 

Na jednej strane sa môže zdať, že oprávnenie rozhodnúť o vytvorení týchto zhromaždení 

podielnikov je na správcovi, pretože s nimi musí počítať štatút fondu, na druhej strane 

netreba zabúdať, že pokiaľ investori budú vytvárať spoločenskú objednávku na fondy so 

zhromaždením podielnikov, tak správcovia budú takého fondy bežne vytvárať. Po tretie, 

správca je síce autonómny v kreovaní smerníc upravujúcich spôsoby správy fondov, ale je 

až príliš viazaný prísnymi požiadavkami národnej a európskej regulatoriky na investičnú 

politiku, predovšetkým v otázke investičných limitov.  

 S portfólio manažmentom je terminologicky i funkcionálne spojený 

riskmanažment. Pokiaľ totiž nie sú nezrovnalosti v správe portfólií včas odhalené, investori 

utrpia straty a prostriedky viac investičnému fondu nezveria. So správou investičných 

fondov sú spojené viaceré riziká,507 preto boli vyvinuté rôzne modely ako merať a hodnotiť 

risk. Problémom týchto modelov však je, že skutočná pravdepodobnosť matematicky málo 

pravdepodobných udalostí je na finančnom trhu veľmi pravdepodobná. Trhy sa totiž často 

chovajú iracionálne.508  

 Administráciu, ktorá zahŕňa široké spektrum obslužných činností k 

obhospodarovaniu vymedzených v § 38 ZISIF, možno rozdeliť na: 

                                                                                                                                              
těchto ustanovení neodchyluje nebo v jakém jejich použití nevylučuje.“) a § 203 ods. 3 ZISIF („Stanoví-li 
tento zákon nebo právní předpis jej provádějící něco jiného než vyplývá z ustanovení občanského zákoníku 

upravujících správu cizího majetku, použije se tento zákon nebo právní předpis jej provádějící.“). 
506  K tomu napr. SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1153 an. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář. Svazek III. (§ 976 až 1474). Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1083 an. či ŠÁMAL, P. a kol. Trestní 
zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vid., Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1973 an. 
507 Ide predovšetkým o trhové či systematické riziko (volatilita trhu či sektora ekonomiky), úverové riziko 

(platobná neschopnosť protistrán), riziko likvidity (nemožnosť uzavrieť otvorenú pozíciu v normálnom 

rozpätí nákup/predaj či zlyhanie financovania portfólia), operačné riziko (zlyhanie systému riadenia v 

organizácii, operačných a prenosových systémov, uskutočnených transakcií, outsourcingu), riziko udalostí 

(riziko neočakávaných udalostí ako nezvyčajný volebný výsledok, konflikty, platobné neschopnosti štátov 
atď.) či riziko korporátnych udalostí (revízie príjmov, M&A, zmeny manažmentu).   
508 K tomu MANDELBROT, B. B., HUDSON, R. L. The (Mis)Behavior of Markets: A Fractal View of Risk, 
Ruin, and Reward. New York: Basic Books, 2004, 537 s.  
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(i) neobchodné činnosti (vedenie účtovníctva, zaisťovanie právnych služieb, výpočet 

aktuálnej hodnoty cenného papiera vydávaného fondom, oceňovanie majetku a dlhov 

fondu,  rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z majetku fondu, reporting ČNB), 

(ii) obchodné činnosti (vydávanie, výmena a odkup cenných papierov vydávaných 

fondom, ponúkanie investícií do fondu, marketing, vykonávanie služieb súvisiacich s 

hospodárením s aktívami vo fonde). 

 Niekedy vzniká otázka, či je výpočet činností administrácie z § 38 ZISIF 

taxatívnym alebo demonštratívnym zoznamom. Dôvodová správa k ZISIF sa nás snaží 

presvedčiť, že ide o taxatívny zoznam.509 Bez ohľadu na dôvodovú správu je bezrozporné, 

že investičná spoločnosť musí okrem obslužných činností vymedzených v citovanom § 38 

vykonávať i ďalšie obslužné činnosti ako napríklad činnosti predchádzania legalizácie 

výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, musí zaviesť, uplatniť a udržiavať 

informačný systém či zabezpečiť softwarové a hardwarové vybavenie spoločnosti.510 

   

B. Poskytovanie investičných služieb 
 

 Vo všeobecnosti investičná spoločnosť môže v rozsahu uvedenom v povolení 

ČNB vykonávať i vybrané investičné služby, ktoré sú inak vyhradené pre 

obchodníkov s cennými papiermi, a to:511 

(i) obhospodarovanie majetku zákazníka, ktorého súčasťou je investičný nástroj, na 

základe  voľnej úvahy v rámci zmluvného dojednania (individuálny portfólio manažment), 

(ii) úschova a správa investičných nástrojov vrátane súvisiacich služieb vydávaným 

investičným fondom alebo zahraničným investičným fondom, 

(iii) prijímanie a odovzdávanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov a 

(iv) poskytovanie investičného poradenstva týkajúceho sa investičných nástrojov. 

 Dôležité je, že pokiaľ investičná spoločnosť chce vykonávať tieto investičné služby 

komerčne („pre iného“), musí mať v licencii povolenie k výkonu týchto činností od Českej 

národnej banky. V takomto prípade sa na investičnú spoločnosť budú primerane vzťahovať 

pravidlá, ktoré musí spĺňať obchodník s cennými papiermi.512 Pokiaľ by však investičná 

                                                
509 Dôvodová správa k zákonu č. 336/2014 Sb. (k § 38 ods. 1 až 3). 
510 Praktickým dôsledkom toho, že zákonodarca tieto činnosti vo výpočte v § 38 nespomína, je liberálnejšia 

úprava v prípade outsourcingu. Nepoužijú sa totiž zákonné požiadavky na outsourcing, ale podzákonná 

úprava outsourcingu inej činnosti, ktorá nezahrňuje obhospodarovanie a administráciu, ktorá je stanovená v § 

4 vyhlášky o podrobnostiach. 
511 § 11 ods. 1 písm. c) až f) ZISIF 
512 Konkrétny rozsah pravidiel je stanovený v § 33 ZISIF 
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spoločnosť vykonávala akékoľvek investičné služby v rámci koncernu alebo príležitostne v 

súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti, tak sa i tu aplikuje výnimka podľa 

MiFID II, podľa ktorej sa v uvedených prípadoch nevyžaduje licencia pre poskytovanie 

investičných služieb a ani súlad s požiadavkami na obchodníkov s cennými papiermi.513 

 V tomto kontexte sú bezrozporné i inak nejasne koncipované ustanovenia § 39 ods. 

3 a 4 ZISIF, ktorých účelom nie je nič iné než stanoviť, že pokiaľ chce investičná 

spoločnosť alebo všeobecnejšie administrátor komerčne vykonávať činnosti administrácie 

spočívajúce v úschove, správe a vedení evidencií investičných nástrojov vydávaných 

fondom či v ponuke investícií do fondu, ktoré sú analógiou investičných služieb, musí mať 

oprávnenie vykonávať zodpovedajúcu investičnú službu. Inak povedané, uvedené 

oprávnenia sa nevyžadujú pre investičnú spoločnosť, pokiaľ vykonáva predmetné činnosti 

pre obhospodarované fondy.514   

 S poskytovaním licencovaných investičných služieb sú spojené viaceré 

obmedzenia. Základom je, že investičná spoločnosť musí mať oprávnenie vykonávať 

investičnú službu individuálneho portfólio manažmentu, aby mohla vykonávať zvyšné 

investičné služby.515 Ďalším obmedzením poskytovania investičných služieb investičnou 

spoločnosťou predstavuje i to, že investičné služby nemožno poskytovať vo vzťahu ku 

všetkým investičným nástrojom, pretože, ako vyplýva z názvu investičných služieb, 

investičná služba úschova a správa je obmedzená výhradne na cenné papiere kolektívneho 

investovania516 a ostatné investičné služby nemožno poskytovať vo vzťahu ku 

komoditným a exotickým derivátom.517   

 

C. Výkon inej podnikateľskej činnosti  
  

 Obdobne ako napr. banky,518  obchodníci s cennými papiermi519 či organizátori 

regulovaného trhu520 môžu i investičné spoločnosti za určitých okolností vykonávať 

podnikateľskú činnosť podľa iných právnych predpisov. Výkon takejto podnikateľskej 

                                                
513 K tomu čl. 2 MiFID II (§ 4b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu –„ZPKT“).  
514 § 39 ods. 5 ZISIF 
515 § 11 odst. 2 ZISIF 
516 § 11 ods. 1 písm. d) ZISIF 
517 Vyplýva to z toho, že poskytovanie investičných služieb ku komoditným a exotickým derivátom je 

samostatnou investičnou službou, ktorá nie je prístupná pre investičné spoločnosti [§ 4 ods. 3 písm. g) 

ZPKT].  
518 § 1 ods. 3 a 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách („ZoB“) 
519 § 6a ods. 3 ZPKT  
520 § 39 ods. 3 ZPKT 
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činnosti investičnou spoločnosťou vyžaduje súhlas Českej národnej banky. Tento súhlas 

však nenahrádza získanie príslušného živnostenského či iného oprávnenia. Zákon však 

nepodmieňuje udelenie súhlasu zo strany ČNB už existujúcim živnostenským či iným 

oprávnením. Podmienky pre udelenie súhlasu ČNB s výkonom inej podnikateľskej činnosti 

spočívajú výhradne v tom, že:521 

(i) investičná spoločnosť môže žiadať o udelenie súhlasu výhradne k podnikaniu, ktoré 

priamo súvisí so správou jej vlastného majetku, 

(ii) podnikanie podľa iných právnych predpisov nebude brániť v činnosti vykonávanej 

podľa ZISIF, 

(iii) podnikanie nebude brániť účinnému dohľadu ČNB nad investičnou spoločnosťou a  

(iv) predmetnú činnosť investičnej spoločnosti nezakazuje ZISIF alebo iný zákon. 

 Iným špeciálnym podnikateľským oprávnením, ktoré môže Česká národná banka 

povoliť nadlimitným investičným spoločnostiam v režime AIFMD, ktoré majú povolenie k 

činnosti individuálneho portfólio manažmentu, je oprávnenie vykonávať bežnú správu 

cudzieho majetku, a to konkrétne:522 

(i) spravovať trusty, ktoré nie sú investičnými fondmi (bežné svěřenské fondy) a  

(ii) spravovať majetok zákazníka, ktorého súčasťou nie je investičný nástroj, na základe 

voľnej úvahy v rámci zmluvného dojednania vrátane jeho oceňovania a účtovníctva.  

 Z uvedeného vyplýva, že v danom prípade ide o doplnenie investičnej služby 

individuálneho portfólio manažmentu, a preto sa mimo súhlasu ČNB žiadne ďalšie 

podnikateľské oprávnenie nevyžaduje.  

 

5. 3. 4. Spravovanie dvoch oddelených súborov majetku 

 

 Jedným z špecifických znakov finančných inštitúcií je, že pomocou relatívne 

malého vlastného kapitálu nakladajú s nepomerne väčším kapitálom svojich klientov. 

Konkrétne v prípade investičných spoločností ide o vlastný majetok spoločnosti a 

majetok v investičných fondoch. Východiskovým pravidlom je, že súbory vlastného 

majetku investičnej spoločnosti a majetku v investičných fondoch musia byť 

oddelené.523  

                                                
521 § 11 ods. 5 a § 508 ZISIF 
522 § 11 ods. 6 ZISIF 
523 Podobne tiež DĚDIČ, J. Právo v podnikání. 5, Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: 
Prospektrum, 2000, s. 274 an.  
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 Zákon nestanovuje, ako má spoločnosť nakladať so svojím vlastným majetkom. 

Nemôže ho však používať k inej podnikateľskej činnosti, než k predmetu svojho 

podnikania. Investičná spoločnosť vedie o vlastnom majetku samostatné účtovníctvo, 

samostatné účtovníctvo je vedené o majetku investičného fondu. Investičná spoločnosť 

vyhotovuje samostatnú výročnú správu, ktorej súčasťou je účtovná závierka overená 

audítorom, samostatná výročná správa, obsahujúca účtovnú závierku overenú audítorom, je 

vyhotovovaná tiež za každý investičný fond. Riadenie likvidity spoločnosti musí byť 

oddelené od riadenia likvidity fondov. V zásade platí, že pri nakladaní so svojím majetkom 

je investičná spoločnosť povinná postupovať so starostlivosťou riadneho hospodára, a nie s 

odbornou starostlivosťou, ako je tomu pri nakladaní s klientskym majetkom vo fondoch. 

 Právny vzťah správcu a spravovaných fondov môže byť v zásade trojaký. Po prvé, 

investičná spoločnosť vykonáva obhospodarovanie a administráciu fondov bez právnej 

subjektivity svojim menom a na účet fondu.524 Tým sa postavenie investičnej spoločnosti 

blíži k postaveniu nepriameho zástupcu. Podstatou nepriameho zastúpenia je, že zástupca 

koná vlastným menom, a preto právne následky nastávajú priamo pre zástupcu, a nie pre 

zastúpeného. Z právneho jednania je tak zaviazaný priamo zástupca, ktorý musí ďalším 

právnym konaním, previesť právne následky jednania na zastúpeného.525 Diskutovaná 

konštrukcia však nie je prijímaná jednoznačne,526 a o jej aplikácii v praxi kolektívneho 

investovania možno skôr pochybovať. Znamenala by napríklad to, že investičná 

spoločnosť by transakcie v rámci fondových portfólií musela nadobúdať do svojho 

vlastníctva, a potom realizovať prevody vlastníctva do majetku fondov. Tomu však bráni 

právna konštrukcia fondov bez právnej subjektivity, ktorá stanoví, že v údajoch o evidencii 

vlastníkov sa primárne uvádza fond, a až potom ďalšie údaje nutné k identifikácii jeho 

obhospodarovateľa.527 Po druhé, v prípade nesamosprávnych fondov s právnou 

subjektivitou investičná spoločnosť vykonáva obhospodarovanie a administráciu majetku 

fondov s právnou osobnosťou ako individuálny štatutárny orgán tohto fondu.528 Tým sa má 

riešiť problém predchádzajúcej právnej úpravy, keď investičná spoločnosť uzatvárala s 

investičným fondom s právnou subjektivitou (akciovou spoločnosťou) zmluvu o 

                                                
524 K tomu § 102 ods. 2 ZISIF a § 1448 ods. 3 ObčZ 
525 K tomu TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 324 an. 
526 Podobne tiež L. Tichý : „Je jistě namístě otázka, zda je skutečně žádoucí oddělovat jednání cizím jménem 

(přímé zastoupení) tak přísně od jednání ve vlastním jménu. Toto rozlišování neprovádějí ani kontinentální 

právní řády tak striktním způsobem, jak by se zdálo. Naopak i ony musejí uznávat, že též jednání vlastním 

jménem vede k právním důsledkům pro ty, na jejichž účet bylo jednáno.“ (Ibid., s. 322) 
527 § 105 ZISIF (i keď to zo zákona nevyplýva, § 105 ZISIF sa použije obdobne i na režim svěřenského 

fondu, a neuplatní sa tak § 1456 ObčZ). 
528 § 9 ZISIF 
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obhospodarovaní, avšak fond si stále zachoval svoj štatutárny orgán, čo viedlo ku 

kompetenčným sporom medzi oboma orgánmi. V aktuálnej právnej úprave je tento typ 

fondu obhospodarovaný svojim štatutárnym orgánom, avšak v konečnom dôsledku však s 

ním bude zaobchádzané väčšmi ako so súborom majetku, než ako so samostatnou osobou. 

Preto sa tento typ fondu nazýva i „nesamosprávny fond“. A konečne po tretie, treba 

oddeliť prípad samosprávneho fondu, ktorým je fond právnou subjektivitou oprávnený na 

základe povolenia ČNB obhospodarovať sa a prípadne vykonávať i svoju administráciu. 

Tento fond nesmie byť nikdy externým správcom, tj. byť správcom iného majetku než 

vlastného.529 

 Možno uzavrieť, že správa investičných fondov predstavuje typický druh správy 

cudzieho majetku s tým, že správca vystupuje ako zástupca investičného fondu. 

Spoločným menovateľom je, že účinky zastúpenia investičného fondu sú priame i v 

prípadoch, keď zákonodarca v prípadoch fondov bez právnej subjektivity formuluje toto 

zastúpenie ako nepriame. Dôvodom je zrejme zákonodarcova snaha nejakým spôsobom 

vyriešiť, že podielové fondy a trusty nemajú právnu subjektivitu, a preto nemôžu priamo 

vstupovať do právnych vzťahov, a musí do nich vstupovať priamo správca ako ich 

zástupca. Ničmenej český zákonodarca zabúda, že správa investičných fondov je 

samostatným právnym inštitútom, na ktorú sa záväzkové konštrukcie z komisionárskej 

zmluvy nehodia. Naopak európska úprava vychádzala zo všeobecného angloamerického 

konceptu agency, v ktorom správca jedná za investičný fond („management company 

acting on behalf of the UCITS“ či „AIFM acting on behalf of the AIF“).530 Treba 

upozorniť, že oficiálny česky preklad UCITD a AIFMD hovorí o „jednání jménem fondu“, 

čo je zaiste je vernejším vyjadrením vzťahu medzi správcom a spravovaným fondom než 

česká konštrukcia v ZISIF. 

5. 4. Depozitár  
 

 Depozitár zabezpečuje oddelené vedenie majetku fondov od majetku správcu, 

verifikáciu skutočnej výšky majetku a kontrolu dispozícií s majetkom fondu. Depozitárom 

fondu kolektívneho investovania môže byť tuzemská banka, kapitálovo najvybavenejší 

obchodník s cennými papiermi alebo tuzemská pobočka týchto subjektov.531 Investičná 

                                                
529 § 8 ZISIF 
530  Napr. čl. 22 a 22a UCITSD  
531 K tomu § 69 ZISIF. Možno doplniť, že okrem citovaných subjektov depozitárom fondu kvalifikovaných 
investorov môže byť po novom i notár za predpokladu, že takýto fond a) je uzamknutý aspoň na 5 rokov a 
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spoločnosť (alebo samosprávny investičný fond) je povinná uzavrieť s depozitárom 

odplatnú písomnú depozitársku zmluvu o výkone činnosti depozitára.532 Základnou 

úlohou depozitára je zabezpečiť:  

(i) opatrovanie alebo úschovu majetku investičného fondu (vedie majetkové účty 

zaknihovaných cenných papierov či fyzickú úschovu cenných papierov vo fonde),  

(ii) zriaďovanie a/alebo vedenie peňažných účtov investičného fondu (vedie bankové 

účty fondu a eviduje pohyb peňažných tokov náležiacich do majetku fondu) a  

(iii) evidovanie alebo kontrolu stavu iného majetku investičného fondu (vedie napr. 

evidenciu nehnuteľností patriacich do aktív fondu).533  

 Vo všeobecnosti teda platí, že peňažné účty fondu zriaďuje alebo vedie 

depozitár.534 Oprávnenie zriaďovať peňažné účty v prospech fondov možno modifikovať 

depozitárskej zmluve. V prípade, že účet bude zriaďovať spoločnosť, musí o svojom 

zámere v predstihu informovať depozitára,535 pretože základnou povinnosťou depozitára je 

evidovať všetky účty zriadené v prospech fondu a kontrolovať pohyb peňažných 

prostriedkov na týchto účtoch.536  

 Okrem tejto pôsobnosti depozitár má i kontrolné funkcie. Depozitár je totiž 

zodpovedný za kontrolu súladu niektorých činností fondu s právnymi predpismi, štatútom 

a depozitárskou zmluvou. Konkrétne depozitár vykonáva kontrolu nad vydávaním a 

odkupovaním podielových jednotiek, výpočtom aktuálnej hodnoty podielu, pokynmi 

investičnej spoločnosti vo vzťahu k investičným limitom a limitom pákového efektu, 

oceňovaním dlhov a majetku, nad vyplácaním protiplnenia z obchodov s majetkom fondu a 

používaním výnosov.537 Z uvedeného vyplýva, že väčšinou pôjde o ex post kontroly, 

pokiaľ však depozitár dôjde k záveru, že vhodné budú tiež ex ante kontroly nakladania s 

majetkom vo fondoch, mal by v depozitárskej zmluve tieto kontroly vymedziť.538 

 Pokiaľ depozitár zistí porušenie zákonných, štatútových či zmluvných povinností 

obhospodarovateľom, aplikuje eskalačnú procedúru. To znamená, že najprv je povinný 

                                                                                                                                              
zároveň buď b)  najviac 10% hodnoty svojho majetku vloží do investičných nástrojov, ktoré má inak 

depozitár v opatrovaní alebo viac ako 90% hodnoty svojho majetku vloží do práv duševného vlastníctva 

alebo účasti v obchodnej spoločnosti alebo iných právnických osôb a má kontrolné podiely na hlasovacích 
právach (§ 84 ZISIF). 
532 § 67 a 70 ZISIF 
533 § 60 ZISIF 
534 § 72 ZISIF 
535 § 74 ZIFIF 
536 § 72 ods. 4 ZISIF 
537 § 73 ods. 1 ZISIF 
538 K tomu recitál č. 4 delegovaného nariadenie Komisie (EÚ) 2016/438 zo 17. decembra 2015, ktorým sa 
dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o povinnosti depozitárov. 
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prerokovať porušenie s obhospodarovateľom539 a potom, ak nadobudne presvedčenie, že 

došlo k uvedenému porušeniu, oznámi túto skutočnosť ČNB.  Eskalačnú postupnosť 

neaplikuje, ak by včasným neoznámením skutočností mohlo dôjsť k nebezpečenstvu 

omeškania. Každopádne, depozitár musí oznámiť ČNB  každú skutočnosť, ktorú zistil pri 

výkone svojej činnosti a ktorá môže viesť k podstatnému zhoršeniu hospodárenia tohto 

fondu.540   

 Z dôvodu, že depozitár je dôležitým nástrojom ochrany majetku investorov, sú 

stanovené veľmi prísne požiadavky na delegovanie činností depozitára inému subjektu,541 

riadenie konfliktu záujmov542 či zodpovednosť depozitára voči investorom.543 V otázke 

konfliktu záujmov je stanovené, že depozitár nesmie byť súčasne obhospodarovateľom 

fondu a ani v konflikte záujmov s obhospodarovateľom a každý fond kolektívneho 

investovania môže mať práve jedného depozitára. Veľmi diskutovaná je tiež otázka 

zodpovednosti depozitárov voči investorom. Depozitár má na jednej strane subjektívnu 

zodpovednosť voči investorovi, fondu a investičnej spoločnosti za ujmu, ktorú spôsobil 

svojim zavinením porušením svojich povinností, a na druhej strane má objektívnu 

zodpovednosť voči investičnému fondu za stratu investičných nástrojov vo svojom 

opatrovaní a úschove bez ohľadu na delegovanie týchto činnosti inému, ktorej sa môže v 

zásade zbaviť len preukázaním vyššej moci.  

6.  Corporate governance v kolektívnom investovaní 

6. 1. Čo je corporate governance v kolektívnom investovaní 
 

 Na prvý pohľad sa môže zdať, že koncentrácia rozptýleného vlastníctva v rukách 

inštitucionálnych investorov, prináša v zmysle Jensen-Mecklingovej schémy riešenie 

problému zastúpenia. Dochádza totiž k prepájaniu vlastníctva a kontroly. Investičné 

spoločnosti vykonávajú vlastnícke práva k rozsiahlym akciovým podielom zhromaždených 

v investičných fondoch. V skutočnosti však diskutovaná konštrukcia inštitucionálnych 

investorov vsúva medzi fondových investorov a obchodné korporácie v portfóliách 

fondov ďalšiu vrstvu zástupcov (agentov). Namiesto základného problému agenta a 

principála (principal–agent problem) musia fondoví investori riešiť problém 

                                                
539 § 66 ZISIF 
540 § 474 ZISIF 
541 § 77–79 ZISIF 
542 § 64–68 ZISIF 
543 § 80–82 ZISIF 
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principála, agenta a agenta (principal–agent–agent problem), ktorý vzniká medzi 

fondovými investormi, inštitucionálnymi investormi a manažérmi obchodných korporácií z 

fondových portfólií.544  

 Takto modifikovaný problém zastúpenia je prehĺbený viacerými skutočnosťami.  

Po prvé, rola manažérov investičných spoločností veľmi silná, pretože investičná 

spoločnosť vykonáva vlastnícke práva k aktívam vo fondových portfóliách s výnimkou 

práva na podiel na zisku, na ktorý majú právo investori fondu, či už vo forme výplaty 

výnosu alebo zvýšenej hodnoty podielu. Po druhé, s rozsiahlymi diskrečnými 

oprávneniami manažérov nad fondom kontrastujú atrofované práva podielnikov. 

Všeobecne totiž platí, že podielnici nemôžu robiť investičné rozhodnutia či meniť 

manažérov fondu a ich pozícia tak namiesto pozície vlastníkov majetkových cenných 

papierov skôr pripomína veriteľov čakajúcich na splatnú dlžnú čiastku. Podobnosť 

fondových investorov a veriteľov je však len zdanlivá, pretože ako z názvu vyplýva, ide o 

investíciu, ktorej výsledok závisí na výsledkoch hospodárenia fondu. Z právneho hľadiska 

môže byť investorský nárok charakterizovaný ako nárok beneficiálneho alebo inak 

nepriameho vlastníka. Investičná spoločnosť totiž vykonáva takmer všetky vlastnícke 

oprávnenia k majetkovým podielom v portfóliu s výnimkou práva na požívanie úžitkov a 

plodov z veci. Zisk je pripisovaný v prospech investorov investičného fondu. Po tretie, z 

podstaty kolektívneho investovania je zrejmé, že bežní fondoví investori sú oproti bežným 

akcionárom často ešte viac rozptýlení, nečinní a bez zvláštnych vedomostí.  

 Z vyššie uvedeného vyplýva posilnená pozícia manažmentu fondov a oslabená 

vlastníkov podielových jednotiek, čo eskaluje základný problém zastúpenia spočívajúci v 

tom, že manažér zneužije svoje postavenie. Rovnako ako vo všeobecnom režime corporate 

governance ani tu zmluvná kontraktácia neposkytuje uspokojivé riešenie. Väčšina zmlúv v 

prostredí finančného trhu sa totiž uzatvára formulárovo. Permanentnými problémami sú 

tak neúplnosť, porušiteľnosť a vymáhateľnosť zmlúv. Východiskovou otázkou corporate 

governance v kolektívnom investovaní zostáva, aké nástroje majú za diskutovanej 

situácie fondoví investori k dispozícii, aby neprišli o investované prostriedky. 

 

 

 

                                                
544 HAWLEY, J. P., WILLIAMS, A. T. The Rise of Fiduciary Capitalism. Philadelphia : University of 
Pennsylvania Press, 2000, s. 175.  
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6. 2. Čo nie je corporate governance v kolektívnom investovaní 
 

 Podobne ako vo všeobecnom režime i v regulácii inštitucionálnych investorov 

existuje silná tendencia spájať pojmy corporate governance s organizačnou štruktúrou 

korporácie. Napríklad ČNB vníma výrazy „internal governance“ a „corporate governance“ 

ako synonymá.545 Problém je však v tom, že pojem vnútornej správy (internal governance) 

implementovaný do tuzemskej finančnoprávnej legislatívy termínom „řídicí a kontrolní 

systém“, je len jednou z mnohých zložiek corporate governance. Vnútorná správa podľa 

smernice CRD IV, ktorá je pre českého zákonodarcu akýmsi prototypom pre definovane 

riadiaceho a kontrolného systému v legislatíve finančného trhu, sa skladá z nastavenia 

cieľov a stratégií finančnej inštitúcie, jej organizačnej štruktúry vrátane definovania 

zodpovedností a právomocí, risk manažmentu, compliance, interného auditu, 

odmeňovania, rozumných informačných systémov, outsourcingu, riadenia kontinuity 

výkonu činnosti a transparentnosti.546
 

 Rozdiel medzi pojmami internal governance a corporate governance odhaľuje i 

oficiálny český preklad EBA Guidelines on internal governance, ktorý pojem „internal 

governance“ neprekvapivo prekladá ako „vnitřní systém správy a řízení.“547 

7. Nástroje corporate governance v kolektívnom investovaní 

7. 1. Všeobecne 
 

 Podobne ako všeobecná teória corporate governance i corporate governance v 

kolektívnom investovaní sa zaoberá nástrojmi, ktoré majú fondoví investori k dispozícii, 

aby neprišli o svoje investície. Tieto nástroje možno rozdeliť na regulačné, samoregulačné 

a trhové. 

7. 2. Regulačné nástroje 
 
 Nerovné postavenie fondového manažéra a investora je kompenzované 

regulovaným režimom podnikania subjektov kolektívneho investovania. Ako bolo 
                                                
545 K tomu pozri vymedzenie riadiaceho a kontrolného systemu v prílohe č. 1 v dokumente Úřední sdělení 

České Národní Banky ze dne 10. prosince 2010 k výkonu činnosti na finančním trhu: Kvalitativní požadavky 

související s výkonem činnosti – základní informace.  
546 Porov. Obecné pokyny EBA k vnitřnímu systému správy a řízení. Dostupné z:   
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2164689/Guidelines+on+Internal+Governance+%28EBA-GL-
2017-11%29_CS.pdf/e1d8f4b9-71e5-408f-86bb-ef94da11938a 
547 Ibid. 



136 
 

diskutované, verejnoprávny dohľad nad kolektívnym investovaním vykonáva ČNB, a to ex 

ante a ex post. Dohľadová činnosť sa premieta do viacerých inštitútov, o ktorých bude reč, 

a preto sa ňou samostatne nezaoberáme. Zároveň však treba zdôrazniť, že dohľad 

dohľadových orgánov sa všeobecne považuje neúčinný nástroj corporate governance, a 

ktorý pravidelne zlyháva v detekovaní či riešení škandálov dohliadaných subjektov.548 

Dohľad sa obmedzuje na správne trestanie delikventných subjektov väčšinou vo forme 

ukladania pokút, ktoré v konečnom dôsledku ešte znižujú voľne prostriedky na eventuálne 

odškodnenie investorov. Zhoršenie postavenia fondových investorov vplyvom niektorých 

sankčných zásahov dohľadového orgánu je ešte prehĺbené tým, že na rozdiel od bankových 

vkladateľov alebo klientov obchodníkov s cennými papiermi, fondoví investori nepožívajú 

štátnu ochranu vo forme garančného fondu. Deklarácii českého zákonodarcu, že 

primárnym cieľom dohľadu ČNB je ochrana investorov,549 v skutočnosti nezodpovedajú 

ochranné proinvestorské nástroje či snaha aktuálne kompetencie aplikovať. Táto deklarácia 

je podložená predovšetkým tým, že ČNB je poverená dohľadom nad niektorými aspektmi 

spotrebiteľského práva550 a pri výkone dohľadu môže k ochrane investorov uložiť 

predbežné opatrenia.551 Objektívne však ochrana investorov nie je prioritou ČNB. K tomu 

pozri sukapitolu 7. 2. 4. 7. týkajúcu sa administratívnych deliktov. 

7. 2. 1. Informačné povinnosti 

7. 2. 1. 1. Všeobecne  
 

 Informačný tok v investičnej spoločnosti možno diferencovať medzi informácie 

poskytované investičnej spoločnosti, informácie poskytované investičnou spoločnosťou a 

interným reportingom. Obdobne ako vo všeobecnej časti nie je poslednému z menovaných 

aspektov venovaná samostatná kapitola, ale v zásade možno povedať, že ide o reporting 

organizačných útvarov spoločnosti voči členom orgánov,552 internú komunikáciu,553 či 

nastavenie kanálu pre whistleblowing.554 

                                                
548 MACEY, J. R. Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken. Princeton: Princeton University 
Press, 2008, s. 105 an. 
549 § 536 ZISIF 
550 § 44a  zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance („ČNBZ“) 
551 § 11 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů 

(„ZDKT“) 
552 Napr. § 11, § 18 ods. 3, § 26 ods. 3 a 4 vyhlášky o podrobnostiach 
553 Napr. § 11 vyhlášky o podrobnostiach 
554 K tomu pozri § 20a a § 47a ZISIF (čl. 99d ods. 5 UCITSD) 
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7. 2. 1. 2. Informácie poskytované spoločnosti 
 

 Súčasťou riadiaceho a kontrolného systému investičnej spoločnosti je požiadavka, 

aby riadiaci orgán investičnej spoločnosti zaistil dostatočné informácie.555  Ďalej síce 

zákonodarca hovorí o tom, že informovanosť spoločnosti zabezpečí sama spoločnosť, treba 

to však chápať v kontexte povinnosti riadiaceho orgánu.   

 Povinnosti byť informovaný dáva novú kvalitu fakt, že členovia orgánov musia 

postupovať s odbornou starostlivosťou, čo znamená, že pri rozhodovaní sa nemôžu 

uspokojiť s bežne dostupnými informáciami, ako je to v prípade všeobecného režimu 

starostlivosti riadneho hospodára, ale naopak, informácie, ktoré sa k nim dostávajú, by 

mali preverovať.  Povedané inak, v zásade nemôžu rozhodovať len na základe toho, čo 

majú „pred sebou na stole“. 

 Trendom je rozširovanie aplikovateľnosti zásady „poznaj svojho zákazníka“. Je 

bezrozporné, že investičná spoločnosť musí získavať informácie o svojich klientoch na 

účely prevencie proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.556 

Akokoľvek český zákonodarca nad rámec požiadaviek európskeho práva vyžaduje, aby 

investičné spoločnosti zisťovali, či je investícia do investičných fondov pre klientov 

vhodná alebo primeraná, čím prenáša požiadavky režimu MiFID II/MiFIR do režimu 

UCITSD/AIFMD. V prípade fondov kolektívneho investovania určených pre retailových 

klientov sa od investičných spoločností vykonávajúcich distribúciu požaduje aplikovať test 

primeranosti, na základe ktorého sa určuje primeranosť investície pre klienta.557 V prípade 

kvalifikovaných investorov na vlastnú žiadosť je režim ešte striktnejší, pretože investícia 

sa umožní, iba ak z informácií získaných v rámci testu vhodnosti vyplynie, že investícia 

zodpovedá finančnému zázemiu, investičným cieľom a odborným znalostiam a 

skúsenostiam týchto investorov.558  

7. 2. 1. 3. Informácie poskytované spoločnosťou 
 

 Je neprekvapivé, že informácie poskytované investičnou spoločnosťou sú 

komplexné, a pre bežného retailového investora využiteľné len v prípade zjednodušených 

dokumentov. Všeobecne je však možné protiargumentovať, že komplexné informácie 

                                                
555 § 8 písm. b) vyhlášky o podrobnostiach 
556 Pozri predovšetkým povinnosť identifikácie a kontroly klienta podľa zákona č. 253/2008 Sb. o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
557  § 39 ods. 5 ZISIF 
558  § 272 ods. 1 písm. i) ZISIF 
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slúžia  ako podklad pre verejný dohľad ČNB,559 ktorá na základe toho môže identifikovať 

a vyriešiť chyby v obhospodarovaní a administrácii investičných fondov, čím chráni 

fondových investorov. Podobnými úvahami bol, zdá sa, vedený i český zákonodarca, keď 

stanovil, že primárnym účelom dohľadu ČNB nad subjektmi kolektívneho investovania je 

ochrana investorov.560 Všeobecne však platí, že verejnoprávny dohľad je skôr 

formalistickým nástrojom corporate governance, ktorý nedokáže účinne detekovať či riešiť 

delikvenciu dohliadaných subjektov.561 Ukazuje sa, že uvedená kritika je aplikovateľná i 

pre tuzemský verejnoprávny dohľad.562 

 Bez ohľadu na vyššie uvedené platí, že zákonodarca tradične požaduje jednak 

poskytovanie informácií verejnosti (sprístupňovanie informácií), a jednak 

poskytovanie informácií orgánu dohľadu ČNB (oznamovacie povinnosti). Základným 

pravidlom diskutovanej dvojkoľajnosti je, že informácie, ktoré sa poskytujú verejnosti, 

sa musia poskytnúť i ČNB.563 Informačné povinnosti voči ČNB sú však širšie. Zahŕňajú 

totiž ďalšie informácie týkajúce sa napríklad niektorých otázok podnikania investičnej 

spoločnosti,564 zmien v predpokladoch na základe, ktorých bolo udelené povolenie k 

činnosti,565 zmien spôsobilých zhoršiť hospodársku situáciu spoločnosti či fondu,566 zmeny 

niektorých podielov na hlasovacích právach niektorých právnických osôb567 či porušenia či 

možného porušenia právnej povinnosti.568 Okrem uvedených informačných povinností  

ČNB môže v rámci kontrolného oprávnenia vyžadovať i ďalšie informácie, ktoré jej 

umožňujú, aby plnila svoju rolu dohľadu nad segmentom kolektívneho investovania.569  

 Sprístupňovanie informácií verejnosti má v zásade tri podoby, a to základné 

informácie, periodické informácie a informácie zverejňované ad hoc. Základné 

informácie sú predovšetkým informácie zverejňované o investičnej spoločnosti či fonde 

s právnou subjektivitou v obchodnom registri, štatúte a kľúčových informáciách pre 

                                                
559 § 3 ZDKT 
560 Porov. „Česká národní banka se při výkonu dohledu podle tohoto zákona zaměřuje především na ochranu 

zájmů investorů fondů kolektivního investování a na možné zdroje systémového rizika pro řádné fungování 

finančního trhu v České republice.“(§ 536 ZISIF). 
561 MACEY, J. R. Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken. Princeton: Princeton University 
Press, 2008, s. 105 an. 
562 ZOUFALÝ, V. K otázce odpovědnosti v otázce finančních investic. Bulletin advokacie 1/2006, s. 11 an. 
(autorova kritika tuzemského verejnoprávneho dohľadu kapitálového trhu vychádza zo stavu v nultých 

rokoch 21. storočia, ale mnohé jej závery sú stále platné).  
563 Porov. § 219–244 ZISIF a § 455–478 ZISIF 
564 § 466 ZISIF 
565 § 467 ods. 1 ZISIF 
566 § 467 ods. 2 ZISIF 
567 § 471 ZISIF 
568 § 473 a § 475 ZISIF 
569 § 8 ZDKT 
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investorov. Východiskovým informačným dokumentom je štatút, ktorý má investorom 

poskytnúť všetky údaje nevyhnutné k zasvätenému posúdeniu investície. Za jeho 

vypracovanie a aktualizácie je zodpovedný obhospodarovateľ,570 avšak za jeho 

zverejňovanie a sprístupňovanie zodpovedá administrátor.571 V tuzemskej praxi však pôjde 

v oboch prípadoch o investičnú spoločnosť. V prípade fondov kolektívneho investovania 

sú detailne vymedzené obsahové náležitosti štatútu572 a tento podlieha schváleniu ČNB,573 

v prípade fondov kvalifikovaných investorov detailné náležitosti štatútu absentujú a štatút 

sa ČNB len oznamuje.574 Fondy kolektívneho investovania musia poskytnúť investorom i 

štandardizované základné charakteristiky fondu vo forme kľúčových informácií pre 

investorov575 a tieto kľúčové informácie sa oznamujú ČNB.576  

 Periodické informácie o fondoch predstavuje ich výročná správa,577 správa 

audítora,578 polročná správa,579 údaje o aktuálnej hodnote fondového kapitálu a údaje o 

čiastke, za ktorú sú cenné papiere fondu vydávané a odkupované,580 údaje o počte 

vydávaných a odkúpených cenných papierov fondu581 a údaje o skladbe majetku fondu.582 

 Ad hoc informácie môžu byť jednak informácie poskytované  povinne v prípade 

splnenia určitých podmienok, informácie poskytované dobrovoľne a informácie 

poskytované na žiadosť investorov. Podmienené poskytovanie informácií zastupuje 

zverejnenie informácií o pozastavení spätných odkupov cenných papierov fondov583 či 

zverejnenie informácií investorom o konflikte záujmov.584 Informáciami poskytovanými 

dobrovoľne sú propagačné informácie (reklama), od ktorých sa požaduje jasnosť, 

pravdivosť a neskreslenosť.585 Informovanie na žiadosť investorov predstavuje 

predovšetkým povinné poskytnutie informácií nad rámec štatútu v rozsahu informácií o 

kvantitatívnych obmedzeniach pri riadení rizík, technikách uplatňovaných pri 

obhospodarovaní, vývoji hlavných rizík, vývoji výnosov jednotlivých druhov majetkových 

                                                
570 § 189 ZISIF 
571 § 38 ZISIF 
572 § 220 ZISIF 
573 K tomu § 457 ods. 1, § 486 ods. 2, § 512 ods. 1 ZISIF  
574 K oznamovaniu pozri § 42a vyhlášky o podrobnostiach 
575 § 227–228 ZISIF 
576 § 457 ods. 2 ZISIF 
577 § 233–234 ZISIF 
578 § 235–236 ZISIF 
579 § 237–238 ZISIF 
580 § 239 ods. 1 písm. a) ZISIF 
581 § 239 ods. 1 písm. b) ZISIF 
582 § 239 ods. 1 písm. c) ZISIF 
583 § 137 a § 163 ZISIF 
584 § 20 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 2 písm. c) ZISIF v spojení s § 26 ods. 3 vyhlášky o podrobnostiach 
585 § 242 ZISIF 
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hodnôt, keď o tieto informácie investor požiada.586 Môže tu však ísť i o iné informácie, 

ktoré požaduje investor, poskytnuté nad rámec regulácie.  

 

7. 2. 1. 4. Kvalita informácií 
 

 Podstata problému, prečo povinné zverejňovanie informácií zlyháva, je, že kvantita, 

komplexnosť a zložitosť informácií sú nepriatelia bežného investora. Preto je namieste 

uvažovať o regulatórnych alternatívach, ktoré môžu zmierniť zlyhanie tradičného 

povinného zverejňovania informácií. V prvom rade sa samozrejme ponúka 

zjednodušovanie povinne zverejňovaných informácií, ktoré by sa tak stávajú 

zrozumiteľnými pre bežných retailových investorov. Preferovaným je používanie 

jednoduchých symbolov a značiek pred písaným slovom.587 V oblasti kolektívneho 

investovania platí, že štatút investičného fondu musí obsahovať údaje nevyhnutné k 

zasvätenému posúdeniu investície a musí byť spracovaný formou zrozumiteľnou pre 

bežného investora.588 Práve forma zrozumiteľná pre bežného investora je špecifikom 

štatútov fondov kolektívneho investovania, pretože pri štatútoch fondov kvalifikovaných 

investorov podobná požiadavka absentuje.589 Kategória bežného investora je síce do veľkej 

miery generickou kategóriou, ale v prípade štatútu by malo zároveň platiť, že bežný 

investor fondu bude podmienený konkrétnym druhom fondu. Rozličné druhy fondov cielia 

na rozličné druhy investorov. Z toho dôvodu musí štatút charakterizovať i typického 

investora, pre ktorého je fond kolektívneho investovania určený.590 

 Ničmenej štatúty môžu byť stále pre bežného investora príliš komplexnými 

dokumentmi. Zjednodušenou informáciou v pravom slova zmysle sú kľúčové 

informácie pre investorov fondov (KIID). Ide o štandardizované informácie v stanovenej 

podobe a forme, ktorá nepripúšťa žiadne odchýlky, a tak umožní jednoduché porovnávanie 

medzi fondmi.591 Kľúčové informácie pre investorov sú jasné a nezavádzajúce 

predzmluvné informácie, ktoré predstavujú stručný prehľad najdôležitejších informácií zo 

                                                
586 § 226 ZISIF 
587 BEN-SHAHAR, O., SCHNEIDER, C. More Than You Wanted to Know: The Failure of Mandated 
Disclosure. Princeton: Princeton University Press, 2014, s. 121 an. 
588 § 219 ZISIF 
589 § 288 ZISIF 
590 § 16 ods. 3 písm. b) vyhlášky č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování („vyhláška o 

štatúte“)  
591 § 230–232 ZISIF 
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štatútu a musia byť zrozumiteľné bez nutnosti zoznamovať sa s inými dokumentmi.592 

Požiadavky na maximálne zjednodušenie zverejňovaných informácií sa v KIID prejavili 

tým, že jeho povinnou náležitosťou je ukazovateľ pomeru rizika a výnosov v podobe 

číselnej stupnice, ktorá signalizuje kategóriu rizikového profilu fondu.593 

 Reálnou alternatívou k povinne zverejňovaným informáciám je poradenstvo. 

Jednotlivci sa totiž nechcú rozhodovať sami, ale naopak chcú si nechať poradiť. 

Dôvodom je, že ľudia preferujú rady pred dátami. Napríklad, ľudia nechcú, aby im dal 

lekár k dispozícii dve alternatívy liečby, ale aby im doporučil, akú liečbu zvoliť. Ratingy 

zo serverov Amazon či Yelp povedia verejnosti, či zákazníci boli spokojní s  tým, čo si 

kúpili. Mnohé korporácie ako napríklad Standard and Poor znova zbierajú a ponúkajú 

informácie vytvorené na mieru pre svojich klientov. Poradenstvo tak dnes nadobúda veľmi 

variabilné podoby.594 Po prvé, tradičnou formou poradenstva je zaiste využívanie služieb 

profesionálnych konzultantov či sprostredkovateľov. Po druhé, na rozdiel od tradičných 

foriem poradenstva dostupnejšou modifikáciou môžu byť rôzne ratingy, rankingy, 

scoringy, známkovanie či recenzie, ktoré vytvára sama užívateľská verejnosť či tretí 

sektor pre investorskú verejnosť. Po tretie, inou variáciou predchádzajúceho druhu 

poradenstva je využívanie rôznych informačných agregátov, ktoré porovnávajú cenu, 

kvalitu či značku investičných produktov.  

 Je jasné, že problém konzultantov či sprostredkovateľov spočíva v tom, že ich 

služby väčšinou nie je zadarmo, čo vylučuje veľkú skupinu potenciálnych adresátov za 

radov retailových investorov, a zároveň táto forma poradenstva je veľmi náchylná k 

rôznym konfliktom záujmov. Ako dostupné riešenie tak zostávajú užívateľské ratingy a 

scoringy či informačné agregáty. Tento segment alternatív k tradičným informačným 

povinnostiam sa rozvíja i tuzemsku.595 

 

 

 

                                                
592 § 229 ZISIF 
593 Čl. 8 nariadenia Komisie (EU) č. 583/2010 zo dňa 1.7. 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/65/ES 
594  K BEN-SHAHAR, O., SCHNEIDER, C. More Than You Wanted to Know: The Failure of Mandated 
Disclosure. Princeton: Princeton University Press, 2014, s. 184 an. 
595 Porov. internetové stránky špecializované na hodnotenie produktov na finančnom trhu ako napr. 

https://www.penize.cz/srovnani/podilove-fondy či https://finparada.cz/Investice-Prehled-Podilovych-
Fondu.aspx  
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7. 2. 2. Výkon hlasovacích práv 

 

7. 2. 2. 1. Všeobecne  
 

 Základným pravidlom je, že fondoví investori síce nemajú priamu možnosť 

hlasovať o záležitostiach investičnej spoločnosti, avšak v niektorých prípadoch budú 

môcť vykonávať hlasovacie práva vo vzťahu záležitostiam investičného fondu. Týka 

sa to predovšetkým fondov s právnou subjektivitou, ktorých vlastnosťou je, že 

prostredníctvom najvyššieho orgánu umožňujú svojim členom vyššiu mieru zapojenia do 

rozhodovania ohľadne zásadných otázok fondov.  

7. 2. 2. 2. Možnosti ingerencie fondových investorov 
 

 Ako bolo uvedené na začiatku, generálne platí, že možnosť fondových investorov 

vykonávať hlasovacie práva vo vzťahu k záležitostiam investičnej spoločnosti absentuje. 

To ale v žiadnom prípade neznamená, že podielnici nemôžu vyjadriť názor na manažérske 

výkony investičnej spoločnosti. Skutočnosť, že investori otvorených investičných 

fondov môžu požiadať o spätný odkup svojich podielov znamená, že investori môžu 

hlasovať tým, že odpredajú svoje podiely. Tým väčšinou vyjadria svoju nespokojnosť s 

výkonom správcu, čo by ho malo stimulovať k lepším výkonom. K tomu pozri bližšie 

kapitolu o trhových nástrojoch.  

 Druhou možnosťou ako ovplyvniť chod fondu môže byť priamy výkon 

hlasovacích práv spojených s investičnými nástrojmi kolektívneho investovania. 

Konkrétny výkon hlasovacích práv je podmienený právnou formou investičných fondov. V 

prípade akcií bežných akciových spoločností sú hlasovacie práva obvyklou náležitosťou 

akcie, podielové listy v zásade nie sú spojené hlasovacími právami, tuzemské právo avšak 

nevylučuje, aby sa podielnikom umožnilo ovplyvňovanie záležitostí fondu, a konečne s 

investičnými akciami akciových spoločností s premenlivým základným kapitálom sú 

hlasovacie práva dispozitívne spojené. 

 Akcie investičných fondov vo forme bežných akciových spoločností sú 

charakteristické rôznymi variáciami akcionárskych práv, medzi ktoré patrí i právo na 

riadenie so svojim najdôležitejším právom hlasovať na valnom zhromaždení. Pokiaľ však 

budú s akciou investičného fondu vo forme akciovej spoločnosti spojené hlasovacie práva, 

akcionár ich bude môcť uplatňovať v rozsahu § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodných 
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korporáciách („ZOK“). Je dôležité zdôrazniť,  že v diskutovanom režime bežných 

akciových spoločností  budú oprávnené fungovať iba uzavreté investičné fondy (non-

UCITS fondy), pretože kogentnou vlastnosťou tuzemského obchodného práva je, že 

spoločník nemá právo na vrátenie vkladu,596 čo znamená, že bežná akciová spoločnosť 

nemôže emitovať akcie s právom spätného odkopu.  

 Investiční akcionári akciovej spoločnosti s premenlivým základným kapitálom 

majú so svojimi investičnými akciami dispozitívne spojené i hlasovacie právo. 

Pripomeňme, že takáto akciová spoločnosť vydáva zakladateľské akcie a investičné akcie. 

Spoločným menovateľom je, že sú kogentne bez menovitej hodnoty. Zakladateľské akcie 

upisujú zakladatelia fondu a súčet peňažných prostriedkov získaných ich úpisom sa 

zapisuje do obchodného registra.597 Zakladateľské akcie sú kogentne predmetom 

základných akcionárskych práv a nemôže byť s nimi spojené právo na spätný odkup ani 

iné zvláštne právo.598 Naopak investičné akcie599 upisujú fondoví investori a súčet ich 

emisných kurzov vytvára fondový kapitál (základný kapitál), ktorý je variabilný tým, že 

investiční akcionári môžu požadovať od akciovej spoločnosti s premenlivým základným 

kapitálom spätný odkup týchto akcií a zároveň jeho výška podlieha výkyvom hodnoty 

aktív, do ktorých bol investovaný.600 Okrem práva na spätný odkup sú s investičnými 

akciami spojené i bežné akcionárske práva. Zákon ale umožňuje, aby spoločnosť v 

stanovách vylúčila toto hlasovacie právo.601 Hlasovacie právo však ožíva, keď sa vyžaduje 

hlasovanie podľa druhu akcií. V súvislosti s vylúčením hlasovacieho práva k investičným 

akciám netreba zabúdať, že v danom prípade ide o suspendovanie jedného z viacerých práv 

na riadenie spoločnosti. Toto právo je síce pokladané za najdôležitejšie, avšak vlastník 

investičnej akcie sa bude môcť stále zúčastniť valného zhromaždenia a vykonávať 

všetky zvyšné práva na riadenie. Po prvé, vlastník investičnej akcie má právo požadovať 

a obdržať vysvetlenie týkajúce sa akciovej spoločnosti, ňou ovládaných osôb alebo 

vytvoreného podfondu, ktorého investičné akcie vlastní, za predpokladu, že takéto 

vysvetlenie je potrebné na posúdenie obsahu záležitostí zaradených na valné zhromaždenie 

alebo pre výkon akcionárskych práv na nej. Po druhé, takýto vlastník má právo uplatňovať 

na valnom zhromaždení návrhy a protinávrhy. Po tretie, hlasovacie právo akcionára ožíva, 

                                                
596 Porov.  § 16 ods. 1 ZOK 
597 Ide teda o nepravé kusové akcie. 
598 § 158 a 159 ZISIF 
599 § 158, 162 ods. 1 ZISIF 
600 Ide teda o pravé kusové akcie. 
601 § 158  ods. 4 in fine ZISIF 
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keď sa vyžaduje hlasovanie na valnom zhromaždení podľa druhu akcií.602 Mimo toho sa na 

investičných akcionárov budú zaiste aplikovať i práva kvalifikovaných akcionárov podľa 

všeobecného režimu obchodných korporácií.  

 Podielový list je cenný papier alebo zaknihovaný cenný papier vyjadrujúci 

podiel podielnika na podielovom fonde, s ktorým sú spojené práva zo zákona alebo 

štatútu fondu.603 Podielové listy otvoreného podielového fondu môžu byť vydané s 

menovitou hodnotou alebo bez menovitej hodnoty,604 podielové listy uzavretého 

podielového fondu môžu byť vydané len s menovitou hodnotou.605 S podielovým listom v 

zásade nie je spojené hlasovacie právo vo vzťahu k majetku vo fonde. To však neznamená, 

že by podielnici v žiadnom prípade nemohli ovplyvniť chod obhospodarovaného 

podielového fondu. Prvú možnosť zásahu do chodu fondu prináša zhromaždenie 

podielnikov, ktoré sa konštituuje prostredníctvom štatútu podielového fondu na základe 

rozhodnutia jeho obhospodarovateľa. Zhromaždenie umožňuje podielnikovi hlasovať z 

titulu svojho účastníctva v podielovom fonde o otázkach fondu vymedzených štatútom. 

Pôsobnosť zhromaždenia a pravidlá pre jeho rozhodovanie stanovuje štatút.606 Podobnou 

možnosťou je vydanie podielových listov, s ktorými bude zvláštne právo na určitý typ 

ingerencie, spojené. Tieto zvláštne práva budú vymedzené v štatúte fondu.607  

7. 2. 2. 3. Výkon hlasovacích práv k fondovému majetku 
 

 Z povahy vlastníckych práv k majetku vo fonde vyplýva, že hlasovacie právo k 

účastníckym cenným papierom v majetku fondu vykonáva jeho obhospodarovateľ. 

Európske právo preto požaduje, aby obhospodarovateľ uplatňoval výkon hlasovacích 

práv výlučne v záujme fondu a jeho investorov.608 Z toho dôvodu je obhospodarovateľ 

fondu povinný vypracovať zásady pre výkon hlasovacích práv tak, aby tieto práva boli 

vykonávané výlučne v prospech dotknutého fondu a jeho investorov. Zásady musia 

obsahovať postupy pre sledovanie dôležitých udalostí v portfóliovej spoločnosti, výkon 

hlasovacích práv a predchádzanie alebo riadenie stretu záujmov, ktoré vznikajú z výkonu 

hlasovacích práv. Obhospodarovateľ musí fondovým investorom sprístupniť stručný popis 

                                                
602 § 162 ods. 2 ZISIF 
603 § 115 ZISIF 
604 § 117 ods. 1 písm. c) ZISIF 
605 § 145 ods. 2 ZISIF 
606 § 113 ZISIF 
607 § 115, 120, 121 ZISIF 
608 Čl. 21 VS-UCITSD a čl. 37 DN-AIFMD 
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zásad a zaistiť, aby podrobnosti o výkone hlasovacích práv boli podielnikom bezplatne 

prístupné.  

 Letmý prieskum tuzemskej situácie ohľadne zverejnených zásad výkonu 

hlasovacích práv presvedčí, že výkon hlasovacích práv k účastníckym cenným papierom v 

portfóliu nebude zrejme prioritou tuzemských investičných spoločností, avšak ako bolo už 

zdôraznené,  dotknutý podielnik má právo žiadať detaily o konkrétnej realizácii výkonu 

hlasovacích práv.  

 

7. 2. 3. Správne orgány 

  

7. 2. 3. 1. Všeobecne  
 

 Z infraštruktúry kolektívneho investovania vyplýva, že  diskutovať o úlohe 

správnych orgánov možno v kontexte investičnej spoločnosti ako obhospodarovateľa 

fondu bez právnej subjektivity, investičného fondu s právnou subjektivitou 

obhospodarovaného a administrovaného investičnou spoločnosťou a samosprávneho 

investičného fondu. V prvom prípade správne orgány investičnej spoločnosti vykonávajú 

všetku pôsobnosť a fond nadobúda charakter absolútneho produktu bez akejkoľvek 

vlastnej aktivity obhospodarovania a administrácie. V druhom prípade nesamosprávneho 

investičného fondu platí, že obhospodarovanie a administráciu vykonáva individuálny 

štatutárny orgán, ktorým je investičná spoločnosť. V treťom prípade, štatutárny orgán 

samosprávneho investičného fondu vykonáva všetky činnosti obhospodarovania a 

administrácie tohto fondu. 

 V otázke konfliktu záujmov je zaiste najbezpečnejší tretí prípad samosprávneho 

fondu. 

Členovia orgánov tohto fondu majú fiduciárne povinnosti výhradne voči fondovým 

investorom. V ostatných prípadoch sú správne orgány investičnej spoločnosti v 

permanentnom konflikte záujmov, pretože majú fiduciárne povinnosti súčasne voči svojim 

akcionárom a fondovým investorom. Záujmy väčšiny fondových investorov sú tým 

permanentne v ohrození. Riešenie problému musí spočívať v tom, že fiduciárne povinnosti 

členov orgánov investičných spoločností voči fondovým investorom majú prednosť pred 

fiduciárnymi povinnosťami voči vlastným akcionárom. Takéto riešenie nepredstavuje nič 
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nezvyčajného. Ide o analógiu s medzinárodnými bankovými doporučeniami, v ktorých 

Bazilejský výbor pre bankový dohľad uzavrel, že záujmy klientov banky majú prednosť 

pred záujmami akcionárov banky.609 

 Dôležité je zdôrazniť, že na rozdiel od amerického práva sa európsky či český 

zákonodarca nesnaží riešiť diskutovaný konflikt záujmov zásahmi do organizačnej 

štruktúry.  

Podľa amerického zákona o investičných spoločnostiach musí mať riaditeľská rada fondov 

minimálne 40 % nezávislých členov [§ 10 písm. a)], a požiadavky SEC sú ešte prísnejšie, 

pokiaľ chcú fondy získať výnimky z rozsiahlych zákonných povinností. Diskutovaný 

americký invazívny prístup k nezávislosti je predmetom kritiky hlavne z dôvodu, že nie je 

evidencia, že nezávislá riaditeľská rady je efektívnejšia alebo by mohla poskytnúť 

investorom väčšiu ochranu.610  

 

7. 2. 3. 2. Ingerencia investorov do organizačnej štruktúry fondov 
 

 Z toho, čo bolo už uvedené, je jasné, že možnosť investorov voliť a odvolávať 

členov orgánov fondu je vyhradená investorom s hlasovacím právom k fondovému 

podielu. V prípade fondov kolektívneho investovania pôjde o akcionárov akciových 

spoločností a investičných akcionárov SICAV za predpokladu, že vlastnia akcie s 

hlasovacím právom. Podobnou ingerenciou nebudú disponovať podielnici fondov bez 

právnej subjektivity. Vysvetlili sme však, že zákonodarca ponecháva obhospodarovateľom 

podielových fondov teoretickú možnosť vytvoriť zhromaždenie podielnikov, ktoré 

rozhoduje o otázkach upravených štatútom.611 Vo väčšine prípadov však  tieto druhy 

fondov nadobúdajú čisto produktový charakter, čo znemená, že všetky otázky ich 

obhospodarovania a administrácie rieši ich správca. Problematika ochrany záujmov 

podielnikov je ponechaná iným nástrojom corporate governance.  

 Investičné fondy vo forme akciových spoločností (a.s. a SICAV) disponujú 

možnosťou voľby medzi monistickým a dualistickým systémom vnútornej štruktúry.612 

                                                
609 BIS Corporate governance principles for banks, s. 3 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf) 
610 MARKHAM, J. W. Mutual Fund Scandals—A Comparative Analysis of the Role of Corporate 
Governance in the Regulation of Collective Investments. Hastings Business Law Journal, 2006, roč. 3, č. 1, s. 

95–99. 
611 § 113 ZISIF 
612 Pre zaujímavosť možno uviesť, že § 154 ods. 1 ZISIF v pôvodnom znení stanovoval investičnému fondu 

vo forme SICAV mandatórne monistickú organizačnú štruktúru („Akciová společnost s proměnným 
základním kapitálem je akciová společnost, která vydává akcie, s nimiž je spojeno právo akcionáře na jejich 
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Problém monistického systému spočíva v tom, že jeho legislatívne stvárnenie je v zákone o 

obchodných korporáciách zvlášť nepodarené, čo vedie k poruchám a jeho ignorovaniu. 

Zákonodarca sa preto snaží monistický systém organizačne korigovať, aby vyhovoval 

potrebám kolektívneho investovania, avšak jeho korekcie sa vzťahujú výlučne na 

SICAV.613 Zákonodarcova snaha o korekciu sa preto nedotkne monistického systému, 

ktorý si môže zvoliť fond vo forme bežnej akciovej spoločnosti, a preto je na mieste otázka 

jej účelnosti.  

7. 2. 3. 3. Problém udeľovania súhlasu s výkonom funkcie vedúcej osoby 
 

 Ako bolo diskutované v kapitole o personálnych požiadavkách, špecifikom 

požiadaviek na investičnú spoločnosť je, aby vedúca osoba (pravidelne člen riadiaceho 

orgánu)  získala predchádzajúci súhlas ČNB k výkonu funkcie. Schvaľovanie vedúcich 

osôb je však z viacerých dôvodov problematické. Pokiaľ totiž funkcia už vznikla, domáhať 

sa jej spätného zneplatnenia je nežiadúce. Súkromnoprávne následky by totiž nastali 

retroaktívne. To zaiste neprimerane narušuje právnu istotu v súkromnoprávnych vzťahoch. 

Dôležité tiež je, že udeľovanie povolení s výkonom funkcie vedúcej osoby je v kontexte 

tuzemského práva kapitálového trhu anomáliou. Napríklad aktuálne znenie zákona o 

bankách614 a zákona o podnikaní na kapitálovom trhu615 vyžaduje len to, aby sa návrhy 

personálnych zmien vo vedúcich orgánoch oznamovali ČNB. Posúdenie vhodnosti 

kandidátov na výkon člena voleného orgánu realizuje v samotná finančná inštitúcia. 

Vychádza sa totiž z princípu posudzovania vhodnosti samotnou finančnou inštitúciou 

(assessment of suitability), čo znamená, že samotná finančná inštitúcia zodpovedá za 

posúdenie vhodnosti člena orgánu (vedúcej osoby). V prípade, že by sa členom orgánu 

finančnej inštitúcie stala nevhodná osoba, ČNB inštitúciu na to upozorní, a pokiaľ 

upozornenie nebude reflektované, ČNB pristúpi k správnemu konaniu. 

 Ďalším sporným dôsledkom rozdielu medzi posudzovaním vhodnosti regulátorom a 

posudzovaním vhodnosti regulovaným subjektom by mohli byť rozdielne zodpovednostné 

konzekvencie. Pokiaľ v prípade posudzovania hodnotenia vhodnosti vedúcej osoby 

samotnou finančnou inštitúciou zodpovedá za výber vhodnej osoby samotná inštitúcia, v 

prípade posudzovania vhodnosti regulátorom by mal niesť svoj podiel zodpovednosti za 

                                                                                                                                              
odkoupení na účet společnosti, a jejíž systém vnitřní struktury je monistický a obchodní firma obsahuje 

označení „investiční fond s proměnným základním kapitálem.“)  
613 K tomu § 154 ZISIF 
614 § 16 ods. 2 písm. b) ZoB 
615 § 10a ZPKT 
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nevhodný výber regulátor. Znamená to, že pokiaľ regulátor schválil do funkcie nevhodnú 

vedúcu osobu, ktorá svojou nevhodnosťou existujúcou už v čase schválenia spôsobila 

škodu, poškodený by mohol uplatňovať nárok na náhradu škody spôsobenej pri výkone 

verejnej moci.616  

 Možno tiež odvodiť, že schvaľovací režim posilňuje zodpovednosť ČNB za 

celkovú stabilitu riadiaceho orgánu v oveľa väčšej miere než je tomu v oznamovacom 

režime. Dôvod možno vidieť v tom, že súčasťou posudzovania vhodnosti je i opakované a 

kolektívne posudzovanie vhodnosti. V prípadoch odvolania či odstúpenia členov 

riadiaceho orgánu, ktoré by sa neriešilo vlastnou náhradou člena iným zástupcom, tak 

vzniká opodstatnená požiadavka, aby regulátor urýchlene konal a uložil buď opatrenie k 

náprave spočívajúce menovaní iného štatutárneho orgánu podľa všeobecnej skutkovej 

podstaty dohľadových opatrení,617 alebo zaviedol nútenú správu fondu z dôvodu ohrozenia 

záujmov investorov.618 

 

7. 2. 4. Fiduciárne povinnosti 

 

7. 2. 4. 1. Všeobecne 
 

 V zásade platí, že členovia orgánov alebo širšie povedané manažéri 

profesionálnych správcov majetku hospodária s dvoma druhmi cudzieho majetku. Prvým 

druhom je vlastný majetok finančnej inštitúcie, druhým je majetok zverený finančnej 

inštitúcii do správy jej klientmi. V oboch prípadoch ide o typické fiduciárne vzťahy, ktoré 

sú charakteristické zverením majetku do správy, zvláštnym vzťahom dôvery a rizikom, že 

správca zneužije svoje oprávnenie. Na základe toho potom členovia orgánov (manažéri) 

majú dva druhy fiduciárnych povinností, a to povinnosť starostlivosti riadneho 

hospodára (managerial due care) a povinnosť odbornosti (professional competence 

duties). Povinnosť starostlivosti riadneho hospodára sa vzťahuje spravovanie vlastného 

majetku spoločnosti, povinnosť uplatňovať odborné kompetencie sa vzťahuje na správu 

klientskeho majetku. Hranice medzi oboma štandardami starostlivosti nie sú pevne dané. 

Neodborné obhospodarovanie vlastného majetku môže v konečnom dôsledku vyvolať 

                                                
616 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem 
617 § 538 ZISIF 
618 § 519 ZISIF 
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platobnú neschopnosť či inak ohroziť klientsky majetok a naopak. Preto je určite legitímna 

požiadavka, aby pri podnikaní na finančnom trhu generálne prevládla odbornosť.  

 Fiduciárna obligácia finančnej inštitúcie vo vzťahu ku klientom typicky platí pre 

obchodníkov s cennými papiermi, subjekty kolektívneho investovania či penzijného 

sporenia. V prípade vkladov na účty bánk či sporiteľných družstiev sa fiduciárna obligácia 

neuplatní. Vkladom na účet nadobudne vlastníctvo k vloženým peniazom banka či 

družstvo a klient má pohľadávku na výplatu vloženej peňažnej sumy. 

 

7. 2. 4. 2.  Neurčitý právny pojem 
 

 Pojmy starostlivosti riadneho hospodára a odbornej kompetencie spadajú do 

kategórie neurčitých (otvorených) pojmov, ktoré nemožno presne definovať; ich obsah a 

rozsah sa môže časom meniť a často býva podmienený konkrétnymi okolnosťami, časom a 

miestom aplikácie právnej normy. Okolnosti tu znamenajú predovšetkým špecifiká druhu 

podnikateľskej činnosti. Požiadavky fiduciárnych obligácií je treba vidieť vždy v súvislosti 

s výkonom nejakej konkrétnej činnosti. Fiduciárne povinnosti nestoja samy o sebe ako 

samostatné povinnosti, ale vždy sa viažu ku konkrétnej činnosti, ktorú povinný 

vykonáva.619 Prakticky to znamená predovšetkým, že nemožno očakávať, aby zákonodarca 

kazuisticky vymenoval všetky situácie, na ktoré tieto pojmy dopadajú. Bolo preto 

judikované, že zákonodarca dáva užitím otvorených pojmov orgánu aplikujúcemu právo 

určitý priestor, aby posúdil, či konkrétna situácia patrí do rozsahu otvoreného pojmu alebo 

nie. Pri aplikácii a interpretácii otvorených pojmov má príslušný orgán určitú voľnosť v 

interpretácii právneho pojmu, a teda i v hodnotení jednotlivých skutočností pri subsumpcii 

skutkového stavu pod hypotézu právnej normy, je ale absolútne viazaný, pokiaľ ide o 

právne následky.620 

 Otvorenosť pojmu fiduciárnej obligácie však neznamená absolútnu voľnosť v jeho 

uvážení. V kontraste so správcami v bežných odchodných spoločnostiach fiduciárna 

obligácia profesionálnych správcov cudzieho majetku zužuje mantinely, v ktorých sa môžu 

adresáti normy a orgány aplikujúce právo pohybovať. Ako bude ukázané na príklade 

regulácie v oblasti kolektívneho investovania, zákonodarca v sektorových zákonoch 

                                                
619 Podobne tiež Komise pro cenné papíry: Posuzování odborné péče (ODBP). 13.10.2004. Dostupné na: 
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/obchodnici_s_cp_inv_zprostredkovatele/do
wnload/metodika_odbp_20041015.pdf 
620 Všeobecne k tomu napr. rozsudok Najvyššieho správneho súdu zo dňa 20.12.2012, čj. 1 Afs 67/2012 - 48, 
body 32, 34. 
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finančného trhu veľmi detailne vymedzuje jednotlivé náležitosti fiduciárnej obligácie 

profesionálneho správcu cudzieho majetku. V diskusii o voľnosti uváženia netreba tiež 

zabúdať na jeden podstatný aspekt zamerania úvah osoby aplikujúcej právo spočívajúci v 

tom, že bežní retailoví fondoví investori sú zároveň spotrebitelia.  

 

7. 2. 4. 3. Starostlivosť riadneho hospodára 
 

A. Všeobecne  
 

 Český zákonodarca pre volené orgány právnických osôb generálne stanovuje v § 

159 ods. 1 ObčZ povinnosť konať so starostlivosťou riadneho hospodára, ktorá vyjadruje 

záväzok člena orgánu vykonávať funkciu s nevyhnutnou lojalitou, s potrebnými znalosťami 

a starostlivosťou. Na začiatku je nutné odpovedať na otázku, či sú fiduciárne povinnosti 

zmluvnými alebo zákonnými povinnosťami.621 Riešenie nadobúda dôležitosť 

predovšetkým z hľadiska druhu zodpovednosti za ujmu za porušenie povinnosti, pretože 

porušenie zákonnej povinnosti zakladá subjektívnu zodpovednosť (§ 2910 ObčZ) a 

porušenie zmluvnej povinnosti zakladá objektívnu zodpovednosť (§ 2913 ObčZ). 

Najprirodzenejším sa zdá odvodzovať charakter fiduciárnych povinností z povahy vzťahu 

medzi členom orgánu a korporáciou. Problém je však v tom, že sa ukazuje, že zastúpenie 

členom orgánu je zvláštnym druhom zastúpenia, ktoré stojí mimo kategorizáciu zmluvného 

či zákonného zastúpenia.622 Poverenie štatutárnych orgánov totiž vyplýva zo zákona, titul 

výkonu funkcie je zmluvný, pretože bez vôle danej osoby stať sa členom štatutárneho 

orgánu, a teda i zastupovať právnickú osobu, zastúpenie vzniknúť nemôže.623 Možno mať 

dokonca za to, že súhlasným prejavom vôle s voľbou alebo ustanovením do funkcie, osoba 

uzatvára so spoločnosťou alebo s osobami konajúcimi menom spoločnosti pred jej 

vznikom príkaznú zmluvu, spravujúcu vzťahy medzi členom orgánu a obchodnou 

                                                
621 Názor, že ide o zákonnú povinnosť, zastává T. DVOŘÁK In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. 
Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 531 a  ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, 
B. et al. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 1. vid., Praha: C.H. Beck, 2013, s. 134. Opačný názor 

vyjádřil J. LASÁK In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha: C. 
H. Beck, 1. vydání, 2014, s. 818 an. či J. LASÁK In: LASÁK, J., POKORNÁ, J. Zákon o obchodních 
korporacích - Komentář. Sv. I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 413 an. 
622 Zhodne DĚDIČ, J. Úprava konfliktů zájmů v zákoně o obchodních korporacích ve vazbě na nový 

občanský zákoník. Právní rozhledy, 2014, č. 15-16, s. 524 an, alebo TICHÝ, L. Základní otázky smluvního 
zastoupení a návrh občanského zákoníku. Bulletin advokacie, 2011, č. 5, s. 37 an. 
623 Súhlas osoby s ustanovením do funkcie je možné rekonštruovat zo zápisu do obchodného registra. K tomu 
§ 12 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 



151 
 

korporáciou, pokiaľ nie je uzavretá zvláštna zmluva o výkone funkcie (§ 59 ods. 1 

ZOK).624 V oboch týchto zmluvách však úprava starostlivosti riadneho hospodára  

absentuje. Nevyhnutná je preto ingerencia zákonodarcu. Konkrétne v už citovanom § 159 

ods. 1 ObčZ zákonodarca stanoví, že „(k)do přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje 

sa, že ji bude vykonávat... (s péčí řádného hospodáře).“ V tejto súvislosti niektorí 

interpretujú formuláciu „zavazuje sa“ ako prejav uzavretia zmluvy,625 avšak tu je výraz 

„zaväzuje sa“ len synonymom výrazu „má povinnosť“.   

 Možno tiež upozorniť na fakt, že i za účinnosti starého obchodného zákonníka 

nebolo sporu, že povinnosť starostlivosti riadneho hospodára predstavuje zákonnú 

povinnosť.626 

 Z pohľadu americkej doktríny nie je pochýb o tom, že fiduciárne povinnosti 

predstavujú vonkajšiu ingerenciu súdu nebo zákonodarcu, ktorou sa vyplňujú medzery v 

neúplných zmluvách (keby bolo možné napísať korporátne kontrakty dostatočne detailne, 

nebola by potreba starostlivosti riadneho hospodára),627 čo je nepochybne 

zovšeobecniteľný záver. Akousi tuzemskou obdobou tejto doktríny je snáď ust. § 545 

ObčZ, podľa ktorého právny úkon (zmluva) vyvoláva tiež i zákonné právne následky, 

ktoré sú ale iné, než následky zo samotného právneho konania.628 Opačný výklad, že 

vznikom zmluvy nadobúdajú zasiahnuté zákonné práva a povinnosti zmluvný charakter, by 

odporoval cit. § 545 ObčZ a uzavretím príkaznej zmluvy či zmluvy o výkone funkcie by sa 

vlastne celé obchodné a občianske právo stalo vo vzťahu k členovi orgánu zmluvným 

ustanovením. To by ale viedlo k dôsledkom tak absurdným, že takúto interpretáciu je treba 

odmietnuť.  

                                                
624 Vycházím z toho, že vznik příkazní smlouvy může být právním následkem projevu vůle přijet funkci bez 
vazby na projevenou vůli, protože obecně platí, že pokud právní jednání vznikne, pak nevyvolává pouze ty 
právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, ale také další právní následky vyplývající ze zákona, z dobrých 
mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran (§ 545 ObčZ).  Obecně k tomu HANDLAR, J. In: LAVICKÝ, P. 
Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), 1. vydání, 2014, s. 1940–1952. 
625 Napr. LASÁK, J., POKORNÁ, J. Zákon o obchodních korporacích - Komentář. Sv. I. Praha: Wolters 
Kluwer, 2014,  s. 413. 
626 Porov. napr. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2.vydání, 1. Praha: C. H. 
Beck, 2012, s. 2181 - 2200 (autori rozlišujú medzi zákonnými povinnosťami spravovať cudzí majetok, ktoré 

má typicky člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti k majetku obchodnej spoločnosti a povinnosťami 

spravovať cudzí majetok prevzatou zmluvne, čo predstavuje činnosť advokáta, notára či prokuristu na 

základe plnej moci, nájomcu k prenajatej veci či obchodníka s cennými papiermi ku klientskemu majetku). 
627 K tomu bližšie EASTERBROOK, F. H., FISCHEL, D. R. The Economic Structure of Corporate Law. 
Cambridge, Mass.: HUP, 1991, s. 90–93. SCHLEIFER, A., VISHNY, R. W. A Survey of Corporate 
Governance. Journal of Finance, 1997, roč. 52, č. 2,  s. 740, FRANKEL, T. Fiduciary Law. New York: OUP, 
2011, s. 217 an. 
628„Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze 

zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran“ (§ 545 ObčZ). 
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 Bez ohľadu na to, či čitateľ uvedenú analýzu príjme alebo nie, porušenie povinností 

starostlivosti riadneho hospodára konštituuje ex lege subjektívnu zodpovednosť. Je tomu 

tak preto, že pri porušení fiduciárnych povinností a pri pravidle podnikateľského úsudku 

zákonodarca počíta so skúmaním zavinenia. Porušenie fiduciárnych povinností a pravidlo 

podnikateľského úsudku je totiž definované na základe nedbanlivého konania a konania v 

rozpore s dobrou vierou629 (§ 159 ods. 1 ObčZ a § 51 ods. 1 ZOK). Tomu zodpovedá i 

výklad po citovanej kauze Disney, ktorý iný druh zodpovednosti nepripúšťa.  

 V konečnom dôsledku sa zdá, že sa tu vyvodzuje subjektívna zodpovednosť bez 

ohľadu na to, čo zákonodarca stíha subjektívnou zodpovednosťou v občianskom 

zákonníku. Okrem starostlivosti riadneho hospodára typickým príkladom je zákaz 

konkurencie, ktorého porušenie konštituuje subjektívnu zodpovednosť za škodu (podľa § 

432 ods. 3 ObčZ „…může podnikatel požadovat náhradu škody; to však jen tehdy, měl-li a 

mohl zástupce vědět, že svou činností podnikatele poškozuje“),630 nezávisle na tom, či tento 

zákaz klasifikujeme ako zmluvný alebo zákonný. 

B. Povinnosť starostlivosti a povinnosť lojality 
 

 Z predchádzajúceho výkladu vyplýva, že starostlivosť riadneho hospodára sa skladá 

z dichotómie (náležitej) starostlivosti a lojality. Konkrétne povinnosť starostlivosti 

obsahuje legislatívnu požiadavku konania s potrebnými znalosťami a starostlivosťou. 

Možno ju definovať ako použitie starostlivosti, ktorú by použila normálne starostlivá a 

pozorná osoba v podobných situáciách a pri vzatí do úvahy všetkých informácií, ktoré sú 

rozumne prístupné.631 Výraz „rozumne dostupné informácie“ je tu akousi metaforou pre 

„informácie dostupné bez zvláštnych prekážok“. Pri starostlivosti riadneho hospodára, 

resp. pri jej zložke starostlivosti, však nemôže ísť o odbornú starostlivosť, pretože inak by 

zákonodarca neumožnil členstvo v orgánoch bežných obchodných spoločností osobám, 

ktoré nie sú expertmi v predmete podnikania danej spoločnosti. Samozrejme to neplatí za 

predpokladu, že odborná starostlivosť bola s členom orgánu dohodnutá nebo je 

vyžadovaná zvláštnym zákonom.  
                                                
629 V novom súkromnom práve se výraz dobrá viera používá striktne len pre „subjektívnu dobú vieru“ 

definovanú ako nezavivená nevedomosť, viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník:  Velký 

komentář. § 1 až 117. Praha: Leges, 2013, s. 107, 135. 
630 Obdobne HAVEL, B. In: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B. et al. Zákon o obchodních korporacích: 
komentář. 1. vid., Praha: C.H. Beck, 2013, s. 13; FILIP, V., LASÁK, J. In: LASÁK, J., POKORNÁ, J. Zákon 
o obchodních korporacích - Komentář. Sv. I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 2061. Opačný názor, že právna 
úprava ZOK neumožňuje požadovať náhradu škody, uvádza PELECH, J. In: BĚLOHLÁVEK, A. J. 

Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 74. 
631 Porov. In re Walt Disney Co. Consolidated Derivative Litigation, 927 A.2d 693 (Del. Ch. 2005). 
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 Povinnosť lojality možno definovať ako povinnosť preferovať záujmy obchodnej 

spoločnosti pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb. Zákonnou povinnosťou 

je ale nevyhnutná lojalita, čo môže provokovať otázku, prečo zákonodarca netrvá na plnej 

lojalite. Okrem trochu banálneho argumentu, že zákonodarca nechce, aby sa z členov 

orgánov stali workoholici žijúci výhradne pre „svoju“ korporáciu, alebo okrem prípadov, 

keď spoločnosť rozhodne, že nebude uplatňovať zákaz konkurencie, môže ísť o 

problematiku whistleblowing. Whistleblowing je jednoznačne porušením povinnosti 

lojality voči korporácii (v mene lojality voči spoločnosti ako celku, verejnosti), nie je však 

porušením nevyhnutnej lojality. Preto sa domnievam, že whistleblower by nemal porušiť 

starostlivosť riadneho hospodára, pokiaľ ohlási nie len nezákonné praktiky v korporácii, 

ale i „iba“ praktiky neetické.  

 V praxi bude povinnosť lojality znamenať preferovanie záujmov obchodnej 

spoločnosti v prípade vzniku konfliktu záujmov. Tým sa však pojem lojality nevyčerpáva. 

Pokiaľ sa chceme sa vyvarovať mäteniu pojmov, musíme objasniť, čo „preferovanie 

záujmu spoločnosti“ znamená. Analýza jednotlivých prípadov ukazuje najmenej tri 

významy pojmu lojalita (extenzia lojality): 

 (i) všeobecný iniciatívny prístup k naplňovaniu cieľov a účelu spoločnosti,  

 (ii) povinnosti v zákone priamo nevyjadrené (napr. zákaz delegovať celý výkon 

svojej funkcie iným, povinnosť informovať spoločnosť o relevantných skutočnostiach, 

povinnosť férového konania, povinnosť mlčanlivosti) a  

 (iii) zvláštne zákonné povinnosti (napr. zákaz konkurencie, pravidlá konania v 

konflikte záujmov či zákaz obchodovania s dôvernými informáciami). 

 Prvé dva prípady budú zrejme bezrozporné, pretože ich porušenie automaticky 

subsumujeme pod porušenie povinnosti lojality, problematickejším však bude status 

zvláštnych zákonných povinností. Dochádza totiž k stretu extenzie povinnosti lojality a 

výkladového pravidla lex specialis derogat legi generali. K tomu pozri subkapitolu o 

pravidle podnikateľského úsudku. 

 Pri posudzovaní intenzity starostlivosti riadneho hospodára sa vychádza z § 52 ods. 

1 ZOK, podľa ktorého sa prihliadne k starostlivosti, ktorú by v obdobnej situácii vynaložila 

iná rozumne starostlivá osoba, pokiaľ by bola v postavení člena obdobného orgánu 

obchodnej korporácie (objektívne kritérium). Odbornú starostlivosť však bude musieť v 

zmysle § 5 ObčZ vynaložiť ten, kto bol do funkcie nominovaný práve preto, že disponuje 

určitými zručnosťami (subjektívne kritérium). Bezdiskusné budú situácie, keď sa člen 

orgánu prihlási k odbornému výkonu ako príslušník povolania alebo stavu, pretože, pokiaľ 
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by konal bez odbornej starostlivosti, išlo by to v jeho neprospech (§ 5 ods. 1 ObčZ). Na 

druhej strane nie je objektívneho dôvodu odkláňať sa od záverov relevantnej judikatúry, 

podľa ktorých, ak má niekto odborné znalosti, musí ich využiť.632 

  

7. 2. 4. 4. Exkulpácia člena orgánu 
 

V konaní o náhradu škody sa člen orgánu môže exkulpovať preukázaním, že prešiel 

testom pravidla podnikateľského úsudku (§ 51 ods. 1 ZOK), a exkulpovať sa nemôže, 

pokiaľ pre seba nevyvodil dôsledky z neschopnosti starostlivosti riadneho hospodára 

(§ 159 ods. 1 druhá veta ObčZ). 

 S exkulpáciou úzko súvisí implicitná bariéra, aby sa člen orgánu korporácie zaistil 

proti uplatňovaniu zodpovednosti získaním pokynu od valného zhromaždenia. Pokyn ho 

totiž nezbavuje povinnosti konať so starostlivosťou riadneho hospodára (§ 52 ods. 2 ZOK). 

Analógiou tejto normy by mohlo byť, keby si člen orgánu žiadal schválenie vedome 

nevýhodného obchodu valným zhromaždením. Okrem jasného zbavovania sa 

zodpovednosti by šlo i o zasahovanie do obchodného vedenia. 

 Než prejdem k interpretácii exkulpačných dôvodov, krátku zmienky zasluhujú 

niektoré procesné aspekty dôkazného bremena vo veci konania s predpísanou 

starostlivosťou.633 Na rozdiel od amerického práva, české právo nevytvára prezumpciu v 

prospech členov orgánov obchodných korporácií. Aby sa členovia orgánov mohli tešiť 

ochrane pravidla podnikateľského úsudku, musí preukázať, že splnili jeho charakteristiky, 

čo je modifikované tým, že súd môže prisúdiť dôkazné bremeno i žalobcovi (§ 52 ods. 2 

ZOK). Niekedy sa uvádza, že presun dôkazného bremena bude vhodný v zvláštnych 

situáciách, v ktorých bude dokazovaná dobrá viera, ktorú by v takom prípade žalovaný 

člen orgánu nemal ako preukázať.634 Také tvrdenie je treba odmietnuť ako metodologickú 

chybu, pretože vychádza z nesprávneho presvedčenia, že dobrá viera, informovanosť a 

obhájiteľný záujem sú rovnocenné komponenty pravidla podnikateľského úsudku. Realita 

je ale taká, že predmetom pravidla podnikateľského úsudku je zásadne konanie v dobrej 

viere, ktoré možno v práve posúdiť jedine z jeho prejavov vo vonkajšom svete, konkrétne 

podľa toho, či išlo o konanie informované a v obhájiteľnom záujme korporácie (k tomu 

                                                
632 Porov. rozsudok NS zo dňa 30. 07. 2008, sp. zn. 29 Odo 1262/2006. 
633Stranou ponechávám žalobcovu generálnu povinnosť tvrzenia a povinnosť dôkaznú o splnení 
predpokladov zodpovednosti za škodu. 
634 KOŽIAK, J. Pravidlo podnikatelského úsudku v návrhu zákona o obchodních korporacích (a 
zahraničních právních úpravách). Obchodněprávní revue, 2012, č. 4, s. 112. 
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viď ďalej v texte). O presun dôkazného bremena naopak pôjde napr. v situáciách, keď 

orgánu prestal vykonávať funkciu a preukázateľne nemá prístup k dôkazným dokumentom 

a informáciám.635 

 Oprávnenie súdu presunúť dôkazné bremeno zvyšuje ochranu členov orgánov a do 

istej miery posúva pravidlo podnikateľského úsudku späť k jeho východiskám (i keď v 

americkom práve je dokazovanie dvojprvkové). Načrtnuté riešenie bude dopadať i na iné 

prípady, keď zákonodarca so starostlivosťou riadneho hospodára počíta (§62, § 68ZOK).  

A. Pravidlo podnikateľského úsudku  
 

 Z exkulpačných dôvodov je najspornejším splnenie testu pravidla podnikateľského 

úsudku. Zákonodarca ho formuloval tak, že „pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, 

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

informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace“; nutnou podmienkou aplikácie 

citované normy má byť podľa zákonodarcu nevyhnutná lojalita, pretože „to neplatí, pokud 

takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.“ (§ 51 ods. 1 ZOK).  

 Zákonná formulácia je z niekoľkých dôvodov nepodarená a v doktrinálnej reflexii 

pôsobí len zmätky.636 Prvý a najdôležitejší problém, o ktorom sa v tuzemsku však vôbec 

nediskutuje, spočíva v otázke, či zákonodarca uplatnil zodpovednostnú alebo autoritatívnu 

doktrínu pravidla podnikateľského úsudku. Z dôvodu, že zákonná formulácia hovorí len o 

tom, kedy ten, kto rozhoduje, splní svoju povinnosť, a nehovorí, že rozhodnutia budú 

rešpektované s výnimkou zvláštnych diskvalifikačných okolností, možno považovať za 

preukázané, že sa tu stanovuje štandard súdneho prieskumu v súlade so zodpovednostnou 

koncepciou pravidla podnikateľského úsudku. Zákonodarca teda neuplatňuje doktrínu 

zdržania sa súdneho prieskumu v zmysle Aronson v. Lewis,637 ale povoláva súdy k 

                                                
635 Podobný príklad uvádza ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B. et al. Zákon o obchodních korporacích: 
komentář. 1. vid., Praha: C.H. Beck, 2013, s. 140. 
636 K tomu napr. ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B. et al. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 1. vid., 
Praha: C.H. Beck, 2013, s. 134–136 (autori rozlišujú mezi konaním lojálnym k obchodnej korporácii a 
konaním v zájme obchodnej korporácie, bez toho aby uviedli v čom má podľa nich spočívať rozdiel, okrem 

toho uvádzajú, že porušenie povinnosti starostlivosti a znalostného konania je zřejmě subjektivní 
odpovědností a porušenie povinnosti lojality je objektívnou zodpovednosťou) alebo LASÁK, J. In: LASÁK, 
J., POKORNÁ, J. Zákon o obchodních korporacích - Komentář. Sv. I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 417 
an. (autor vysvetľuje pravidlo podnikateľského úsudku na (i) požadavke starostlivosti, která se má skládat z 
posúdenia dobrej viery, informovanosti a obhájitelného záujmu – tu zaujme názorom, že na dobrú vieru nemá 

platiť obrátené dôkazné bremeno z dôvodu § 7 ObčZ, který má mať prednosť – a (ii) požadavke lojality, 
ktorú však definuje rovanko ako konanie v obhájitelném zájmu, čo si i uvedomuje; proto extenzívnemu 

vysvetľovaniu § 51 ZOK v jeho podaní chýba väčšia konzistentnosť).  
637 Nesprávny názor, že § 51 ods. 1 ZOK vychádza práve z cit. judikátu, uvádza J. Lasák, ibid., s. 416. 
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posudzovaniu napadnutých rozhodnutí tým, že im jednoducho poskytuje test, ktorý by mali 

aplikovať, keď posudzujú napadnuté rozhodnutie.  

 Štandard prieskumu, ako bolo zmienené, znižuje požiadavky štandardu konania. 

Pojmy povinnosť starostlivosti a lojality preto zmenšili svoj rozsah na konanie, ktoré je 

informované a v obhájiteľnom záujme korporácie. Zákonný predpoklad lojality, ktorý 

podľa zákonodarcu je treba skúmať pred prieskumom stanoveným podnikateľským 

úsudkom (§ 51 ods. 1 časť vety za bodkočiarkou ZOK), musíme odmietnuť nielen ako 

superfluum, ale i ako absurdnosť. Povinnosť lojality je definovaná ako povinnosť 

preferovať záujmy spoločnosti rezignovaním na vlastné záujmy nebo záujmy iných osôb. 

To ale neznamená nič iného než to, že konanie v obhájiteľnom záujme je konaním s 

nevyhnutnou lojalitou. 

 Vyššie uvedená analýza ukázala, že § 51 ods. 1 ZOK je namieste interpretovať tak, 

že povinnosť starostlivosti riadneho hospodára splní ten, kto mohol pri podnikateľskom 

rozhodovaní v dobrej viere rozumne predpokladať, že koná informovane a v obhájiteľnom 

záujme obchodnej korporácie. Pritom musíme okrem logiky veci brať do úvahy i 

porovnávací výklad, pretože zákonodarca vzal za vzor § 93 ods. 1 druhá veta nemeckého 

AktG, podľa ktorého nejde o porušenie povinnosti (starostlivého obchodného vedúceho), 

pokiaľ člen predstavenstva mohol pri prijímaní podnikateľského rozhodnutia rozumne 

predpokladať, že koná na základe primeraných informácií v prospech spoločnosti.  

 Ešte menej pochopeným je priebeh súdneho prieskumu – dominantné doktrinálne 

tendencie sú uchopiť pravidlo podnikateľského úsudku tak, že súd bude musieť skúmať: (i) 

dobrú vieru, (ii) informovanosť a (iii) obhájiteľný záujem638 či dokonca navyše (iv) 

lojalitu.639 Ponúkané kategorizácie sú nesprávne, a preto na takej interpretácii trvať 

nemožno. Ide o to, že pri uplatnení zodpovednosti za porušenie starostlivosti riadneho 

hospodára dobrá viera nefiguruje ako jeden (z mnohých) predpokladov aplikácie pravidla 

podnikateľského úsudku, ale naopak jakov zásade základné kritérium, ktoré rozhodne, či 

aplikovať či neaplikovať pravidlo podnikateľského úsudku; totiž dobrú vieru ako 

subjektívnu kategóriu možno objektívne preukázať jedine z vonkajších relevantných 

okolností, ktorými sú v prípade zodpovednosti člena orgánu práve informovanosť a 

obhájiteľný záujem podnikateľského rozhodovania. Bolo by absurdné, keby člen orgánu 

                                                
638 KOŽIAK, J. Pravidlo podnikatelského úsudku v návrhu zákona o obchodních korporacích (a 
zahraničních právních úpravách). Obchodněprávní revue, 2012, č. 4, s. 111 citovaný v LOCHMANOVÁ, L. 
In: BĚLOHLÁVEK, A. J. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 344. 
639 K tomu pozn. č. 636. 
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musel po preukázaní dobrej viery znovu dokazovať svoju informovanosť a konanie v 

obhájiteľnom záujme korporácie. 

 Z predchádzajúceho výkladu vyplýva, že dobrá viera sa nedokazuje subjektívne, ale 

objektívne. Deliktná zodpovednosť založená na jej nedostatku bude mať svoje špecifické 

rysy, ktoré sa tu pokúsim aspoň v hrubých rysoch načrtnúť. Všeobecne sa prijíma definícia 

dobrej viery ako nezavinenej nevedomosti o právnych nedostatkoch určitého právneho 

stavu.640 Keď túto definíciu aplikujeme na pravidlo podnikateľského úsudku, tak platí, že 

člen orgánu neporuší povinnosť starostlivosti riadneho hospodára už za podmienky svojej 

nezavinenej nevedomosti o tom, že podnikateľsky rozhoduje bez informácií a/alebo proti 

záujmu korporácie. Z toho isto vyplýva, že dobrú vieru (nezavinenú nevedomosť) vylučuje 

vedomosť alebo zavinená nevedomosť o uvedených vadách podnikateľského 

rozhodovania. Inak povedané, v dobrej viere nebude člen orgánu, pokiaľ vedel nebo vedieť 

mal a mohol, že podnikateľsky rozhoduje bez informácií a (alebo) proti záujmom 

obchodnej korporácie. 

Na rozdiel od bežného konceptu dobrej viery, ktorú vylučuje každá nevedomá 

nedbanlivosť, je ale dobrý dôvod domnievať sa, že aplikáciu dobrej viery v rámci pravidla 

podnikateľského úsudku bude vylučovať až hrubá nedbanlivosť. Je tomu tak preto, že tým 

jednak dochádza k akceptácii amerického inspiračného zdroja, a jednak k diferenciácii 

zodpovednosti členov orgánov rôznych korporácií. Konštituuje sa totiž deliaca čiara medzi 

zodpovednosťou členov orgánov obchodných korporácií a zodpovednosťou členov 

orgánov iných právnických osôb. 

V našom práve nie je hrubá nedbanlivosť treťou kategóriou nedbanlivosti vedľa 

vedomej a nevedomej nedbanlivosti, ale je vyjadrením určitého stupňa nedbanlivosti 

delikventa.641 Za hrubú nedbanlivosť možno pokladať „jen zvláště těžké porušení povinné 

bedlivosti, takové, že jeho neblahé následky bylo možno bez námahy předvídati a že se ho 

bylo možno lehce vyvarovati. Pouhá chyba nebo přehlédnutí, třebas byly spojeny s těžkými 

následky, mohou se přihoditi i lidem pozorným a pečlivým a nejsou proto samy o sobě 

důkazem, že vznikly hrubou nedbalostí“.642 

 Kedy teda hrubá nedbanlivosť vylučuje dobrú vieru v rámci pravidla 

podnikateľského úsudku? Vylučovať uvedenú dobrú vieru bude až nevedomá hrubá 
                                                
640 K tomu predovšetkým HURDÍK, J. Zásady soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 123 
alebo MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: Velký komentář. § 1 až 117. Praha: Leges, 2013, s. 
135. 
641 V občianskom a trestnom práve ide o vyjadrenie určitého stupňa nedbanlivosti delikventa. K tomu napr. 
KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vid., Praha: C. H. Beck,  2012,  s. 296. 
642 Rv II 284/24 (Vážný 4248) 
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nedbanlivosť, pri ktorej člen orgánu z dôvodu svojej zrejmej neopatrnosti, ľahkovážnosti či 

bezohľadnosti nevie, že nezohľadňuje prístupné informácie a postupuje proti záujmom 

obchodnej korporácie, ale vedel by to, keby nebol neopatrný, ľahkovážny či bezohľadný. 

V praxi to bude znamenať, že na člena orgánu sa bude vzťahovať pravidlo 

podnikateľského úsudku (bude v dobrej viere), pokiaľ preukáže, že sa domnieval, že koná 

informovane a (alebo) v oprávnenom záujme korporácie, bez toho aby existovali do očí 

bijúce dôvody, prečo sa tak domnievať nemohol.  

 Povedané ešte inak – opisným legislatívno-technickým jazykom – dobrá viera je 

vylúčená v prípadoch, keď člen orgánu vie alebo nevie, že koná neinformovane a (alebo) v 

rozpore so záujmom obchodnej korporácie, ale vedieť to musel. 

 Keď som zdôraznil, že podstata pravidla podnikateľského úsudku spočíva v zásade 

v konaní v dobrej viere, tak výraz „v zásade“ znamená, že hornou hranicou aplikácie 

dobrej viery je nesúlad s požiadavkou rozumnosti podnikateľského rozhodovania. 

Starostlivosť riadneho hospodára sa totiž posudzuje z objektívneho štandardu rozumne 

starostlivej osoby (§ 52 ods. 1 ZOK), ktorá dokáže rozumne predpokladať vonkajšie 

prejavy dobrej viery (51 ods. 1 ZOK). V praxi môže vznikať problém, ako definovať 

pojem „rozumnosť“ (reasonableness) hlavne s ohľadom na pojem „racionálnosť“ 

(rationality). V súladu s americkou judikatúrou a doktrínou sa domnievam, že nejde o 

synonymá. Rozhodnutie je nerozumné, ale nie iracionálne, pokiaľ sú argumenty pre a proti 

danému rozhodnutiu, ale za daných okolností by osoba zdravého úsudku zvažujúca pre a 

proti neučinila dané rozhodnutie. Podobne, rozhodnutie môže byť nerozumné, i keď je 

podložené kladnými dôvodmi a javí sa ako vysvetliteľné, avšak po bližšej úvahe ide o 

objektívne nežiaduce rozhodnutie. V kontraste s tým rozhodnutie je iracionálne, pokiaľ 

popiera vysvetlenie, pretože žalovaný nedokáže podať akékoľvek uspokojivé vysvetlenie 

nebo poskytnúť ospravedlnenie pre výdavky.643„Iracionálne“ tu teda znamená 

„nepredstaviteľné“, „nevysvetliteľné“. 

 Z toho je jasné, že požiadavka rozumnosti je prísnejším kritériom než požiadavka 

racionálnosti. Ako budú k pojmu rozumnosti pristupovať súdy je otázkou, každopádne 

môžeme povedať už teraz, že z ochrany dobrej viery by mali byť vylúčené rozhodnutia, 

ktoré budú preukázateľne hlúpe alebo šialené.   

                                                
643 Porov. EISENBERG, M. A. Corporations and Other Business Organizations: Cases and Materials. 9. 
vid., New York: Foundation Press, 2005, s. 541.  
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 Pravidlo podnikateľského úsudku sa vzťahuje na „podnikateľské rozhodovanie“, čo 

nutne volá po riešení otázky, čo je a čo nie je podnikateľské rozhodovanie. V aktuálnej 

teórii existujú tendencie vnímať podnikateľské rozhodovanie ako  

 (i) rozhodovanie, ktoré spravidla nie je konaním dovnútra korporácie majúce za 

cieľ vnútornú organizáciu, technické fungovanie,644 

 (ii) rozhodovanie spravidla zasahujúce obchodné vedenie645 alebo  

 (iii) široké poňatie požadujúce väzbu rozhodovania na podnikanie korporácie, pri 

ktorom existuje možnosť z výberu z viacerých alternatív konania.646 

 K navrhovaným vysvetleniam sa celkom nedá prikloniť, pretože veľmi zhruba 

povedané podnikateľské rozhodovanie by malo v praxi znamenať konanie či nekonanie 

členov orgánov, ktoré má väzbu na podnikanie korporácie. Táto interpretácia skôr 

zodpovedá americkej skúsenosti, kde súdy bežne aplikujú pravidlo podnikateľského 

úsudku napr. na: rozhodnutia o obchodoch s cennými papiermi647, rozhodnutia o iných 

investíciách,648 na výšku odmeňovania,649 porušenia povinnosti dohliadať na 

podnikanie,650 zlyhanie v monitorovaní rizikového profilu a kontroly podstupovania rizík 

spoločnosti651 či konanie v konflikte záujmov a využitie korporátnej príležitosti.652 

 Predchádzajúcim odsekom sme tiež otvorili problém, či sa podnikateľský úsudok 

môže realizovať mimo rozhodnutie. Otázka znie, či aplikácia pravidla podnikateľského 

úsudku predpokladá uznesenie nebo stačí pasivita bez formálneho rozhodnutia. Tieto 

dilemy sa stanú naliehavými predovšetkým pri zámere neprijať rozhodnutie či nevyužiť 

podnikateľskú príležitosť. Všeobecne sa uznáva, že pravidlo podnikateľského rozhodnutia 

sa bude uplatňovať iba na vedomé rozhodnutie konať nebo nekonať.653 Toto riešenie však 

je (a bolo) neudržateľné a všetko bude závisieť na tom, či pôjde o vedomé nebo nevedomé 

zdržanie sa konania. V prípade vedomého zdržania sa konania, keď sa členovia orgánu 

vedome rozhodnú alebo vedome vyberú možnosť byť pasívni, bude pravidlo 
                                                
644 ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B. et al. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 1. vid., Praha: C.H. 
Beck, 2013, s. 136. 
645 LASÁK, J. In: LASÁK, J., POKORNÁ, J. Zákon o obchodních korporacích - Komentář. Sv. I. Praha: 
Wolters Kluwer, 2014, s. 417. 
646 POKORNÁ, J. In: POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK. M. a kol. Obchodní 
společnosti a družstva. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 96.  
647 Litwin v. Allen, 25 N.Y.S.2d 667 (Sup.Ct.1940);  Smith v. Van Gorkom 488 A.2d 858 (Del. 1985) 
648 Shlensky v. Wrigley, 237 NE 2d 776 (Ill. App. 1968) 
649 Aronson v Lewis 473 A 2d 805 (Del 1984), In re the Walt Disney Company Derivative Litigation 731 
A.2d 342 (Del.Ch. 1998) 825 A.2d 275 (Del.Ch. 2003) 907 A.2d 693 (Del.Ch. 2005) 
650 In re Caremark International Inc. Derivative Litigation, 698 A.2d 959 (Del. Ch. 1996) 
651 In re Citigroup Inc Shareholder Derivative Litigation, 964 A 2d 106 (Del. Ch. 2009) 
652 Guth v Loft Inc, 5 A2d 503 (Del. Ch. 1939) 
653 Napr. BAINBRIDGE, S. M. The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine. Vanderbilt Law 
Review, 2004, roč. 57, č. 1, s. 99. 
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podnikateľského úsudku aplikovateľné. Tak napr. súdny prieskum sa uplatní pri sabotovaní 

fúzie a odmietnutí ponuky záujemcu.654 Naproti tomu v prípade nevedomého zdržania sa 

konania, keď si členovia orgánov nie sú vedomí určitých okolností, ktoré vedú ku škode, 

sa prieskum pravidlom podnikateľského úsudku v zásade neuplatní, pretože absentuje 

proces, ktorý by mohol byť predmetom prieskumu. Výnimkou bude protiprávne konanie 

zamestnancov spoločnosti, ktoré vedie ku škode, a ktorému členovia orgánu spoločnosti 

nezabránili. V často citovanej kauze In re Caremark Int’l Inc. Deriv. Litig posudzujúcej 

nárok akcionárov voči riaditeľom, ktorí nedokázali detegovať, že zamestnanci uzavierali 

protiprávne zmluvy a nezabránili im v tom, súd uzavrel, že členovia orgánu by nesplnili 

svoju povinnosť byť rozumne informovaní, pokiaľ by sa neuistili, že v korporácii existuje 

informačný a reportovací systém, od ktorého možno rozumne očakávať potrebné 

informácie; konkrétne podrobnosti informačného systému sú však vecou podnikateľského 

úsudku.655 

 Informované konanie spočíva v získaní informácií dostupných v danom čase a na 

danom mieste. To ale znamená, že nemožno požadovať zistenie všetkých informácií, ale 

len tých, ktoré sú rozumne dostupné. Je jasné, že kvalifikácie a kvantifikácia 

informovanosti bude na súdoch. Čo však možno povedať už teraz je, že by pri 

informovanom konaní nemalo ísť o zistenie skutkového stavu veci bez dôvodných 

pochybností tak, ako to majú povinnosť realizovať orgány činné v trestnom konaní. Na 

druhej strane vzniká otázka, či rozhodnutie člena orgánu na základe toho, „čo má pred 

sebou na stole“ umožňuje rozumne predpokladať, že koná informovane. V tomto prípade 

bude odpoveď na otázku kladná, pretože sa nevyžaduje odborná starostlivosť spočívajúca 

v overovaní predložených informácií. Členovia orgánov sa totiž môžu spoľahnúť na 

podklady pripravené manažmentom, zamestnancami a audítormi, a preskúmať by ich mali 

iba vtedy, keď podozrivé okolnosti naznačujú opak.656 V diskusii o problematike 

informovanosti však môže byť inštruktívne delawarské rozhodnutie vo veci Smith v. Van 

Gorkom, v ktorom súd konštatoval, že riaditelia porušili povinnosť informovaného 

rozhodnutia, keď rozhodli o fúzii bez akýchkoľvek písomných podkladov iba na základe 

dvadsaťminútovej ústnej prezentácie predsedu riaditeľskej rady a prezidenta spoločnosti 

Van Gorkoma. Riaditelia v danom prípade schválili fúziu: (i) bez informovania sa, či bol 

Van Gorkom osobne zainteresovaný v predaji spoločnosti a určenia ceny, (ii) bez 

                                                
654 Gantler v. Stephens, 965 A2d 695 (Del. 2009) 
655 In re Caremark Int’l Inc. Deriv. Litig, 698 A.2d 970 (Del. Ch. 1996) 
656 Rovnako § 8.30 (b)RMBCA. 
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informovania sa o skutočnej hodnote spoločnosti a (iii) konajúc hrubo nedbanlivo iba na 

základe dvojhodinovej úvahy, bez predchádzajúceho oznámenia bez toho, aby išlo o 

naliehavý prípad krízy či pohotovosti.657 Citované rozhodnutie môže pôsobiť na prvý 

pohľad prísne, je však možné argumentovať, že z dôvodu, že v danom prípade boli 

riaditelia vysoko kompetentné a skúsené osoby, ich kvalifikácia im nedávala oprávnenie k 

povrchnému rozhodovaniu. Body (i) až (iii) navyše naznačujú, že nemohli rozumne 

predpokladať, že konajú informovane.  

 Dotknutého člena orgánu môže v reakcii na uvedené napadnúť, že sa bude snažiť 

zaisťovať sa pre prípad uplatnenia zodpovednosti extenzívnym zhromažďovaním analýz a 

odborných posudkov, ktoré preukážu, že konal informovane. Hromadenie týchto 

materiálov však nie je účelom, a dokonca je možné tvrdiť, že formalistické 

zhromažďovanie podkladov ako akéhosi zaistenia pre prípad uplatnenia zodpovednosti by 

mohlo vylučovať dobrú vieru na strane člena orgánu.658 Také konanie je navyše z 

ekonomického pohľadu preukázateľne neefektívne a spadá do modelu socialistického 

človeka zaisťujúceho sa (homo se assecurans).659 

 Pojem obhájiteľný záujem a predovšetkým význam, aký sa mu prikladá v 

prirodzenom jazyku, naznačuje, že korporácia môže mať i viac záujmov a člen orgánu si 

môže vybrať jeden z nich, ale musí ho obhájiť. Zároveň však zvolený záujem nesmie byť v 

rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, zakladateľskými dokumentmi apod. 

Okrem najnápadnejších prípadov stretov záujmov korporácie, keď jej účel bude napr. 

jednak komerčný, jednak bude spravovať vlastný majetok a súčasne bude organizovať 

športovú činnosť, pôjde tiež o dobre popísané prípady záujmu na dlhodobom rozvoji 

korporácie, ktorý sa dostane do rozporu s chápaním korporácie ako nástroja na 

zhodnocovanie investícií.  

 Pri riešení naznačených problémov je treba začať s tým, že tuzemská aplikačná 

prax vychádza z doktríny, že obchodná korporácia predstavuje určitý subjekt, ktorý má 

                                                
657 Porov. Smith v. Van Gorkom 488 A.2d 858 (Del. 1985). 
658 Vychádzam analogicky z usnesenia ÚS zo dňa 20. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 112/01, v kterom ÚS k prípadu 
nadobudnutia od neoprávneného podľa ObchZ argumentoval, že voľbu zákona podle niekdajšieho § 262 
odst. 1, 2 ObchZ nemožno použiť ako akési zaistenie pre prípad, že by prevodca nebol náhodou vlastníkom 
veci, pretože už táti skutočnosť by sama o sobe vylučovala existenciu dobrej viery nadobúdateľa, a preto by 

neboli splnené zákonné podmienky aplikácie § 446 ObchZ. 
659 Model homo se assecurans predstavuje koncepciu správania výrobcov v centrálne plánovanej ekonomike, 
v kterej riaditeľ socialistického podniku v záujmu vlastného prežitia (vo funkcii) musel vytvárať rezervy, aby 

získal pre budúce roky priestor pre indexom sprísňovaný plán. K tomu HLAVÁČEK, J., HLAVÁČEK, M. 
Zobecněná mikroekonomie. Praha: Karolinum, 2010, s. 85 an. 
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odlišné záujmy od záujmov svojich členov.660 Záujem korporácie je vymedzený jej účelom 

v zakladateľských dokumentoch. Pokiaľ je účel čisto komerčný, možno argumentovať, že 

korporácia funguje ako nástroj zhodnocovania vkladov svojich členov. Tým sa 

samozrejme nemyslí, že by ostatné zúčastnené strany nemali byť chránené, skôr sa tým 

chce povedať, že toto je vecou inej regulácie. Z tohto pohľadu je inšpiratívna súčasná 

britská maska akcionárskeho modelu známa ako osvietený akcionársky model (enlightened 

shareholder model), ktorý predpokladá prevahu záujmov akcionárov pri zohľadnení 

záujmov zainteresovaných skupín a životného prostredia, ktoré je výhodné pre korporáciu, 

a preto i pre jej členov, aspoň dovtedy, pokiaľ je korporácia zakladaná na dlhšiu dobu.661 

Zdá sa, že časť českej komercialistiky tento model prijala.662 

 S komplikovaným teoretickým vysvetľovaním pojmu obhájiteľný záujem 

kontrastuje prax, v ktorej zodpovedanie otázky záujmov obyčajne väčšie problémy 

nečinilo. Pre ilustráciu, napr. v už zmienenom rozhodnutí Shlensky v. Wrigley súd odmietol 

preskúmať ekonomicky neefektívne rozhodnutie riaditeľov, ktoré ale bolo v obhájiteľnom 

záujme korporácie, pretože sa nepreukázal stret záujmov, nezákonnosť, podvod pri 

prijímaní rozhodnutí ani iné motívy uvádzané v žalobe.663 

 Súd by tak mal dovoliť členom orgánov prispôsobovať podnikateľské rozhodnutia 

tým záujmom korporácie, ktoré vie obhájiť, ak nie sú nezákonné či učinené v konflikte 

záujmov.  

 Ani tu ale vec nie je nepochybná, pretože zákonná formulácia obhájiteľný záujem 

sa odkláňa od zavedenej povinnosti konania v najlepšom záujme alebo v prospech 

spoločnosti. To môže mať, i keď na to zákonodarca asi nepomyslel, i dôležité dôsledky. 

Pokiaľ totiž člen orgánu predpokladá, že koná v obhájiteľnom záujme viac sa vzďaľuje 

kritériu konania v záujme korporácie, ako keby musel predpokladať, že koná v jej nej 

lepom záujme. Dôvodom  je, že tým (v kontraste sa zavedenými formuláciami) dochádza k 

dvojnásobnému subjektivizujúcemu posunu (postoj 1: predpokladať...; postoj 2: v 

obhájiteľnom...). Preto bude namieste interpretovať pojem obhájiteľný skôr objektívnejšie.  

 Typické porušenie povinnosti lojality ako konanie v rozpore s  

 (i) všeobecnou požiadavkou naplňovania cieľov a účelu spoločnosti,  

                                                
660 Vyplýva to napr. z  rozhodnutia Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 02. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3864/2008: 
„Součástí náležité péče bylo mimo jiné i to, že člen představenstva dává při rozhodování při výkonu funkce 

přednost zájmům společnosti před zájmy akcionáře, který jej do funkce vahou svých hlasů prosadil...“ 
661 Porov. čl. 172 a 417 Companies Act 2006. 
662 HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních 

korporací. 1. vid., Praha: Auditorium, 2010, s. 109 an. 
663 Shlensky v. Wrigley 237 N.E. 2d 780 (III. App. 1968). 
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 (ii) ďalšími požiadavkami vyplývajúcimi z pojmu lojalita (povinnosť nedelegovať 

výkon svojej funkcie, povinnosť informovať spoločnosť o relevantných skutočnostiach, 

povinnosť férového konania, povinnosť mlčanlivosti o dôverných informáciách,...) a 

 (iii) konkrétnymi zákonnými požiadavkami (zákaz konkurencie, zákaz vnútorného 

obchodovania,..) 

je nepochybne v rozpore s oprávnenými záujmami spoločnosti a konštruujú ak nie úmysel, 

tak minimálne hrubú nedbanlivosť. Extenzia lojality potom vyvoláva otázku, či porušenie 

konkrétnych zákonných požiadaviek súčasne spadajúcich pod všeobecnú povinnosť 

lojality, môže byť žalované ako porušenie starostlivosti riadneho hospodára alebo iba ako 

náhrada škody z dôvodu porušenia špeciálnych zákonných povinností. Ešte za účinnosti 

starej úpravy dominoval názor, že napr. porušenie povinnosti mlčanlivosti (avšak v 

obchodnom zákonníku išlo o explicitne vyjadrenú povinnosť) nemožno žalovať ako 

porušenie pravidla starostlivosti riadneho hospodára,664 v súčasnosti sa však objavujú 

opačné názory argumentujúce pre extenziu pojmu lojality.665 Tu však bude všetko závisieť 

na konštrukcii jednotlivých skutkových podstát. Napr. náhrada ujmy z dôvodu porušenia 

zákazu konkurencie má vlastné pravidlá zodpovednosti (§ 432 ods. 3 ObčZ), pokiaľ by 

však vznikla ujma z dôvodu konania v strete záujmov, člen orgánu bude mať povinnosť 

k náhrade ujmy z dôvodu porušenia starostlivosti riadneho hospodára (porov. napr. § 54 

ods. 3 ZOK). 

 

B. Neschopnosť člena orgánu  
 

 Porušenie starostlivosti riadneho hospodára nastáva i v prípade nedostatočného 

posúdenia schopnosti vykonávať funkciu so starostlivosťou riadneho hospodára, ktorú 

zákonodarca spája s vyvrátiteľnou domnienkou nedbanlivostného konania (§ 159 ods. 1 in 

fine  ObčZ). Inými slovami, pokiaľ niekto subjektívne či objektívne na výkon funkcie 

nestačí (neschopnosť, nevedomosť, nedostatok času apod.), má sa jej vzdať, v opačnom 

prípade porušuje štandard starostlivosti riadneho hospodára.  

                                                
664 BEJČEK, J. Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností. Právní 
rozhledy, 2007, č. 17,  s. 616. 
665 Napr. VÍTEK, J. Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 
s. 266–7. 
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 Zákonodarca síce prevzal diskutované pravidlo z prvorepublikovej judikatúry,666 

ale s ohľadom na nové možnosti korporačného práva bude zrejme možné domnienku 

nedbanlivosti vyvrátiť i tým, že v orgánoch korporácií podnikajúcich vo vysoko 

špecializovaných oblastiach bolo realizované členmi kolektívneho orgánu rozdelenie 

pôsobnosti podľa oborov alebo tým, že pri výkone bola využitá i pomoc odborníkov. 

Závery iných oborov či odborníkov by mal byť dotknutý člen orgánu schopný posúdiť, 

inak koná nedbanlivo a poruší povinnosť starostlivosti riadneho hospodára.  

 

7. 2. 4. 5. Autorizácia a ratifikácia obmedzenia zodpovednosti  
 

 V kontraste s obchodným zákonníkom nová úprava otvára priestor pre obmedzenie 

zodpovednosti za škodu ex post. Na jednej strane zákonodarca síce stanoví, že sa „(k) 

právním jednáním obchodní korporace667 omezujícím odpovědnost člena jejích orgánů se 

nepřihlíží“ (§ 53 ods. 2 ZOK), na druhej strane právne konanie obmedzujúce zodpovednosť 

je treba vnímať v kontexte základných ustanovení záväzkov z deliktu, podľa ktorých sa 

neprihliada k dojednaniam, ktoré dopredu vylučujú nebo obmedzujú povinnosť k náhrade 

ujmy medzi iným spôsobenej úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti a práva na náhradu sa 

v týchto prípadoch nemožno ani platne vzdať (§ 2898 ObčZ). Následne zákonodarca 

uvádza, že ujmu vzniknutú porušením starostlivosti riadneho hospodára možno 

vysporiadať podľa zmluvy uzavretej s povinnou osobou (§ 53 ods. 3 ZOK). 

 Na mieru otvorenosti uvedeného priestoru sa vytvorili dva protichodné názory. 

Jedna skupina autorov tvrdí, že východiskový § 2898 ObčZ (a tým i § 53 ods. 2 ZOK) 

zakazuje dohody i vzdanie sa práva ex ante a tiež ex post a § 53 ods. 3 ZOK obsahuje iba 

výnimku, ktorá počíta s vysporiadaním medzi členom orgánu a spoločnosťou, akokoľvek 

takéto vysporiadanie  musí vykazovať ekvivalentnosť.668 Naproti tomu druhá skupina 

argumentuje, že § 2898 ObčZ (a tým i § 53 ods. 2 ZOK) sa vzťahuje iba na obmedzenie 

zodpovednosti dopredu a následné vysporiadanie ujmy podľa § 53 ods. 3 ZOK je iným 

prípadom, ktorý zahrňuje i vzdanie sa práva – po vzore amerického práva vidia títo autori 
                                                
666 Porov. napr. „Již v tom je nedbalost, vezme-li někdo na sebe funkci dozorní rady akciové společnosti, ač 

ví, že ji nebude moci zastávat, neb na to svými znalostmi nestačí.“ (Vážný 5620/35).  K. Eliáš tento rozsudek 

zdôraznil už v stati: ELIÁŠ, K. K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností. 
Právník, 1999, č. 4, s. 314. 
667 Možno predpokladať, že zákonodárca rozumie „právním jednáním obchodní korporace“ po vzore § 194 
odst. 5 ObchZ i jej stanovy. 
668 Napr. HAVEL, B. O kogentnosti, vypořádání újmy a ručení vlivné osoby ve světle nového soukromého 

práva. Obchodněprávní revue, 2013, č. 1, s. 13 an., HAVEL, B. A ještě k tzv. absolutoriu a také k přenosu 

obchodního vedení na správní radu. Obchodněprávní revue, 2013, č. 6, s. 171 an. 
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kontraktačné obmedzenia v tom, že vzdanie sa je prípustné len rozsahu porušenia 

povinnosti starostlivosti, nie však porušenia povinnosti lojality a úmyselného škodného 

konania.669 

 Riešenie naznačenej kontroverzie je treba začať s tým, že zo vzťahu zastúpenia 

jasne vyplýva, že zastúpený (spoločnosť) môže disponovať s právom vzniknutým v 

dôsledku porušenia fiduciárnych povinností zástupcu (člena orgánu) za podmienky, že to 

neodporuje platnému právu. Čo teda odporuje a čo neodporuje tuzemskému právu? 

Ustanovenie § 53 ods. 2 ZOK (v spojení s § 2898 ObčZ) vylučuje obmedzenie 

zodpovednosti pred vznikom škody (autorizácia), ale už sa zrejme nevzťahuje na prípady, 

keď valné zhromaždenie odsúhlasí činnosť orgánov v určitom období en bloc nebo schváli 

určité konanie ad hoc (ratifikácia). Tento zaver však nie je bezproblémový. Na rozdiel od 

vysporiadacej zmluvy podľa § 53 ods. 3 ZOK nie je jasné, ako by sa k ratifikácii postavili 

tuzemské súdy, keby derivatívnu žalobu podali menšinoví akcionári, ktorí na valnom 

zhromaždení nehlasovali pre. 

 V druhej otázke, či podľa § 53 ods. 3 ZOK možno ujmu vzniknutú porušením 

starostlivosti riadneho hospodára vysporidať tak, že sa obchodná korporácia vzdá práva 

na náhradu voči povinnému členovi orgánu, je rozhodujúce, čo chápeme pod pojmom 

„vysporiadanie“. V súkromnom práve je vysporiadaním akýkoľvek spôsob premeny alebo 

zániku práv a povinností a nemožno ho redukovať na dohodu o spôsobe, akým uhradí 

škodca svoj dlh. Inak povedané, požiadavka určitej ekvivalentnosti nie je nutne pojmovým 

aparátom vysporiadania (porov. napr. narovnanie, dohoda o vysporiadaní spoločného 

imania manželov apod.) 

 Podmienkou účinnosti vysporiadacej zmluvy je minimálne dvojtretinový súhlas 

všetkých členov valného zhromaždenia (§ 53 ods. 3 in fine ZOK).670Domnievam sa však, 

že pri rozhodovaní by sa kvôli stretu záujmov nemalo prihliadať k hlasom členov orgánov, 

o ktorých povinnosti k náhrade sa rozhoduje, pokiaľ sú súčasne akcionármi, a ani k hlasom 

akcionárov, ktorí sú im osoby blízke alebo sú nimi podstatne ovplyvnené. 

 Ako už bolo naznačené, v prípade uzavretia vysporiadacej zmluvy kvalifikovaný 

akcionár nemá nárok domáhať sa náhrady ujmy derivatívnou žalobou (§ 372 ZOK).  

 

                                                
669 Napr. PIHERA, V. Tvrdé jádro a měkká slupka. Úvaha o odpovědnosti managementu kapitálových 

společností. Obchodněprávní revue, 2012, č. 5, s. 142 an., PIHERA, V. Znovu k absolutoriu. 
Obchodněprávní revue, 2013, č. 3, s. 75 an. 
670 S následkami súdneho prehlásenia neplatnosti usnesenia, ktoré schválilo vysporiadaciu zmluvu, se 
zaoberá ods. 4 cit. §.  
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7. 2. 4. 6. Odborné fiduciárne povinnosti 
 

A. Všeobecne 
 

 Oproti bežným podnikateľom sú profesionálni správcovia aktív povinní vyššou 

mierou starostlivosti a lojality voči zverenému (investorskému) majetku, ktorú možno 

označiť ako odborná fiduciárna povinnosť alebo povinnosť odbornej starostlivosti.671 V 

zásade ide o najvyšší fiduciárny štandard. Pokiaľ diskutujeme o odbornosti, tak možno 

začať s tým, že odbornosť (profesionalita, expertíza) predstavuje akumulované vedomosti 

a skúsenosti a nemožno ju redukovať na podrobné vedomosti z určitej oblasti. Počas 

procesu akumulovania skúseností, experti rozvinú súbor mentálnych schém a určitý stupeň 

intuície. Intuícia súvisí so spôsobom, ako veci zvyčajne fungujú. Keď expert narazí na 

nový problém, dokáže pri rozhodovaní o optimálnom riešení využiť mentálne schémy, aby 

pochopil, čo je dôležité a aké riešenia sú prijateľné. Zručnosť v prijímaní rozhodnutí 

prichádza s praxou a nedá sa naučiť na základe štúdia.672   

 Povinnosť odbornej starostlivosti je rozšíreným legislatívnym pojmom, avšak z 

dôvodu, že sa vzťahuje ku konkrétnej špecializovanej činnosti, zákonodarca sa ju snaží 

definovať len zriedkavo.673 Spoločným menovateľom však vždy je, že ide o zvýšenú 

požiadavku na kvalitu profesionálovho plnenia a zvýšenú požiadavku na 

zodpovednosť za kvalitu ním poskytovaného plnenia.  

 

B. Odborná starostlivosť v kolektívnom investovaní 
 

 Na rozdiel od fiduciárnych povinností bežných obchodných korporácií 

charakteristickým znakom fiduciárnej obligácie profesionálnych správcov cudzieho 

majetku (professional competence duty) je, že skladá z troch zložiek, a to z povinnosti 

                                                
671  Pokiaľ nebude z textu vyplývať, že  odbornou starotlivosťou sa myslí len jedna zložka odbornej 

fiduciárnej obligácie (duty of care), bude pojem odbornej starostlivosti využívaný ako skratka pre celú 

odbornú fiduciárnu obligáciu. 
672  Bližšie k tomu SCHÖN, A. D. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New 
York: Basic Books, 1983, s. 60 an. 
673 Výnimkou je napr. ust. § 2 ods. 1 písm. o) zákona o ochrane spotrebiteľa („odbornou péčí [je] úroveň 

zvláštních dovedností a péče, kterou lze od podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a která 

odpovídá poctivým obchodním praktikám nebo obecným zásadám dobré víry v oblasti jeho činnosti.“) či ust. 

§ 32 ods. 6 ZPKT („Investiční zprostředkovatel poskytuje investiční služby s odbornou péčí. Poskytování 

investičních služeb investičním zprostředkovatelem s odbornou péčí zejména znamená, že investiční 

zprostředkovatel jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků.“). 
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profesionálnej starostlivosti (duty of professional care), povinnosti lojality (duty of 

loyalty) a povinnosti zohľadňovať verejný záujem (duty to consider public interest).674 

 Dôležité je upozorniť, že povinnosť odbornej kompetencie smeruje nielen k 

obhospodarovaniu či administrácii fondov,675 ale i k nastaveniu riadiaceho a kontrolného 

systému investičnej spoločnosti.676 Dôvodom je fakt, že riadiaci a kontrolný systém je 

definovaný ako súbor mechanizmov, ktoré slúžia k zaisteniu dosahovania účelu povinného 

subjektu.677  

 Povinnosť profesionálnej starostlivosti678 znamená, že členovia orgánov musia 

uplatňovať rovnaký level expertnej starostlivosti, zručnosti a obozretnosti, aké by 

uplatňovala obozretná osoba v podobnom postavení (prudent expert rule). Všimnime si, že 

pri pravidle obozretného profesionála ide o najvyšší stupeň starostlivosti,  ktorý prekonáva 

jednak starostlivosť, ktorú by činila bežne obozretná osoba, a jednak starostlivosť, ktorú by 

činil bežne obozretný investor. Požiadavka obozretného profesionála kladie dôraz na 

odpoveď na otázku, či obhospodarovanie a administrácia je realizované spôsobom, ktorý je 

dostatočný k naplneniu účelu investičného fondu. Keďže fondoví investori vstupujú do 

fondu za účelom dosiahnutia zisku, tak v najjednoduchšej rovine sa povinnosť obozretného 

profesionála interpretuje tak, že nákupy aktív do fondov musia byť realizované za 

najnižšiu cenu, ktorú je možno pri vynaložení odbornej starostlivosti získať, a predávané 

len za najvyššiu cenu, ktorú je možné pri vynaložení odbornej starostlivosti získať. Možno 

preto hovoriť o základnej povinnosti odbornej investičnej arbitráže.679 To však 

                                                
674  Podobne BINES, H., THEL, S. Investment Management Law and Regulation. 2. vid., New York: Aspen 
Publishers, 2004, s. 3 an. 
675 § 18 a § 45 ZISIF  
676 Opačný názor uvádza KRÁLÍK, A. In: ŠOVAR, J. et al. Zákon o investičních společnostech a fondech. 

Komentář. 1 vid., Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 71–72. 
677 K tomu Úřední sdělení České Národní Banky ze dne 10. prosince 2010 k výkonu činnosti na finančním 

trhu: Kvalitativní požadavky související s výkonem činnosti – základní informace („Řídicí a kontrolní systém 
má soustavně zajišťovat řádný a obezřetný výkon činností včetně příslušných činností orgánů a výborů 

poskytovatele finančních služeb, pokud jsou zřízeny, včetně stanovené odborné péče při poskytování služeb.“) 
678 § 22 ods. 1 písm. b) ZISIF 
679 Povinnosť odbornej arbitráže zdôraznil prvý ZISIF v § 17a ods. 1 („Investiční společnost a investiční fond 
jsou povinny cenný papír koupit jen za nejnižší cenu, za kterou by jej bylo možné při vynaložení odborné péče 

koupit, a prodat jen za nejvyšší cenu, za kterou by jej bylo možné při vynaložení odborné péče prodat. 

Stejnou odbornou péči jsou povinny vynaložit při obchodech s právy spojenými s cennými papíry nebo 

odvozenými od cenných papírů, úrokových měr a kurzů deviz.“). Aktuálne možno diskutovaný prístup nájsť v 

§ 19a ods. 1 ZoB („Obchody s cennými papíry a obchody s právy spojenými s cennými papíry nebo 
odvozenými od cenných papírů podle zvláštního zákona na vlastní účet nebo ze svého majetku může banka 

provádět pouze za nejvýhodnějších podmínek pro banku, zejména za nejvýhodnější cenu, které je možno při 

vynaložení odborné péče dosáhnout.“) a v § 33 ods. 4 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 

státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením („Penzijní fond je 
povinen cenný papír koupit jen za nejnižší cenu, za kterou by jej bylo možné při vynaložení odborné péče 

koupit, a prodat jen za nejvyšší cenu, za kterou by jej bylo možné při vynaložení odborné péče prodat. 

Splnění podmínky stanovené v předchozí větě je penzijní fond povinen prokázat.“). 
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neznamená, že ziskový (komerčný) účel musí byť dosiahnutý alebo, že zlyhanie dokazuje 

nedostatky v obozretnej profesionálnej starostlivosti. Znamená to jednak, že 

obhospodarovateľ sa musí pokúsiť o zisk pri vynaložení najvyššej odbornej starostlivosti, a 

jednak, že jednotlivú investíciu treba hodnotiť v rámci celého investičného portfólia.   

 Okrem diskutovanej arbitráže povinnosť profesionálnej starostlivosti prináša ďalšie 

požiadavky, ako napríklad realizovať obchody za najlepších podmienok, zákaz 

nadbytočného obchodovania, zákaz nadbytočných nákladov, postup na základe 

ekonomických analýz a aktuálnych informácií, dokumentovať a kontrolovať realizované 

pokyny.  

 Zdrojmi úpravy profesionálnej starostlivosti sú jednak regulatórne štandardy 

nastavené štátnymi autoritami, a jednak štandardy profesionálnej praxe uznávanej na trhu. 

Tak napríklad regulatórnym štandardom sú požiadavky na propagačné oznámenia týkajúce 

sa fondu kolektívneho investovania,680 ale vysvetlenie toho, čo sa považuje, za nejasné, 

nepravdivé, či klamavé je často vecou trhovej praxe. V kontexte trhovej praxe treba však 

upozorniť, že postoj klientov k riziku je zásadne idiosynkratický, a nemení sa v závislosti 

na trhovej praxi. 

 Na rozdiel od bežného režimu povinnosti starostlivosti rozdielom je, že ide o 

striktne objektívny štandard. Správcovo presvedčenie, že činní obozretné rozhodnutia, je 

absolútne irelevantné, pretože rozhodujúce je, ako sa na správcove aktivity bude pozerať 

regulátor.681 

 Druhou zložkou fiduciárnej obligácie investičnej spoločnosti je povinnosť lojality, 

ktorá je definovaná ako konanie v najlepšom záujme investorov.682 Prejavom povinnosti 

lojality je predovšetkým povinnosť riadiť strety záujmov, povinnosť spravodlivého 

zaobchádzania s investormi, čo implikuje všeobecný zákaz neodôvodneného 

zvýhodňovania určitých investorov, povinnosť vypracovať pravidlá pre prijímanie a 

poskytovanie materiálnych stimulov či zákaz uplatňovať vstupné a výstupné poplatky pri 

obchodoch v rámci koncernu.  

 Možno povedať, že s výnimkou politiky nie nikde inde fenomén konfliktu záujmov 

takým závažným problémom ako pri profesionálnej správe cudzieho majetku. Problémom 

totiž je, že povinnosť lojality sa síce zdá byť jasná, v praxi je často nemožné eliminovať 

vlastný záujem ako možný zdroj vplyvu, keď sa rozhoduje v prospech inej osoby. Každý 

                                                
680 § 242 ZISIF 
681 BINES, H., THEL, S. Investment Management Law and Regulation. 2. vid., New York: Aspen Publishers, 
2004, s. 24.  
682 § 22 ods. 1 písm. c) ZISIF 
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správca čelí dilemám, ako sa odmeniť za správu, či zvýhodniť jedného klienta na úkor 

iného či nezneužiť interné informácie.  

 Na rozdiel od povinnosti profesionálnej starostlivosti platí, že trhová prax nemá 

žiadny význam v posudzovaní, či sa dosiahlo uspokojivé riešenie konfliktov záujmov.683 

 Vo všeobecnosti existujú štyri druhy regulatórnych techník na zvládanie 

konfliktov záujmov:684 

(i) zverejňovanie konfliktov záujmov, 

(ii) izolovanie investičného manažmentu od iných činností investičnej spoločnosti, 

(iii) získanie špecifických výnimiek z pravidla od regulátora a 

(iv) plnenie reštriktívnych regulačných požiadaviek. 

 V prvom prípade ide predovšetkým o požiadavku transparentnosti v riadení stretu 

záujmov medzi záujmami investičnej spoločnosti a záujmami investora spočívajúcu v tom, 

aby bol o strete záujmov informovaný investor za predpokladu, že investičná spoločnosť 

nemôže spoľahlivo zamedziť nepriaznivému vplyvu stretu záujmov na záujmy 

investorov.685 V druhom prípade ide o požiadavku, aby investičná spoločnosť vykonávala 

správu majetku štandardného fondu nezávisle od vysporiadania obchodov, rekonciliácie, 

oceňovanie majetku a vnútorných kontrolných funkcií.686 V treťom prípade aprobácie 

výnimiek z pravidla, ide napríklad o oprávnenie investičnej spoločnosti k podnikaniu 

podľa iných právnych predpisov, ktoré možno investičnej spoločnosti, udeliť len so 

súhlasom ČNB687 či umožnenie odklonov od niektorých špeciálnych zásad odmeňovania 

osôb zodpovedných za podstupovanie významných rizík, ktoré by mala schváliť ČNB na 

základe aplikovania princípu proporcionality.688 V štvrtom prípade, zákonodarca stanovuje 

set regulatórnych požiadaviek, ktorých dodržiavanie prezumuje, že strety záujmov sú 

mitigované. Typickým príkladom sú pravidlá osobných obchodov s investičnými 

nástrojmi. Základom je, že investičná spoločnosť má povinnosť zabrániť osobám, ktoré 

                                                
683 Ibid., s. 37 
684 Ibid., s. 38 
685 § 26 ods. 3 vyhlášky  o podrobnostiach 
686 § 6 ods. 2 a 3 vyhlášky o podrobnostiach 
687 § 508 ods. 1 ZISIF 
688 Kap. I bod 1 písm. c) Příloha č. 1 k vyhláške o podrobnostiach. Treba však povedať, že aktuálne nie je 

výslovne regulované, že niektoré špeciálne zásady odmeňovania možno neaplikovať využijúc výnimku 

comply or explain, i keď ČNB tradične vykladá princíp proporcionality týmto spôsobom (napr. Úřední 

sdělení ze dne 5. května 2014 k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s 

cennými papíry – odměňování) 
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majú k nej zvláštny vzťah,689 a ktoré sa dostanú do konfliktu záujmov, disponujú 

vnútornými informáciami alebo inými dôvernými informáciami, aby uzatvárali osobné 

obchody, pokiaľ by pri tom mohli zneužiť informácie, ktoré získali pri výkone pracovnej 

činnosti. V prípade, že osoby so zvláštnym vzťahom môžu zneužiť informácie, ktoré 

získali pri výkone svojej činnosti, musí investičná spoločnosť zabezpečiť, aby jej osoby so 

zvláštnym vzťahom hlásili osobné obchody.690 Problémom je, že dodržiavanie týchto 

pravidiel rieši len niektoré interné konflikty záujmov. Iná kontraktácia úzko prepojených 

osôb s fondom či investičnou spoločnosťou bude podliehať len informačnej povinnosti  v 

režime zákona o obchodných korporáciách a príslušný orgán bude môcť tieto obchody 

zakázať. Dôsledkom je, že typy obchodov, ktoré boli v privatizácii často využívané na 

tunelovanie fondov,691 nepodliehajú sektorovej regulácii. Pre porovnanie, americká 

regulácia kolektívneho investovania všeobecne zakazuje veľkému množstvu osôb 

prepojených s fondmi vstupovať do určitých transakcií s fondmi alebo osobami, ktoré tieto 

fondy ovládajú (affiliated persons transactions). Prepojené osoby predovšetkým nesmú (i) 

vedome predávať investičné nástroje fondu či inej spoločnosti, ktorá fond ovláda, (ii) 

vedome kupovať investičné nástroje od fondu či inej spoločnosti, ktorá fond ovláda a (iii) 

požičiavať peniaze alebo iné aktíva z /do fondu či inej spoločnosti, ktorá fond ovláda. 

Jednotlivé výnimky udeľuje na požiadanie regulátor kapitálového trhu (SEC) alebo 

vyplývajú zo samotnej regulácie.692  

 Treba zdôrazniť, že aplikácia popísaných nástrojov nestojí osamotene, ale často sa 

bude aplikovať v kombináciách.  Rozhodujúce však je, že pokiaľ sa ukáže, že napriek 

aplikovaniu uvedených regulatórnych techník správca stále preferoval iný než klientsky 

záujem,  poruší povinnosť lojality.  

 Povinnosť sledovať verejný záujem v niektorých prípadoch preváži nad 

povinnosťou starostlivosti a lojality. Tak napríklad správca má povinnosť nenarušovať 

stabilitu a integritu trhu,693 čo nachádza stvárnenie v zákaze insider tradingu a manipulácií 

s trhom.694 Zákaz insider tradingu konkrétne požaduje, aby  správca zverejnil svoje interné 

                                                
689 Osobou so zvláštnym vzťahom k investičnej spoločnosti sa rozumie a) vedúca osoba tejto investičnej 

spoločnosti, b) pracovník, ktorý sa podieľa na činnosti tejto investičnej spoločnosti, alebo c) osoba, ktorá sa 
priamo podieľa na činnostiach, ktorých výkonem táto investičná osoba poverila iného (§ 22 ods. 4 ZISIF). 
690 § 22 ods. 2 písm. b) ZISIF a 22 vyhlášky o podrobnostiach.  
691 Analýzu týchto transakcií prináša napr. ROBERTS, J. In: KOUBA, K., VYCHODIL, O., ROBERTS, J. 
Privatizace bez kapitálu: zvýšené transakční náklady české transformace. Praha: Karolinum, 2005, s. 137–

167. 
692 § 17 Investment Company Act 
693 § 22 ods. 1 písm. a) ZISIF 
694 § 22 ods. 2 písm. a) a b) ZISIF 
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informácie celej verejnosti a zakazuje, aby pri zverejnení týchto informácií zvýhodnil 

svojich investorov, k čomu by ho inak povinnosť lojality voči investorom zaväzovala. 

Iným prejavom povinnosti sledovať verejný záujem je povinnosť nastaviť a uplatňovať 

ochranu whistleblowerov (oznamovateľov nekalých praktík vo vnútri organizácie),695 ktorá 

často suspenduje lojalitu k organizácii.696 
 

7. 2. 4. 7. Následky porušenia odborných fiduciárnych povinností 

A. Súkromnoprávny delikt 
 

 Ako bolo už argumentované, fiduciárne povinnosti sú zákonnými povinnosťami. 

Diskutovali sme však i konkrétne príklady, ktoré poukazujú na fakt, že kvalifikácia druhu 

povinností často nemá z hľadiska voľby druhu zodpovednosti diferencujúci význam. 

Povedané inými slovami, rozhodujúcim kritériom je analýza konkrétnej skutkovej 

podstaty.   

 Porušenia odborných fiduciárnych povinnosti môže v zásade vyvolať tri typy 

súkromnoprávnych deliktov: 

(i) porušenie povinností odbornej starostlivosti investičnej spoločnosti voči 

fondovému investorovi,  

(ii) porušenie povinností odbornej starostlivosti členov volených orgánov investičného 

fondu alebo investičnej spoločnosti voči fondovému investorovi a  

(iii)porušenie povinností odbornej starostlivosti členov volených orgánov investičnej 

spoločnosti alebo investičného fondu voči investičnej spoločnosti alebo 

investičnému fondu.   

 Diskutované rozdelenie súkromnoprávnych deliktov proti odbornej starostlivosti je 

dôležité hlavne z dôvodu, že právo s nimi spája rôzne právne následky. Treba však 

upozorniť, že v praxi pôjde často o „jednočinný súbeh“, kedy protiprávne škodné konanie 

člena orgánu investičnej spoločnosti poškodí nielen investičnú spoločnosť, ale i fondových 

investorov. 

 V prípade, že dôjde ku škodnému porušeniu odbornej starostlivosti investičnej 

spoločnosti voči klientovi, vzniká investičnej spoločnosti objektívna zodpovednosť. 

Investičná spoločnosť sa oslobodí z povinnosti hradiť škodu jedine v prípade, ak preukáže, 

                                                
695 § 20a ZISIF 
696 Podobne FRANKEL, T. Fiduciary Law. New York: OUP, 2011, s. 165. 
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že škodu nemohla odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Treba zdôrazniť, že 

zmluvná strana sa zodpovednosti za škodu nemôže zbaviť tým, že preukáže okolnosti 

vylučujúce zodpovednosti za škodu podľa § 2913 ods. 2 ObčZ, ale len v prípade, keď 

preukáže nemožnosť odvrátiť škodu pri vynaložení odbornej starostlivosti.697 Z povinnosti 

odbornej starostlivosti totiž vyplýva zvýšená požiadavka na zodpovednosť.  

 V prípade porušenia povinností odbornej starostlivosti členov volených orgánov 

investičného fondu alebo investičnej spoločnosti voči investorovi fondu vo forme 

akciovej spoločnosti (a.s. alebo SICAV), platí, že kvalifikovaný akcionár sa môže 

domáhať náhrady škody derivatívnou žalobou v režime zákona o obchodných 

korporáciách. Z konštrukcie vzťahu medzi obhospodarovateľom a investičným fondom 

vyplýva, že právnym podkladom pre žalobu bude buď fakt, že obhospodarovateľ spôsobil 

fondu ujmu ako vplyvná osoba (fondy bez právnej subjektivity)698 alebo ako člen orgánu 

(fondy s právnou subjektivitou).699  

 V súlade so zahraničnou praxou platí,  že vyvodzovanie zodpovednosti za 

porušenie odbornej starostlivosti voči členovi orgánu nie je založené na aplikovaní 

rovnakej zodpovednostnej konštrukcie ako v prípade škodného porušenia povinnosti 

investičnej spoločnosti voči fondovému investorovi. Člen orgánu tak nemá objektívnu 

zodpovednosť, ktorá pripúšťa liberáciu jedine v prípade, že člen orgánu preukáže, že škodu 

nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Naopak, členovia orgánov sa 

budú môcť zbaviť zodpovednosti tým, že prejdú testom pravidla podnikateľského 

úsudku. Súdime, že test pravidla podnikateľského úsudku bude mať v sporoch o porušenie 

odbornej starostlivosti prísnejšiu podobu než v prípade starostlivosti riadneho hospodára. Z 

rozdielnej rigoróznosti pojmov, ktoré definujú odbornú starostlivosť a starostlivosť 

riadneho hospodára, vyplýva, že členovia orgánov povinní odbornou starostlivosťou sa 

nemôžu exkulpovať bežným testom pravidla podnikateľského úsudku. Pravidlo 

podnikateľského úsudku by pre odbornú starostlivosť malo formulované tak, že s 

odbornou starostlivosťou koná ten, to mohol v dobrej viere rozumne predpokladať, 

že koná s požadovanými znalosťami a v najlepšom záujme obchodnej spoločnosti. 

Požadované (predpísané) znalosti a najlepší záujem ako vonkajšie okolnosti, z ktorých 

možno preukázať dobrú vieru člena orgánu sú nastavené o stupeň vyššie než v bežnom 

režime podľa zákona o obchodných korporáciách, kde postačuje dokázať konanie 
                                                
697 Analogicky napr. rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 22.04.2009 sp. zn. 32 Cdo 241/2009 a literatúru tam 
uvedenú. 
698 § 372 ods. 2 ZOK  
699 § 371 ZOK 
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informované a v obhájiteľnom záujme obchodnej korporácie.700 Dobrú vieru by tu 

vylučovala už nevedomá jednoduchá nedbanlivosť, a nie až hrubá nevedomá nedbanlivosť, 

ako bolo argumentované pre  prípady náhrady ujmy v základnom režime zákona o 

odchodných korporácií. 

 Ďalšie špecifikum režimu porušenia odbornej starostlivosti členom orgánu voči 

fondovému investorovi spočíva v tom, že investičná spoločnosť nemôže ratifikovať škodné 

porušenie povinnosti odbornej starostlivosti členom orgánu, ako pripúšťa všeobecný režim 

zákona o obchodných korporáciách. Nejde totiž o majetok investičnej spoločnosti, ale o 

cudzí majetok klientov. 

 Naopak všeobecný inštitút zákona o obchodných korporácií, ktorý sa nemení a 

zostáva totožný, je presun dôkazného bremena z osoby, ktorá uplatňuje náhradu škody na 

člena orgánu.701  

 Pri porušení povinnosti odbornej starostlivosti člena orgánu voči samotnej 

investičnej spoločnosti alebo fondu s právnou subjektivitou sa mutatis mutandis 

uplatní vyššie uvedený režim pravidla podnikateľského úsudku a akcionárskej žaloby 

ako prípade porušenia fiduciárnych povinností voči fondovým investorom. Možno však 

argumentovať, že základným rozdielom je, že ratifikácia podľa zákona o obchodných 

korporáciách by mala prichádzať do úvahy podľa toho, či škodca konaním poškodzujúcim 

investičnú spoločnosť súčasne poškodil fondových investorov (ratifikácia je vylúčená) 

alebo ich nepoškodil (ratifikácia je možná). 

B. Administratívne delikty 
  

 Ako bolo avizované v úvode, porušenie povinnosti odbornej starostlivosti môže 

viesť k dohľadovným opatreniam ČNB v rámci dohľadového konania (§ 534 – 574 

ZISIF)  a sankciám v rámci priestupkového konania ČNB podľa ZISIF (599 – 622a 

ZISIF). Možno tu teda súhrne hovoriť o sankcionovaní administratívnych deliktov.702 

Spoločným menovateľom je, že účelom dohľadu ČNB je posilňovať dôveru v kapitálový 

                                                
700 § 51 ods. 1 ZOK Znova treba zdôrazniť, že zákonodarca stanovuje, že nelojálne konanie diskvalifikuje z 

testu pravidla podnikateľského úsudku. Ničmenej, ako už bolo argumentované, táto konštrukcia nedáva 

zmysel, pretože prvá časť testu pravidla podnikateľského úsudku (konanie v záujme obchodnej korporácie) 
sa kryje s diskvalifikáciou nelojalného konania v druhej časti pravidla podnikateľského úsudku. 
701 § 52 ods. 2 ZOK 
702 Autor si uvedomuje jednak, že kategória správnych deliktov a priestupkov bola rekodifikáciou správneho 
trestania z roku 2016 nahradená jednotnou kategóriou priestupkov, a jednak, že porušenie predpisov, ktoré 

vedie k dohľadovému opatreniu nebýva charakterizované ako správny delikt. Z dôvodu potreby 
zjednodušenia výkladu bude pojem administratívnych deliktov používať ako generické označenie pre  

priestupky a porušenia povinností, ktoré vedú k uloženiu dohľadových opatrení ČNB. 
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trh predovšetkým tým, že prispieva k ochrane investorov.703 Prím ochrany investorov by 

mal byť korektívom správneho uváženia ČNB pri ukladaní dohľadového opatrenia či 

sankcie za priestupok. Terminologický rozdiel spočíva v tom, že dohľadové opatrenie nie 

je na rozdiel od napríklad pokuty v rámci priestupkového konania právnou sankciou v 

pravom slova zmysle, ale ide skôr o faktickú sankciu (ako napríklad odňatie licencie či 

odňatie súhlasu vedúcej osoby).  

 Dohľadové opatrenia704 spočívajú vo faktických krokoch ČNB v prípade 

porušenia stanovených povinností za účelom ochrany investorov a ochrany tuzemského 

finančného trhu.705 V otázke adresátov dohľadových opatrení treba upresniť, že dohľadové 

opatrenia smerujú pravidelne voči regulovanej právnickej osobe, však ČNB môže 

napríklad tiež odňať svoj súhlas k činnosti vedúcej osoby.  

 Problémom dohľadových opatrení často je, že v prípade rovnako závažného 

porušenia odbornej starostlivosti ČNB môže v rámci správneho uváženia jednému subjektu 

uložiť opatrenie a inému subjektu opatrenie uložiť nemusí. Navyše, verejnosť (vrátane 

investorskej) toto rozhodnutie nemá ako skontrolovať alebo, čo možno ešte dôležitejšie, sa 

o rozhodnutiach o dohľadových opatreniach vôbec nedozvie, pretože informovanie o 

protiprávnom konaní je práve jedným z iných dohľadových opatrení. A rozhodnutie, či 

ČNB jedno z iných opatrení zvolí, závisí samozrejme na jej správnom uvážení. Ďalším 

oslabením dohľadových opatrení v režime zákona o investičných spoločnostiach a 

investičných fondoch je, že ČNB nedisponuje generálnym oprávnením udeliť preventívne 

opatrenie k náprave budúcich pochybení. Podstata preventívneho opatrenia k náprave 

budúcich pochybení spočíva v tom, že dohľadový orgán má možnosť uložiť opatrenie v 

prípade samotného ohrozenia záujmov fondových investorov bez toho, aby došlo k 

porušeniu povinnosti. Aktuálne môžu byť dohľadovými opatreniami k náprave budúcich 

pochybení výhradne štyri iné opatrenia spočívajúce v zmene administrátora investičného 

fondu,706 zmene depozitára investičného fondu,707 zrušení rozhodnutia obhospodarovateľa 

o pozastavení vydávania a odkupovaní podielových jednotiek708 a zavedení nútenej 

                                                
703 § 2 ZDKT a 536 ZISIF 
704 Zákonodarca rozdeľuje dohľadové opatrenia na opatrenia k náprave a iné opatrenia. Z terminologického 
hľadiska vyplýva, že účelom opatrenia k náprave je náprava, účelom iného opatrenia je ochrana. Kým 
opatrenia k náprave môžu spočívať v ľubovoľných opatreniach k náprave zisteného nedostatku (§ 538 

ZISIF), iné opatrenia spočívajú v taxatívne vymedzenych zmenách infkaštruktúry podnikania regulovaného 

subjektu (§ 539 ZISIF). 
705 § 534 – 537 ZISIF 
706 § 542 ZISIF 
707 § 543 ZISIF 
708 § 556 ZISIF 



175 
 

správy.709 Predovšetkým nie je jasné, prečo boli zo všetkých 17 iných opatrení za opatrenia 

k náprave budúcich pochybení zvolené práve citované 4 opatrenia. Jasné však je, že 

diskutovaná právna úprava nie je v záujme investorov v režime ZISIF, pretože napríklad 

ZPKT umožňuje ČNB uložiť akékoľvek dohľadové opatrenie, pokiaľ má dôvodné 

podozrenie, že nedostatok v činnosti môže nastať v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov.710  

 Porušenie povinnosti odbornej starostlivosti konštruuje i zodpovednosť za 

priestupok. Zákonodarca aktuálne postihuje vo väčšine prípadov len samotnú právnickú 

osobu. Výnimkou je priestupková zodpovednosť likvidátora, núteného správcu, člena 

výboru odborníkov či zahraničnej fyzickej osoby, ktorá obhospodaruje fondy na základe 

európskeho pasu.711 Kvalifikácia druhu zodpovednosti za priestupok za porušenie odbornej 

starostlivosti je predmetom zákona o zodpovednosti za priestupky.712 Na priestupky 

právnickej osoby sa uplatňuje objektívna zodpovednosť s možnosťou liberácie.713 

Právnická osoba za priestupok nezodpovedá, pokiaľ preukáže, že vynaložila všetko úsilie, 

ktoré bolo možné požadovať, aby zabránila porušeniu právnej povinnosti. Bremeno 

tvrdenia a bremeno dôkazu je na právnickej osobe, aby dokázala, že vynaložila opatrenia, 

ktoré je schopná objektívne realizovať, aby priestupku zabránila. Obdobne sa posudzuje i 

zodpovednosť podnikajúcej fyzickej osoby.714 Naopak zodpovednosť fyzickej osoby za 

priestupok je subjektívna s tým, že v zásade postačí zavinenie z nedbanlivosti.715  

 Sankciou za priestupok je buď pokuta s veľmi vysokou hornou hranicou, alebo 

nariadenie uverejnenia informácie o protiprávnom konaní, ktoré môže byť udelená 

spoločne s pokutou alebo namiesto nej. Horná hranica pokút je na základe implementácie 

UCITS V stanovená do výšky 150 miliónov korún za menej závažné právnych povinností 

alebo do výšky 300 miliónov korún za závažnejšie porušenie povinností. Podstata 

povinnosti uverejniť informáciu spočíva v tom, že ČNB nariadi osobe, ktorá sa dopustila 

priestupku, aby na svoje náklady uverejnila informáciu o povahe spáchaného 

protiprávneho konania a identifikáciu osoby, ktorá takto konala, a to v znení, lehote a v 

médiu, ktoré stanoví ČNB.  

                                                
709 § 558 ZISIF 
710 § 136a ZPKT 
711 § 618 – 621 ZISIF 
712 zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění (ZoOP) 
713 § 21 ZoOP 
714 § 23 ZoOP 
715 § 13 a 15 ZoOP 
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 Špecifikom konania o priestupku, ktoré však vyplýva zo zákona o ČNB, je, že ČNB 

môže súčasne so sankciou za priestupok uložiť delikventovi i opatrenie k náprave alebo 

odobrať oprávnenie k činnosti.716 

 Zrejme najzjavnejším nedostatkom tuzemskej regulácie kolektívneho investovania 

je, že absentuje akákoľvek možnosť správneho trestania funkcionárov investičnej 

spoločnosti.717 Odhliadnuc od zahraničných úprav, v ktorých je trestanie funkcionárov 

finančných inštitúcií štandardom,718 takýto prístup neodôvodnene ochraňuje 

individuálnych delikventov i v kontexte tuzemského práva kapitálového trhu. Napríklad 

ZPKT umožňuje správne trestať členov predstavenstva, správneho orgánu a konateľov 

obchodníka s cennými papiermi či investičného sprostredkovateľa, pokiaľ neplnia svoje 

povinnosti riadne, čestne, nezávisle a nevenujú výkonu svojej funkcie dostatočný čas.719  

  Z pohľadu deklarovaného prímu ochrany investorov ČNB je veľmi problematické 

generálne vylúčenie poškodeného z priestupkového konania prejednávanom pred ČNB.720 

Dôvodom zúženia okruhu účastníkov priestupkového konania je snaha ČNB vyhnúť sa 

adhéznemu konaniu, v ktorom by poškodený mohol uplatňovať nárok na náhradu škody.721  

Argumentom je, že vzhľadom na zložitosť problematiky nie je spoločné vedenie 

priestupkového a adhézneho konania Českou národnou bankou z povahy veci účelné.722 

Problém takejto argumentácie však spočíva v tom, že je vždy na rozhodnutí samotného 

správneho orgánu, či nárok poškodeného nárok poškodeného prejedná alebo neprejedná. 

Vodítkom by mala byť procesná ekonómia. Je bezrozporné, že v zložitých prípadoch, na 
                                                
716 § 46e ods. 2 ZČNB 
717 Výnimkou z pravidla je priestupok vedúcej osoby, ktorý však nespočíva v porušení odbornej 

starostlivosti, ale v vo výkone funkcie bez súhlasu ČNB a neoznámenie zmeny podmienok udelenia súhlasu 

ČNB [§ 618 ods. 1 písm. i) a písm. j) ZISIF]. 
718 Všobecne napr. MARTIN, S. L. Compliance Officers: More Jobs, More Responsibility, More Liability. 
Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy, 2015, roč. 29, č. 1, s. 169–198.  Dostupné  na:  
https://scholarship.law.nd.edu/ndjlepp/vol29/iss1/5; Najnovší vývoj napr. CUTLER, W. Compliance officer 
liability: between a rock and a hard place? Dostupné na: 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=78a032e2-231d-4d5e-b515-efe631ab30d0  
719 § 157 ods. 1 písm. c) ZPKT 
720 § 46e ods. 5 ZČNB („Účastníkem řízení o přestupku, k jehož projednání je příslušná Česká národní banka 

podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, není poškozený.“) 
721 § 89 ZoOP 
722 „Důvodem zúžení okruhu účastníků řízení je skutečnost, že u poškozených, by bylo problematické, resp. 

odporující účelu, rozhodovat v řízení o přestupku současně o náhradě škody, zejména pak v těch případech, 

kdy by se škoda týkala přestupků z oblasti finančního trhu, kde škoda může dosahovat výše i v řádech 

stamiliónů. V případě některých přestupků na finančním trhu (zejména z oblasti kolektivní správy finančních 

prostředků) se řízení o přestupku mohou týkat i tisíců osob. V oblasti finančního trhu mají poškození k 

dispozici jednoduchý a pružný mechanismus mimosoudního řízení sporů v podobě řízení před finančním 

arbitrem, v němž se lze domáhat i náhrady škody nebo vydání bezdůvodného obohacení. Na základě 

provedené odchylky se tak ustanovení jiného právního předpisu upravujícího řízení o přestupcích, které se 

týkají postavení poškozeného, v řízení o přestupku projednávaném Českou národní bankou neuplatní.“ 
(Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích) 
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ktoré odkazuje dôvodová správa, by mal správny orgán prejednanie nároku odmietnuť. 

Naopak, v jednoduchých prípadoch, v ktorých prejednanie je efektívne, by mal správny 

orgán o nároku poškodeného jednať. Najdôležitejšie však je, že i v prípade, keby sme 

súhlasili s podávanou argumentáciu o neúčelnosti adhézneho konania a o adekvátnej 

náhrade v podobe finančného arbitra, neexistuje dôvod, prečo by zákonodarca nemal 

legislatívne postupovať tak, že by suspendoval príslušné ustanovenie o adhéznom konaní. 

Generálne suspendovanie poškodeného z priestupkového konania pred ČNB neprimerane 

oslabuje poškodených investorov. Je totiž jasné, že aby poškodený mohol vôbec uplatniť 

svoj nárok „inde“, musí sa najprv dozvedieť o tom, že je poškodený a o svojich právach.  

Keďže však poškodený je vylúčený z priestupkového konania, ČNB ho nemá povinnosť 

informovať v zmysle všeobecného priestupkového konania723 a o svojich nárokoch sa 

často ani nedozvie. Pokiaľ sa o nárokoch dozvie, bude je pozícia bude oslabená tým, že 

nebude mať prístup k dôkazom zo spisu ČNB, môže mu v medziobdobí uplynúť 

premlčacia lehota atp.  

C. Trestný čin 
 

 Dôsledkom porušenia povinnosti odbornej starostlivosti investičnej spoločnosti či 

jej zástupcu môže byť spáchanie trestného činu, a to v prvom rade porušovania povinností 

pri správe cudzieho majetku (§ 220 a § 221 TZ) a ďalej prípadne i manipulácie s kurzom 

investičných nástrojov (§ 250 TZ), porušenia predpisov o pravidlách hospodárskej súťaže 

(§ 248 TZ) či skresľovania údajov o stave hospodárenia a imania (§ 254 TZ). 

 V kontraste s vyvodzovaním súkromnoprávnej zodpovednosti voči zástupcovi 

investičnej spoločnosti potrestanie člena voleného orgánu iniciovaním trestnej 

zodpovednosti sa môže z mnohých dôvodov javiť racionálnejšie. Predovšetkým, trestné 

oznámenie predstavuje často jedinú možnosť vyvodenia zodpovednosti manažéra mimo 

odvolania z funkcie. Dôvodom je jednak, že často nie je od delikventa čo vymáhať, a 

jednak možnosť potrestania zástupcu za činnosť, ktorá je súkromnoprávne 

nepostihnuteľná. V trestnom práve je bežne aplikované, že i formálne perfektnými úkonmi 

podľa súkromného práva možno spáchať trestný čin.724 Ďalšími výhodami sú špecifiká 

trestného práva spočívajúce napríklad v tom, že pri trestnej zodpovednosti sa delikvent 

nemusí obohatiť, nemusí vzniknúť žiadna škoda a obvinený môže byť uznaný vinným i za 

pokus. Inštruktívnym príkladom z praxe predstavuje pokus o porušenie povinností pri 

                                                
723 § 70 ZoOP 
724 K tomu napr. rozsudok NS ČR zo dňa 26. 1. 2011, sp. zn. 5 Tdo 31/2011 
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správe cudzieho majetku spočívajúci v avalovaní zmenky predsedom predstavenstva bez 

toho, aby došlo k zaisteniu návratnosti plnenia pre prípad uplatnia zmenkového 

rukojemníctva. To, že k uplatneniu rukojemníctva nakoniec nedôjde, nebude mať vplyv na 

trestnú zodpovednosť. V konkrétnom prípade súd konštatoval nepriamy úmysel, pretože 

obvinený (zhodou okolností právnik) pri prevzatí zmenkového rukojemníctva musel 

vedieť, že môže spôsobiť škodu, a pre prípad, že ju spôsobí, s tým bol uzrozumený.725 

   

7. 2. 5. Motivačné schémy a odmeňovanie 

 

 Motivačné schémy v kolektívnom investovaní majú za cieľ prepojiť záujmy 

odmeňovaného so záujmami fondových investorov. Tieto motivačné schémy majú viesť 

odmeňovaného k tomu, aby zhodnocoval majetok zhromaždený vo fondoch. 

Odmeňovaným je tu tak konkrétny pracovník investičnej spoločnosti zabezpečujúci výkon 

jednotlivých činností, ako i investičná spoločnosť ako správca majetku vo fondoch. V 

konečnom dôsledku sa však i odmeny investičnej spoločnosti za správu fondov budú 

premietať do odmien príslušného pracovníka investičnej spoločnosti. Diskutované 

motivačné schémy v kolektívnom investovaní možno kategorizovať ako: 

(i) zásady odmeňovania všetkých pracovníkov investičnej spoločnosti; 

(ii) zásady odmeňovania osôb zodpovedných za podstupovanie významných rizík; 

(iii)pravidlá pre materiálne stimuly a 

(iv) úplata za obhospodarovanie fondu. 

 

Na začiatku treba zdôrazniť, že prvé tri kategórie motivačných schém nie sú 

žiadnym špecifikom kolektívneho investovania (UCITSD či AIFMD)726, ale preberajú 

trendy aktuálnych zásad odmeňovania podľa CRD IV či MiFID II.  Posledná kategória 

motivačných schém, úplata za obhospodarovanie, nie je predmetom európskej úpravy – 

smernica UCITSD stanovuje iba to, že odmeny a výdavky, ktoré investičná spoločnosť 

účtuje fondu, sú vecou národnej legislatívy alebo štatútov fondov.727  

 
                                                
725 Porov. rozsudok NS ČR zo dňa 27. 3. 2008, sp. zn. 5 Tdo 1412/2007 
726  Táto úprava nevzťahuje výlučne na podnikanie investičných spoločností, ale obdobne sa musieť 

aplikovať i podnikanie samosprávnych fondov (čl. 30 UCITSD). 
727 „V práve domovského členského štátu PKIPCP alebo v zmluvných podmienkach sú uvedené odmeny a 
náklady, ktoré môže správcovská spoločnosť účtovať fondu, ako aj spôsob vyúčtovania týchto odmien a 

nákladov.“ (čl. 90 UCITSD) 
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7. 2. 5. 1. Všeobecné zásady odmeňovania  
 

 Investičná spoločnosť musí podľa § 8 písm. e) vyhlášky o podrobnostiach zaviesť 

zásady odmeňovania všetkých pracovníkov prostredníctvom, ktorých vykonáva svoje 

činnosti. Zákonodarca ďalej požaduje len to, aby tieto zásady zaistil riadiaci orgán 

spoločnosti a neboli neprimerane závislé na krátkodobom výkone spoločnosti.728 Čo presne 

má vyjadrovať použitý pojem „zaistit“ nie jasné, pretože európske právo právomoc 

prijímania, prieskumu a implementácie zásad odmeňovania zveruje kontrolnému orgánu.729 

 V otázke, aký by mal byť obsah všeobecných zásad odmeňovania, možno vyjsť z 

toho, že podľa pokynov ESMA k zásadám riadneho odmeňovania by všeobecné pravidlá 

mali byť v súlade so špeciálnymi zásadami odmeňovania osôb zodpovedných za 

podstupovanie významných rizík.730 Veľmi často budú tvoriť jeden dokument. V oboch 

prípadoch by zásady odmeňovania mali sledovať základné ciele odmeňovania, ktorými 

sú:  

(i) podpora dlhodobého výkonu investičnej spoločnosti; 

(ii) podpora riadneho a účinného riadenia rizík investičnej spoločnosti;  

(iii)súlad so stratégiou podnikania, cieľmi, hodnotami, záujmami investičnej 

spoločnosti;  

(iv) podpora investičnej spoločnosti konať v najlepšom záujme fondu. 

 

7. 2. 5. 2. Odmeňovanie osôb zodpovedných za podstupovanie významných rizík 
 

A. Všeobecne 
 

 Zákonodarca v § 20 ods. 2 písm. j) ZISIF požaduje, aby investičná spoločnosť 

vytvorila systém odmeňovania osôb zodpovedných za činnosti spojené s 

podstupovaním významných rizík spoločnosti či obhospodarovaných fondov (material 

risk takers) v rozsahu:  

(i) postupov pre prijímanie rozhodnutí o odmeňovaní;  

(ii) zásad pre určenie a podmienky výplaty pevnej a pohyblivej zložky odmeny a  

                                                
728 § 8 vyhlášky o podrobnostiach 
729 Porov. vysvetlenie k čl. 14b ods. 1 písm. c) UCITSD podľa prílohy II Pokynov ESMA k zásadám 
riadneho odmeňovania podľa UCITSD 
730 Príloha II Pokynov ESMA k zásadám riadneho odmeňovania podľa UCITSD 
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(iii)spôsobov posudzovania výkonnosti tak, aby systém odmeňovania prispieval k 

riadnemu a účinnému riadeniu rizík. 

 Podrobnosti týchto požiadaviek prináša Príloha č. 1 vyhlášky o podrobnostiach, 

ktorá predstavuje transpozíciu čl. 14a a 14b UCITSD a prílohy II ods. 1 písm. m) AIFMD. 

Východiskovým interpretačným pravidlom je princíp proporcionality spočívajúci v 

tom, že stanovené zásady odmeňovania sa aplikujú spôsobom a v rozsahu, ktorý je 

primeraný veľkosti, organizácii a aktivitám obhospodarovateľa alebo obhospodarovaného 

fondu.731  

 V prvom rade vzniká otázka, kto všetko patrí do kategórie osôb zodpovedných za 

podstupovanie významných rizík. Podľa českej úpravy sú to predovšetkým členovia 

riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu obhospodarovateľa (bodies; executive and 

non-executive directors), osoby, ktoré skutočne riadia činnosť tohto obhospodarovateľa 

(senior management), osoby v kontrolných funkciách tohto obhospodarovateľa (control 

functions), predovšetkým osoby zodpovedné za riadenie rizík, compliance nebo vnútorný 

audit, osoby nebo skupiny osôb, ktorých činnosť je spojená s podstupovaním rizík tohto 

obhospodarovateľa, investičného fondu alebo zahraničného investičného fondu (risk 

takers) a ďalšie osoby, ktorých odmeňovanie je obdobné ako u osôb uvedených v 

predchádzajúcich bodoch.732 Ako vyplynulo z kontextu, ide o demonštratívny výpočet. 

Ďalšími osobami zodpovednými za podstupovanie významných rizík budú napríklad osoby 

poverené v rámci outsourcingu, ktoré činia investičné rozhodnutia s dopadom na rizikový 

profil fondu.733 

B. Prijímanie rozhodnutí o odmeňovaní 
  

 Európske právo predpisuje, že za prijímanie, kontrolu a implementáciu zásad 

odmeňovania zodpovedá kontrolný orgán.734 Ďalej sa požaduje, aby zásady 

odmeňovania nekontrolovali žiadni výkonní členovia kontrolných orgánov. Kontrolný 

orgán by mal tiež schváliť všetky následné významné výnimky alebo zásadné zmeny v 

                                                
731 K formulácii princípu proporcionality pozri čl. 14b ods. 1 prvá veta UCITSD, príloha II odst. 1 prvá veta 

AIFMD a kap. I ods. 1  písm. c) vyhlášky o podrobnostiach 
732 Kap. I bod 1 písm. b) Prílohy č. 1 vyhlášky o podrobnostiach 
733 Porov. bod 2 recitálu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ z  23. júla 2014 , ktorou sa 
mení smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich 
sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie 
depozitára, politiky odmeňovania a sankcie (ďalej len „UCITSD V“). 
734 Čl. 14b ods. 1 písm. c) UCITSD: „the remuneration policy is adopted by the management body of the 
management company in its supervisory function, and that body adopts, and reviews at least annually, the 
general principles of the remuneration policy and is responsible for, and oversees, their implementation;“  V 
tuzemsku kap. II bod 1 Prílohy č. 1 vyhlášky o podrobnostiach 
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zásadách odmeňovania a mal by starostlivo zvážiť a monitorovať ich dôsledky. Kontrolný 

orgán by mal zaistiť, že zásady odmeňovania a ich uplatňovanie budú aspoň jedenkrát 

ročne podrobené celkovému nezávislému vnútornému preverovaniu, či všetko funguje ako 

má a podľa právnych predpisov. Pod pojmom „nezávislé vnútorné preverovanie“ sa 

rozumie zapojenie interných pracovníkov v kontrolných funkciách, hlavne z compliance, 

interného auditu, riadenia rizík či výborov zriaďovaných dozornou radou.735 

 Investičná spoločnosť musí zriadiť výbor pre odmeňovanie736 za predpokladu, že 

je významná vzhľadom na svoju veľkosť, organizačné usporiadanie, povahu čí zložitosť 

činnosti.737 Základnou úlohou výboru je posudzovanie zásad a postupov odmeňovania a 

prípravu návrhov odmien, o ktorých rozhoduje kontrolný orgán. Výbor pre odmeňovanie 

musí byť zložený z členov kontrolného orgánu. Všeobecné pokyny ESMA k zásadám 

riadneho odmeňovania podľa UCITSD ďalej požadujú, aby boli jeho členovia nevýkonní 

(exekutívni) a väčšina z nich má byť nezávislá.738 

C. Zásady pre určenie a podmienky výplaty pevnej a pohyblivej zložky odmeny 

  
 Vyhláška o podrobnostiach stanovuje nasledovné podmienky výplaty pevnej a 

pohyblivej zložky odmeny:739 

(i) Pevná a pohyblivá zložky odmeny sú vhodne vyvážené; pevná zložka odmeny tvorí 

dostatočne veľký podiel odmeny tak, aby bolo možné uplatňovať pružné zásady pre 

pohyblivú zložku, vrátane možnosti pohyblivú zložku celkom nevyplatiť; 

(ii) Vznik nároku na podstatnú časť, najmenej však 40 %, pohyblivej zložky je 

oddialený aspoň po dobu 3 až 5 rokov, ibaže je investičný horizont fondu kratší; 

dĺžka obdobia musí byť primeraná dobe, na ktorú je fond založený a musí 

zodpovedať povahe rizík spojených s investovaním majetku fondu a pravidlám 

odkupovania cenných papierov vydávaných fondom; k oddialenej časti pohyblivej 

zložky nemôže vniknúť nárok rýchlejšie než pomerne; v prípade, že časť 

                                                
735 Body 50 – 53 Všeobecných pokynov k zásadám riadneho odmeňovania podľa UCITSD 
736 Příloha č. 1 k vyhláške o podrobnostiach 
737 Kap. II bod 4 Prílohy č. 1 vyhlášky o podrobnostiach. Podľa čl. 56 Všeobecných pokynov k zásadám 

riadneho odmeňovania podľa UCITSD kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri rozhodovaní o zriadení výboru 

pre odmeňovanie, sú predovšetkým: (i) či ide o verejne obchodovanú investičnú spoločnosť, (ii) právna 

štruktúra investičnej spoločnosti, (iii) počet zamestnancov investičnej spoločnosti, (iv) aktíva spravované 
investičnou spoločnosťou, (v) či je investičná spoločnosť tiež správcom alternatívnych investičných fondov, 

(vi) poskytovanie investičných služieb uvedených v článku 6 ods. 3 UCITSD. 
738 Bod 60 Všeobecných pokynov k zásadám riadneho odmeňovania podľa UCITSD 
739 Body 6 – 13 Prílohy č. 1 vyhlášky o podrobnostiach 
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pohyblivej zložky odmeny dosahuje mimoriadne vysokého objemu, je oddialený 

vznik nároku aspoň do výšky 60 % tohto objemu;  

(iii)Podstatnú časť pohyblivej zložky, najmenej však 50 %, tvoria podiely tohto fondu 

alebo iné nástroje, ktoré sa vzťahujú k týmto podielom; pokiaľ hodnota majetku 

spravovaného fondu predstavuje menej než 50 % z celkového portfólia 

spravovaného investičnou spoločnosťou, požiadavka na odmeňovanie podielmi 

fondu sa nepoužije;  

(iv) nárok na pohyblivú zložku odmeny alebo akúkoľvek jej časť nevzniká, pokiaľ  to 

nie je odôvodnené finančnou situáciou spoločnosti, výkonnosťou fondu alebo 

individuálnou výkonnosťou odmeňovaného (malus); 

(v) investičná spoločnosť zavedie opatrenia, ktoré jej umožnia odňať pohyblivú zložku 

odmeny (clawback);  

(vi) v prípade nepriaznivej finančnej situácie investičnej spoločnosti alebo fondu sa 

celková pohyblivá zložka odmien znižuje, vrátane uplatnenia inštitútov malus a 

clawback.740  

 Jednoznačne najkontroverznejšou požiadavkou je povinnosť vyplatiť 

minimálne 50 % pohyblivej zložky v podieloch obhospodarovaných fondov. V 

prípade, že obhospodarované portfólio každého z fondov tvorí menej než 50 % všetkých 

obhospodarovaných aktív, požiadavka na 50 % minimum pohyblivej zložky odmeny sa 

nebude aplikovať. Problém však spočíva predovšetkým v tom, ako sme si ukázali v prvej 

časti práce, že o efektívnosti tohto typu motivačného nástroja možno oprávnene 

pochybovať. Avšak i v prípade, že by investičná spoločnosť považovala tento nástroj za 

efektívny, často pôjde o fakticky či právne neaplikovateľnú požiadavku. V prípade 

faktickej nemožnosti pôjde o fondy kvalifikovaných investorov či fondy vyžadujúce veľmi 

vysokú minimálnu investíciu. V prípade právnej nemožnosti může ísť o uplatňovanie 

týchto požiadaviek na osoby, na ktoré boli outsourcované niektoré významné činnosti, kde 

môžu vznikať rôzne problémy v súvislosti s reštriktívnymi obmedzeniami práva tretích 

štátov alebo rôzne daňové problémy. Zdá sa, že zákonodarca uvedené problémy predvídal. 

Povinnému subjektu totiž výslovne umožňuje po uplatnení testu proporcionality opísané 

                                                
740 Za účelom, aby dotknutí pracovníci neoslabovali účinok zásad odmeňovania zameraný na znižovanie 
rizík, sa požaduje, aby spoločnosť zaistila, že odmeňovaný pracovník nebude uplatňovať strátégie, ktoré by 

mu nahradzovali čiastku, o ktorú bola znížená pohyblivá zložka odmeny alebo sú s takýmito čiastkami 

porovnateľné. Znamená to, že spoločnosť by mala zaistiť, že odmeňovaný nebude uzatvárať rôzne pojistenia 

alebo derivátové zmluvy s týmto účinkom.  
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pravidlo čiastočne alebo úplne vylúčiť vo vnútorných predpisoch.741 Takýto postup bude 

väčšinou veľmi praktickým riešením.     

D. Posudzovanie výkonnosti  
 

 Väzba na výkonnosť (výsledky) je kľúčovým prvkom pohyblivej zložky 

odmeny.742 Znamená to, že v prípade pohyblivých odmien by odmeňovaní mali byť 

hodnotení podľa toho, ako prispeli k výsledkom fondov obhospodarovaných investičnou 

spoločnosťou.743 Okrem fondov sa však berú do úvahy i výsledky spoločnosti a jej 

organizačných útvarov.744 Príkladmi výkonnostných odmien sú bonusy, zlaté padáky, 

penzijné výhody či akciové opcie. Jedinou výnimkou z povinnosti viazať pohyblivú zložku 

odmeny na výkonnosť, je poskytovanie pohyblivej zložky pri nábore nových osôb. 

Obmedzením je, že tento spôsob odmeňovania môže byť poskytovaný maximálne počas 

prvého roka činnosti novej osoby.745 

 Ako už bolo uvedené, výkonnostné kritériá by mali byť priamo odvodené z cieľov 

investičnej spoločnosti, cieľov jej útvarov a cieľov investičnej stratégie 

obhospodarovaného fondu. Vyplýva z toho predovšetkým, že pokiaľ je posudzovanie 

výkonnosti nastavené správne, dokáže prepojiť odmeňovanie s dosiahnutím investičnej 

stratégie fondu a obchodného plánu alebo s naplnením cieľov investičnej spoločnosti. 

Naopak nesprávne nastavené výkonnostné kritériá môžu byť stimulom k podstupovaniu 

prílišného rizika. Hodnotenie výkonnosti by malo preto zohľadňovať len efektívne a 

udržateľné výsledky. V tejto súvislosti sa zdôrazňuje, že výkonnostné kritériá by mali 

obsahovať hlavne dosiahnuteľné ciele a merítka, na ktoré má odmeňovaný pracovník 

určitý priamy vplyv.746 Podľa rozhodovacej praxe tuzemského orgánu dohľadu by preto 

                                                
741 Porov. kap. II bod 10 Prílohy č. 1 vyhlášky o podrobnostiach. 
742 Porov. „Všetky odmeny možno rozdeliť na fixné (platby alebo prémie poskytované bez ohľadu na 

výkonnostné kritériá) a pohyblivé zložky (dodatočné platby alebo prémie poskytované v závislosti od 

výkonnosti alebo, v určitých prípadoch, na základe iných zmluvných kritérií.“ (bod 12 Všeobecných pokynov 

k zásadám riadneho odmeňovania podľa UCITSD). 
743 Porov. definícia výkonnostnej odmeny podľa Všeobecných pokynov k zásadám riadneho odmeňovania 

podľa UCITSD 
744 Body 103–104 Všeobecných pokynov k zásadám riadneho odmeňovania podľa UCITSD 
745 Kap. II bod 3 Prílohy č. 1 vyhlášky o podrobnostiach. 
746 Porov. bod 104 Všeobecných pokynov k zásadám riadneho odmeňovania podľa UCITSD. Tuzemská 
vyhláška o podrobnostiach  túto skutočnosť nereflektuje. Namiesto toho stanoví len to, že pokiaľ sa aplikujú 

výkonnostné odmeny, tak celková odmena je založená na kombinácii individuálnej pracovnej výkonnosti, 
výkonnosti dotknutého pracovného útvaru a výkonnosti celej spoločnosti alebo výkonnosti fondu.746 
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bolo protiprávne napríklad i len čiastočné naviazanie odmeny odmeňovanej osoby na 

výkonnosť materskej spoločnosti.747  

 Podľa európskeho výkladu by sa mali pri posudzovaní výkonnosti 

odmeňovaného brať do úvahy tak kvantitatívne (finančné), ako i kvalitatívne 

(nefinančné) kritériá.748 Kvantitatívne opatrenia výkonnosti, ktoré sa používajú v odvetví 

správy aktív, predstavujú vnútorná miera návratnosti (IRR), zisk pred úrokmi či zdanením, 

odpismi a amortizáciou (EBITDA), ukazovateľ alfa, absolútna a relatívna návratnosť, 

Sharpeov pomer a objem aktív.  

Medzi príklady kvalitatívnych (nefinančných) opatrení patria dosiahnutie strategických 

cieľov, spokojnosť investorov, dodržiavanie politiky riadenia rizík, súlad s internými a 

externými predpismi, vodcovstvo, riadenie, práca v kolektíve, tvorivosť, motivácia a 

spolupráca s inými organizačnými útvarmi a so zamestnancami v kontrolných funkciách.        

 Pri priznávaní odmeny by mali mať väčšiu váhu negatívne nefinančné 

výsledky, predovšetkým neetické správanie alebo konanie, ktoré je v rozpore so 

stanovenými predpismi, než dobré finančné výsledky dosiahnuté odmeňovaným, a preto by 

sa v dôsledku takýchto negatívnych výsledkov mala znížiť pohyblivá zložka odmeňovania 

odmeňovaného.  

 S vyššie uvedením súvisí i prispôsobenie pohyblivej zložky odmeny o riziká.749 

Pod pojmom prispôsobenie pohyblivej zložky odmeny o riziká sa rozumie predbežná (ex 

ante) a následná (ex post) úprava rizík premietnutá do výšky pohyblivej zložky odmeny. 

Predbežná úprava rizika má upraviť odmeňovanie z hľadiska prípadného nepriaznivého 

vývoja v budúcnosti. Deje sa tak v zásade dvoma spôsobmi. V prvom rade sa pri meraní 

ziskovosti investičnej spoločnosti, jej organizačných útvarov a fondov vychádza z čistých 

príjmov po zohľadnení všetkých priamych aj nepriamych nákladov spojených s danou 

činnosťou. V druhom rade by pri rozdeľovaní, resp. stanovovaní odmien malo byť 

vyžadované opätovné posúdenie výsledkov a rizík, aby pohyblivá zložka odmeny bola 

upravená o riziká a chyby v posúdení výsledkov a rizík zistených od doby, kedy bola 

odmeňovanému priznaná pohyblivá zložka odmeny. Posúdenie rizík by malo zahŕňať tak 

finančné, ako i nefinančné kritériá . 

 Následná úprava rizika má formu aplikácie inštitútov ako malus a clawback. 
                                                
747 Porov. bod 18 rozhodnutia ČNB vo veci ČSOB č.j. 2017/76850/570 z 5. 6. 2017, sp.zn. Sp/2016/251/573: 
„Účastník řízení nezavedl vhodná výkonností kritéria a podmínky přiznávání pohyblivé složky odměny, když 

odměnu pracovníků z části navázal na výkonnost skupiny KBC Group a samotné přiznání pohyblivé složky 

podmínil minimální úrovní výkonnosti skupiny KBC Group.“ 
748 Bod 112 Všeobecných pokynov k zásadám riadneho odmeňovania podľa UCITSD 
749 Body 95–160 Všeobecných pokynov k zásadám riadneho odmeňovania podľa UCITSD 
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7. 2. 5. 3. Pravidlá pre materiálne stimuly 
 

 Zákonodarca ďalej vyžaduje, aby investičná spoločnosť vytvorila pravidlá pre 

prijímanie, ponúkanie alebo poskytovanie materiálnych stimulov (inducements),750 ktoré 

budú rešpektovať regulatórne požiadavky na prípustnosť.751 Pravidlami pre materiálne 

stimuly sa rozumejú podmienky, za ktorých investičná spoločnosť môže prijímať a 

poskytovať poplatky, provízie a nepeňažné výhody. Dôvodom regulovania 

materiálnych stimulov je, že môžu byť v rozpore s povinnosťou konať čestne, 

spravodlivo a profesionálne a v najlepšom záujme fondov a ich investorov,752 

napríklad tým, že motivujú využívať služby len jedného dodávateľa, distribuovať vybraný 

produkt na úkor ostatných atp. Z pohľadu tejto práce je najdôležitejšie, že materiálne 

stimuly môžu vytvárať paralelné odmeňovacie schémy, ktoré by bez regulatórnej 

intervencie fungovali mimo stanovenej politiky odmeňovania.  

 Materiálne stimuly možno vo všeobecnosti kategorizovať ako zákaznícke, 

prevádzkové a ostatné stimuly.753 Zákonodarca s nimi spája rôzne konzekvencie. Po 

prvé, zákaznícke stimuly sú stimuly, ktoré platí alebo dostáva zákazník (investor alebo 

fond). Na zákaznícke stimuly nie sú viazané špeciálne zákonné požiadavky obmedzujúce 

ich prípustnosť.  Po druhé, prevádzkové stimuly sú prípustné za predpokladu, že 

umožňujú poskytovanie služieb obhospodarovania a administrácie a nie sú v rozpore s 

povinnosťou investičnej spoločnosti konať kvalifikovane, čestne, spravodlivo a v 

najlepšom záujme fondu a jeho investorov. Po tretie, ostatné stimuly sú stimuly priamo 

alebo nepriamo hradené tretej strane alebo od nej prijímané a nespadajú pod kategóriu 

prevádzkových stimulov. Typicky pôjde o platby, ktoré investičná spoločnosť poskytuje 

distribučnému partnerovi za distribučné služby alebo platby, ktoré prijíma investičná 

spoločnosť od obchodníka s cennými papiermi ako odmenu za aktívne využívanie jeho 

služieb. V oboch prípadoch vznikajú možné konflikty medzi záujmom fondového 

investora a záujmom odmeňovanej osoby.  Z toho dôvodu sú tzv. ostatné stimuly prípustné 

                                                
750 Český zákonodarca používa označenie „pobídky“, avšak české a slovenské preklady európskej legislatívy 
hovoria o materiálnych stimuloch. Európskej terminológie sa v tomto texte budeme držať. 
751 Porov. § 22 ods. 2 písm. h) ZISIF 
752 Porov. čl. 29 smernice Komisie 2010/43/EÚ z 1. júla 2010 , ktorou sa vykonáva smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky, konflikty záujmov, pravidlá 

výkončinnosti, riadenie rizík a obsah dohody medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou („VS-
UCITSD IV“) a čl. 24 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2013 z  19. decembra 2012 , ktorým sa 

dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné podmienky 

výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad („DN-AIFMD“). 
753 K tomu Úřední sdělení České národní banky ze dne 17. ledna 2014 o podmínkách přípustnosti pobídek při 

distribuci některých produktů na finančním trhu 
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len po splnení troch predpokladov: (i) prispievajú k zlepšeniu kvality poskytovanej služby 

alebo činnosti, (ii) nie sú v rozpore s povinnosťou konať v najlepšom záujme zákazníka, 

(iii) fond alebo investor je pred poskytnutím služby informovaný o jej existencii, povahe, 

výške alebo spôsobe výpočtu, pokiaľ výšku nemožno určiť dopredu. Informácia o stimule 

sa poskytuje v štatúte fondu alebo na internetových stránkach v prípade, že 

obhospodarovateľ nechce alebo nemôže uviesť stimul v štatúte.754 

   

7. 2. 5. 4. Úplata za obhospodarovanie fondu 
 

 Úplate za obhospodarovanie fondu je v tuzemsku venovaná minimálna pozornosť. 

Aktuálne znenie zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch dokonca 

implikuje, že investičná spoločnosť nie je pri stanovovaní úplaty za obhospodarovanie 

obmedzovaná, a môže zvoliť akékoľvek kritérium určenia úplaty za obhospodarovanie.755 

Eventuálna voľnosť investičnej spoločnosti pri nastavovaní poplatkov však neberie do 

úvahy fiduciárne povinnosti investičnej spoločnosti voči obhospodarovaným fondom a ich 

investorom a nepriamy vplyv špecifických pravidiel pre odmeňovanie pracovníkov 

obhospodarovateľa na poplatky za obhospodarovanie fondov. Po prvé, investičná 

spoločnosť a členovia jej orgánov sú pri nastavovaní poplatku za obhospodarovanie 

fondu viazaní fiduciárnymi povinnosťami voči obhospodarovanému fondu a jeho 

investorom, podobne ako je tomu v iných prípadoch obhospodarovania a administrácie 

fondov.756 V niektorých právnych poriadkoch je diskutovaná fiduciárna povinnosť správcu 

vo vzťahu k poplatkom a nákladom stanovená explicitne.757 

 Postup stanovujúci prípady,  v ktorých poplatky a náklady za obhospodarovanie 

fondu porušujú fiduciárnu povinnosť obhospodarovateľa priniesol známy americký judikát 

Gartenberg v. Merrill Lynch Asset Management.758 Súd v tomto judikáte stanovil, že k 

porušeniu fiduciárnej povinnosti vo vzťahu k poplatkom správcu fondu dôjde, pokiaľ 

sú poplatky správcu tak disproporčne vysoké, že nemajú žiadny rozumný vzťah k 

poskytnutým službám a nemôžu byť výsledkom vyjednávania medzi dvoma 

                                                
754 Porov. čl. 29 smernice 2010/34/EÚ, ktorý je implementovaný § 41 vyhlášky o podrobnostiach 
755 Tuzemský zákon aktuálne demonštratívne uvádza niekoľko kritérií, pomocou ktorých môže byť stanovená 

úplata obhospodarovateľa za obhospodarovanie fondu kolektívneho investovania (§ 209 ZISIF). 
756 § 18, 21 odst. 1  a § 45 a 49 odst. 1 ZISIF 
757 Napr. § 36(b) ICA „[...] the investment adviser of a registered investment company shall be deemed to 
have a fiduciary duty with respect to the receipt of compensation for services, or of payments of a material 
nature, paid by such registered investment company, or by the security holders thereof, to such investment 
adviser or any affiliated person of such investment adviser.“ 
758 Gartenberg v. Merrill Lynch Asset Management, Inc., 694 F.2d 923 (2d Cir. 1982) 
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nezávislými subjektmi.759 Súd navyše polemizoval s názorom prvostupňového súdu, že 

poplatky za správu účtované inými podobnými správcami môžu slúžiť ako referenčná 

hodnota pre hodnotenie poplatkov účtovaných posudzovaným správcom. Dôvodom je, že 

súťaž o investora medzi fondmi neimplikuje, že existuje rovnaká súťaž o fond medzi 

správcami fondov.760 Povedané inak, vzhľadom na to, že sa fond nemôže presunúť od 

jedného správcu k inému, mal by byť menší dôraz na poplatky účtované správcami iných 

podobných fondov. Iný americký súd nesúhlasil, pretože podľa neho sa fiduciárna 

povinnosť správcu sa vyčerpáva zverejnením poplatkovej schémy verejnosti. Trhová 

konkurencia medzi fondmi je podľa tohto súdu najefektívnejším regulátorom v 

nastavovaní poplatkov a nákladov za správcovské služby.761 Najvyšší súd sa však priklonil 

k právnemu záveru z prípadu Gartenberg, keď potvrdil špecifické kritériá, ktoré sa musia 

skúmať pri posudzovaní primeranosti poplatkov a nákladov správcov fondov.762  

 Po druhé, pri nastavovaní poplatkov obhospodarovateľa fondu netreba tiež zabúdať, 

že špecifické pravidlá pre odmeňovanie pracovníkov obhospodarovateľa zodpovedných za 

podstupovanie významných rizík nepriamo regulujú i požiadavky na poplatky za 

obhospodarovanie fondov. Hlavným dôvodom je, že výkonnosť pracovníka zodpovedného 

za obhospodarovanie fondu odmeňovaného výkonnostnými odmenami ovplyvňuje 

výkonnosť fondu, za ktorú je jeho obhospodarovateľ odmeňovaný poplatkom za 

obhospodarovanie.  Európsky zákonodarca si naznačenú previazanosť dobre uvedomuje, 

pretože v smernici UCITS V doporučuje, aby sa princípy politiky odmeňovania 

pracovníkov aplikovali i na platby z UCITS fondov voči správcovským spoločnostiam a 

fondom s právnou subjektivitou.763  Uvedené však nekladie požiadavku, aby pri úplatách 

za obhospodarovanie boli nastavené rovnaké podmienky ako pre výplatu pohyblivej zložky 

odmeny osoby zodpovednej za podstupovanie významných rizík. Treba vychádzať 

predovšetkým z toho, že odmeňovanie by nemalo podporovať podstupovanie rizík 

nezlučiteľných s rizikovým profilom fondu. Rizikám nepochybne predchádza 

predovšetkým požiadavka na neprípustnosť naviazania celej úplaty za obhospodarovanie 

na výkonnosť fondu.764  Takéto schémy možno považovať za neprimerane rizikové, čo 

                                                
759 Ibid., 928 : „[...] to be guilty of a violation of  Section 36(b) [...] the adviser-manager must charge a fee 
that is so disproportionately large that it bears no reasonable relationship to the services rendered and could 
not have been the product of arm's length bargaining.“ 
760 Ibid., 929 
761 Jones v. Harris Associates, 527 F.3d 627 (7th Cir. 2008) 
762 Jones v. Harris Associates L.P., 559 U.S. 335 (2010) 
763 Porov. recitál 7 smernice UCITSD V:  „The principles regarding sound remuneration policies should also 
apply to payments made from UCITS to management companies or investment companies.“ 
764 Porov. čl. 14b odst. 1 písm. j), g), h) UCITSD V 
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však evidentne nebráni českému zákonodarcovi, aby ich v rozpore so zmyslom UCITSD V 

doporučoval.765 Pre porovnanie možno uviesť, že v americkom práve platí, že registrovaní 

kolektívni správcovia majú všeobecne zakázané uplatňovať výkonnostnú odmenu za 

správu.766 Jedinú výnimku z pravidla predstavuje veľmi modifikovaná výkonnostná 

odmena, ktorá sa musí zvyšovať či znižovať v závislosti od indexu.767  

 

7. 2. 5. 5. Transparentnosť odmeňovania 
 

 Ďalším výrazným aspektom motivačných schém je dôraz na ich transparentnosť, 

pretože sú predmetom rozsiahlych informačných povinností voči verejnosti. Predovšetkým 

štatút fondu kolektívneho investovania musí obsahovať údaje o poplatkoch účtovaných 

investorom a nákladoch hradených z majetku fondu a údaje o zásadách odmeňovania 

obhospodarovateľa, a to aspoň odkazom na internetové stránky.768 Špecifikom štatútu 

fondu kvalifikovaných investorov je, že spoločenská zmluva samosprávneho fondu 

kvalifikovaných investorov musí obsahovať podrobnosti týkajúce sa odmien a náhrad 

výdavkov štatutárneho orgánu fondu alebo jeho člena.769 

 Z uvedeného vyplýva, že výška úplaty za obhospodarovanie fondu kolektívneho 

investovania bude vyplývať z informácie o poplatkoch a nákladoch. Zákonodarca počíta s 

tým, že sa hodnota odplaty môže meniť. Ochranným opatrením pri zvýšení úplaty za 

obhospodarovanie či výstupného poplatku je preto právo podielnikov alebo akcionárov, 

ktorých sa rozhodnutie o zvýšení úplaty týka, na odkúpenie podielového listu alebo 

investičnej akcie bez zrážky.770 

 Z pohľadu transparentnosti je konštrukcia fondov kvalifikovaných investorov iná. 

Kvalifikovaný investor má totiž silnejšiu vyjednávaciu pozíciu, vďaka ktorej môže 

požadovať konštrukciu úplaty za obhospodarovanie, ktorá optimálne vyhovuje jeho 

potrebám.  Kvalifikovaní investori majú navyše priamu možnosť podieľať sa tvorbe 

konštrukcie výšky úplaty prostredníctvom orgánov fondu, keďže tieto fondy majú často 

                                                
765 Porov. § 209 písm. b), c) a d) ZISIF 
766 § 205(a) Advisor Company Act.  
767 Konkrétne podľa § 205(b) Advisor Company Act môže registrovaný správca vo vzťahu k registrovaným 

retailovým fondom a portfóliu majetných investorov uplatniť poplatok založený na podiele z priemernej 
hodnoty fondového kapitálu, ktorá sa zvyšuje alebo znižuje podľa investičnej výkonnosti fondu v porovaní s 

neobhospodarovaým portfóliom – indexom (fulcrum fee). 
768 § 220 odst. 1 písm. i) a j) ZISIF 
769 § 276 odst. 2 ZISIF 
770 § 211 ZISIF 
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korporátnu formu. Úplata za obhospodarovanie fondu obdobne tak nie je predmetom 

transparentnostných požiadaviek. 

  

7. 2. 6. Dlh  

 

7. 2. 6. 1. Všeobecne 
  

 V prvej časti dizertačnej práce sme vysvetlili rozdiel medzi akcionármi a veriteľmi, 

negatíva a pozitíva spojené s dlhovým financovaním a úlohu dlhu v kapitálovej štruktúre 

všeobecných korporácií a finančných inštitúcií podľa CRD IV a CRR, ktorou sme testovali 

platnosť MM teorému v oblasti bánk a obchodníkov s cennými papiermi. Postavenie dlhu 

v oblasti kolektívneho investovania vykazuje iné charakteristiky. Spoločným 

menovateľom investičných spoločností a štandardných fondov je, že regulátor sa k 

dlhu stavia v zásade rezervovane. Jednak v kapitálovej štruktúre investičných 

spoločností je preferovaný skôr vlastný kapitál a investície do bezpečných likvidných 

nástrojov, a jednak úloha dlhu v kapitálovej štruktúre investičných fondov je regulovaná 

reštriktívne. Vysvetlení môže byť niekoľko. Najzákladnejšie vysvetlenie by mohlo 

spočívať v tom, že na rozdiel od bankového sektora vysoké zadlženie subjektov 

kolektívneho investovania nemá spoločensky žiadúce účinky prísunu financovania pre 

verejnosť, a preto nie je žiadny dôvod ho podporovať. Naopak vysvetlenie, že insolvencie 

fondov by sa mohli mať negatívny dopad na celú ekonomiku, nie je presvedčivé, pretože 

hlavnými hrozbami sú iné subjekty ako napríklad banky, ktoré sú z pohľadu dlhu 

regulované skôr benevolentne. Presvedčivejší dôvod k zákonodarcovmu rezervovanému 

postoju k dlhu môže spočívať v tom, že investičná spoločnosť obhospodaruje oddelený 

súbor klientskeho majetku, ktorý nie je štátom poistený. Keďže štát negarantuje klientske 

vklady do majetku fondu, tak sa investície snaží v zásade chrániť portfóliovými 

požiadavkami a obmedzuje úvery na účet fondu, pretože zvyšovanie kreditných rizík 

zvyšuje i riziká fondových investícií. Snaha ochrániť investorov reštriktívnou reguláciou 

však platí predovšetkým pre štandardné a špeciálne fondy, ale už nie AIF, ktoré nie sú 

takto regulované. 
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7. 2. 6. 2. Dlh v kapitálovej štruktúre investičných spoločností  
 

 Kapitálové požiadavky pre investičné spoločnosti sa na prvý pohľad zdajú byť 

zjednodušenými bankovými kapitálovými požiadavkami. Požiadavky na počiatočný 

kapitál (initial capital) a kapitál (own fund) investičných spoločností sa totiž kryjú s 

položkami kmeňového kapitálu tier 1 podľa CRR.771 Investičnej spoločnosti síce nič 

nebráni, aby sa financovala i cudzími zdrojmi, avšak predpísaný podiel kmeňového 

kapitálu tier 1 musí byť zachovaný po celú dobu trvania existencie spoločnosti. Dôvod, 

prečo kapitálová štruktúra investičných spoločností prioritizuje vlastný kapitál pred 

dlhovým financovaním, spočíva v tom, že európsky zákonodarca stále spolieha na 

vytvorenie základného kapitálu ako nástroj ochrany pre veriteľov, a zároveň sa snaží 

predchádzať diskutovaným problémom spojeným s výhradne dlhovým 

financovaním. V súlade s tým recitál UCITSD zdôrazňuje, že záväzky vyplývajúce z 

činností investičnej spoločnosti a jej stabilita investičnej spoločnosti má byť 

zabezpečovaná práve vlastnými zdrojmi spoločnosti.772 

 Bližší pohľad ukazuje, že bankové kapitálové požiadavky sa na oblasť kolektívneho 

investovania aplikujú len parciálne. Vysvetlenie je, že v režime UCITSD či AIFMD na 

rozdiel od CRD IV a CRR požiadavky na množstvo či kvalitu kapitálu nezávisia od 

rizikovosti obchodných aktivít (investícií). Minimálne kapitálové požiadavky na investičnú 

spoločnosť tak skôr pripomínajú kapitálový režim bežných verejne obchodovaných 

korporácií.  

   

7. 2. 6. 3. Dlh v portfóliu investičných fondov 
 

 Dlh v portfóliu investičných fondov má dva aspekty, a to investovanie  majetku 

fondu do dlhových inštrumentov a riadenie ekonomickej expozície investičného 

fondu. Investovanie do dlhových inštrumentov je výberom jednej z prípustných možností 

investovania zhromaždených prostriedkov vo fonde. Základom je teória portfólia, ktorá 

požaduje diverzifikáciu investícií medzi nástroje rôznych emitentov. Tým sa snaží prispieť 

k ochrane investorov. Riadenie expozícií fondu je technika obhospodarovania fondu a 

znižovania rizík, ktorým je fond vystavený. Požiadavky na skladu majetku,  techniky 

                                                
771 UCITD a AIFMD stále odkazuje sa na dnes už neúčinných predchodcov CRD IV a CRR. 
772 Recitál č. 9 UCITSD 



191 
 

obhospodarovania či znižovania rizík UCITS fondov sú v porovnaní s inými druhmi 

fondov prirodzene najprísnejšie.773  

 Prvý aspekt, dlhové nástroje v portfóliu fondov, sa riadi pravidlami skladby 

majetku fondu a investičných limitov (investičná politika). Pre dlhové nástroje, ako 

zložku investičných nástrojov, platí, že fond môže vo všeobecnosti investovať len do 

investičných cenných papierov prijatých k obchodovaniu na regulovanom trhu s tým, 

UCITS umožňuje, aby fond investoval 10 % zo svojich aktív do cenných papierov 

neobchodovaných na regulovaných trhoch.774 Bez ohľadu na to, investičné limity 

investičnej politiky vychádzajú z pravidla 5/10/40 (risk spreading rule), ktorý stanovuje, 

že UCITS nemôže investovať viac ako 5% svojich aktív do cenných papierov alebo 

nástrojov peňažného trhu emitovaných jedným emitentom; tento limit sa však môže zvýšiť 

až na 10% za predpokladu, že vo všetkých prípadoch prekročenia 5% limitu, expozícia 

voči takýmto emitentom spolu nepresiahne 40% aktív fondu.775  

 Základnú hranicu 5 % z hodnoty svojho majetku môže UCITS prekročiť tiež v 

prípade, že investuje maximálne 25% hodnoty majetku fondu do dlhopisov vydaných 

jednou európskou úverovou inštitúciou, ktorá podlieha dohľadu štátu chrániacemu záujmy 

vlastníkov dlhopisov a ak sú peňažné prostriedky získané emisií týchto dlhopisov 

investované do bezpečných aktív. Súčet týchto investícií však nesmie prekročiť 80% 

hodnoty majetku tohto fondu.776  

 Podobne ako pri diskutovanej bankovej regulácii i v kolektívnom investovaní sú 

zvýhodňované investície do inštrumentov verejného sektora. Možno totiž investovať 

všetok majetok UCITS fondu do dlhopisov, ktoré vydal alebo prevzal záruku štát, územný 

samosprávny celok členského štátu či medzinárodná finančná organizácia. Emisií však 

musí byť aspoň šesť, a pokiaľ je táto informácia dostatočne publikovaná, tak jednotlivé 

emisie nemajú limity.777 

 Druhý aspekt, techniky obhospodarovania a znižovania rizík, upravujú 

požiadavky na použitie páky. Pripomeňme, že páka ukazuje, aká časť aktív je 

                                                
773 AIFMD nestanovuje žiadne pevné investičné limity či limity na využívanie pákového efektu. Správcovia 
AIF však musia zvoliť „rozumný“ limit na využívanie pákového efektu s tým, že dohľadové orgány 

členských štátov môžu uložiť správcom limity obmedzujúce použitie páky AIF ako opatrenie pri ohrození 

stability a integrity trhu (čl. 25 ods. 3 AIFMD).  
774 Čl. 50 ods. 1 a 2 UCITSD 
775 Čl. 52 ods. 2 UCITSD 
776 § 17 ods. 2 písm. c) nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k 

jejich obhospodařování  
777 § 20 ZISIF 
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financovaná záväzkami, predovšetkým dlhom. V UCITSD sa páka nazýva celková 

expozícia (global exposure).  

 V porovnaní s tradičným bankovým sektorom, kde sú aktíva 10 až 30 násobne 

väčšie než veľkosť vlastného kapitálu, veľkosť páky je v oblasti kolektívneho investovania 

malá, pretože aktíva fondov predstavujú menej než dvojnásobok veľkosti ich kapitálu. 

Avšak konzervatívny pákový pomer môže podhodnotiť skutočné riziko, pretože syntetické 

expozície nie sú nevyhnutne zachytené v bilancii a vlastný kapitál fondu býva veľmi 

nestabilný.778  

 Pákový efekt sa v oblasti kolektívneho investovania vytvára prostredníctvom 

prijímania úverov a zápožičky cenných papierov (financial leverage) alebo cez deriváty 

(synthetic leverage).779 Deriváty a zápožičky investičných nástrojov vytvárajú podmienené 

záväzky, ktoré sa materializujú, ak pozície vytvoria stratu alebo dôjde k uplatneniu 

marginov. Tieto záväzky sa nevyhnutne nemusia objaviť v bilancii, ale prispievajú k 

celkovému riziku. 

 Významný rozdiel medzi bankovým a fondovým sektorom súvisí so skutočnosťou, 

že fondové podiely nie sú stabilným zdrojom financovania, UCITS fondy vychádzajú z 

princípu, že investor môže žiadať spätný odkup svojho podielu. Odchod investora povedie 

k zvýšeniu pákové pomeru, ak fond využije úvery alebo zápožičky cenných papierov, aby 

bol schopný vyplatiť odchádzajúceho investora. Pri odchode investora v princípe platí, že 

fond využívajúci pákový efekt musí predať viac aktív než fond nevyužívajúci pákový 

efekt.  

 Okrem výplaty odchádzajúcich investorov je veľmi dôležitým aspektom syntetickej 

páky, že derivátové transakcie umožňujú redukovať riziká zaistením (hedgingom) portfólia 

(úrokové riziká, menové riziká, úverové riziká, volatilita atď.) alebo získať expozície voči 

určitým aktívam za výhodnejších podmienok (fond môže napr. kúpiť indexové deriváty 

bez toho, aby musel kúpiť všetky položky indexu) 

 V EÚ je pákový efekt fondov upravený v UCITSD a AIFMD. Kým UCITSD 

ukladá obmedzenia, ktoré budú definované nižšie, AIFMD stanovuje len to, že správca 

fondu musí využívať rozumné pákové limity voči spravovaným fondom. V prípade 

finančnej páky sa požaduje, aby súčet hodnoty prijatých úverov alebo zápožičiek na účet 

                                                
778 ECB Occasional Paper: Shadow Banking in the euro area: risks and vulnerabilities in the investment fund 
sector, č. 174, Jún 2016, s. 26. 
779 Definicíciu páky obsahuje čl. 4 písm. v) AIFMD: „pákový efekt je akákoľvek metóda, ktorou správca AIF 

zvyšuje expozíciu AIF, ktorý spravuje, prostredníctvom vypožičiavania hotovosti či cenných papierov alebo 

pákovým efektom založeným na derivátových pozíciách alebo inými prostriedkami.“ 
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fondu nepresiahol 10 % z majetku fondu a ich splatnosť nesmie byť dlhšia než 6 

mesiacov.780 Čo sa týka syntetickej páky, tak fondy môžu používať rôzne metódy výpočtu 

páky v závislosti na investičnej stratégii a súlade s limitmi aplikovateľnými na vybranú 

metódu.781 Pre základné investičné stratégie by mali fondy zvoliť štandardnú záväzkovú 

metódu (commitment approach), ktorá konvertuje derivátové expozície do ekvivalentných 

pozícií. Výsledná „celková expozícia“ zahrňuje ekvivalentné pozície po započítaní a 

reinvestovaný hotovostný kolaterál. Celková expozícia riziku spojenému s derivátmi 

nesmie pri uplatnení štandardnej záväzkovej metóde prekročiť celkovú čistú hodnotu jeho 

portfólia.782 Pre zložitejšie investičné stratégie by mali UCITS fondy aplikovať metódu 

rizikového potenciálu, alebo povedané inak, metódu hodnoty v riziku (VaR). Čo sa týka 

limitov VAR, fondy musia udržiavať absolútnu hodnotu v riziku pod 20% NAV alebo 

relatívnu hodnotu pod dvojnásobkom hodnoty v riziku referenčného portfólia.783 

Referenčným portfóliom (benchmarkom) je napr. index sledovaný fondom. Fondy 

používajúce VaR prístup nemajú fixné limity na syntetickú páku.  

 Na základe analýzy vyššie uvedeného možno uzavrieť, že UCITS fond si môže 

požičať maximálne do výšky 10 % z čistej hodnoty svojich aktív a iba dočasne, 

napríklad na riadenie svojej likvidity. Súčasne platí, že expozícia voči derivátom a 

SFT nesmie prekročiť celkovú čistú hodnotu portfólia. To znamená, že páka z 

požičiavania, derivátov a SFT nesmie prekročiť 2,1 násobok čistej hodnoty aktív 

UCITS fondu.  

 Zákonodarca pamätá i na opačný prípad, keď by sa veriteľom stal štandardný fond. 

Poskytnúť úver alebo zápožičku z majetku fondu možno len na účely jeho 

obhospodarovania. Zákonodarca totiž stanovuje, že majetok štandardného fondu nemožno 

použiť na poskytnutie úveru alebo zápožičku, ktoré nesúvisia s jeho obhospodarovaním.784 

 S dlhom v portfóliu investičných fondov súvisí, že v prípade dlhopisových fondov 

či fondov využívajúcich páku bude treba v praxi klásť primeraný dôraz na postupy 

                                                
780 § 26 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich 

obhospodařování. Na účely výpočtu limitov sa na vydávanie dlhopisov alebo iných dlhových inštrumentov 

hľadí ako na úver prijatý na účet fondu (§ 206 ods. 2 a § 215 ods. 5 ZISIF). 
781 Podľa § 35 ods. 2 písm. e) cit. nariadenia vlády musia byť pri výpočte celkovej expozície (páky) 

vzťahujúcej sa k derivátom zohľadnené i obchody zaisťujúce financovanie – SFT (repo obchody, zápožičky 

cenných papierov a opätovné použitie kolaterálu).  
782 Ibid., § 44 ods. 1  
783 Ibid., § 44 ods. 2 a 3  
784 Ibid., § 27  
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riadenia úverových rizík,785 ktoré budú veľmi podobné bankovým postupom riadenia 

úverových rizík. Správca by mal hodnotiť hlavne kredibilitu dlžníka, kvalitu zaistenia dlhu, 

podmienky pre vykonanie obchodu, zdroje splácania a účel uzatvorenia obchodu.786  

7. 3. Trhové nástroje  
 

 Trhové nástroje môžu redukovať niektoré riziká, ktorým sú vystavení investori. 

Konkrétne sme si v prvej časti práce ukázali, že kapitálový trh meria manažérsku 

výkonnosť a vytvára tlak na manažérsku lojalitu a efektívnosť na základe permanentnej 

hrozby fúzií, akvizícií a prevzatí. Produktový trh znova núti manažérov riadiacich 

korporáciu, aby boli vo svojej činnosti efektívni, pretože spoločnosť, ktorá nedokáže 

konkurovať na trhu produktov a služieb, nemôže v dlhodobom horizonte prežiť. A 

konečne, trh práce núti manažérov budovať si reputačný kapitál, pretože inak nebude o ich 

služby veľký záujem. Bolo však argumentované, že v praxi je disciplinujúci vplyv 

trhových nástrojov marginálny a nevytvára alternatívu ostatným nástrojom corporate 

governance. Manažérom sa často viac oplatí podvádzať než čakať na svoje „ocenenie 

trhom“.  

 V kontexte trhových nástrojov je otázkou, či je segment kolektívneho investovania 

výnimkou. Bezrozporné je, že manažérsky trh práce má všetky znaky všeobecného režimu 

trhu práce. Špecifikom kapitálového trhu v režime kolektívnom investovaní je, že 

disciplinácia v zásade nemôže vychádzať z ponúk na prevzatie. Európsky zákonodarca 

totiž vyraďuje verejne obchodované cenné papiere otvorených investičných fondov z 

aplikácie pravidiel smernice o ponukách na prevzatie.787 Tieto pravidlá budú samozrejme 

aplikovateľné v prípade verejne obchodovaných cenných papierov uzavretých fondov. 

Ďalšie špecifikum spočíva v tom, že kapitálový trh tu splýva s produktovým trhom. 

Kapitálový trh cenných papierov kolektívneho investovania predstavuje totiž 

obchodovanie s podielovými jednotkami investičných fondov, ktoré sú zároveň produktmi 
                                                
785 Vo všeobecnosti sa od správcovských spoločností požaduje zavedenie, uplatňovanie a zachovávanie 
primeranej politiky riadenia tých rizík, ktorým sú investičné spoločnosti alebo nimi spravované fondy 

vystavené (čl. 38 ods. 1 PN UCITSD). 
786 Kľúčový význam nadobúdajú uvedené faktory úverového rizika pri AIF, ktoré môžu prijímať do svojich 
portfólií i pohľadávky. Dôvodom kľúčového významu úverového rizika je, že sa budú musieť posudzovať i 

okolnosti úveru.  
787 Porov. čl. 1 odst. 2 smernice 2004/25/ES: „Táto smernica sa neuplatňuje na ponuky na prevzatie pre 

cenné papiere (prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu – pozn. autora) emitované spoločnosťami, 

ktorých predmetom činnosti je kolektívne investovanie kapitálu poskytnutého verejnosťou, ktorá funguje na 
základe zásady rozloženia rizika a ich podielové jenotky sú na žiadosť podilenikov odkúpené alebo vyplatené 
priamo alebo nepriamo z aktív týchto spoločností. Opatrenia prijaté takýmito spoločnosťami s cieľom 

zabezpečiť, aby sa burzová hodnota ich emisií značne nelíšila od ich hodnoty čistých aktív, sa považujú za 

rovnocenné odkupu alebo vyplateniu.“ 
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investičných spoločností určenými pre investorskú verejnosť a súťažia o svojich 

zákazníkov na produktových trhoch.  

 Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že podstata disciplinácie kapitálovým a 

produktovým trhom zostáva vlastne rovnaká ako v bežnom režime verejne obchodovaných 

spoločností. Fondoví investori nákupom a predajom cenných papierov kolektívneho 

investovania vyjadrujú názory na manažérske výkony obhospodarovateľa fondu, čo by 

obhospodarovateľa malo stimulovať k väčšej produktivite. Rozdielom však je, že v prípade 

fondov, ktoré umožňujú spätný odkup podielových jednotiek,788 by mal mechanizmus 

trhovej disciplinácie fungovať efektívnejšie než v prípade bežných verejne akciových 

spoločností, pretože podielnici spätným predajom podielových jednotiek si od 

neschopných alebo nečestných správcov nechávajú vyplatiť zverené aktíva. Fondoví 

investori stiahnutím zverených aktív dokážu jednak brániť svoje majetkové záujmy, a 

jednak prezentujú nespokojnosť s výkonom správcu, pretože správcu extenzívne odkupy 

podielových jednotiek materiálne ohrozujú. V kontraste s tým akcionári bežných 

akciových spoločností predajom akcií nedostanú späť vložené aktíva z akciovej 

spoločnosti. Bežná akciová spoločnosť vedená neschopnými alebo nečestnými manažérmi 

môže byť dlhodobo tunelovaná a privedená do platobnej neschopnosti bez toho, aby sa 

výraznejšie prejavila trhová disciplinácia. Pripomeňme, že niektorí autori argumentujú, že 

súťažné trhy nemajú na dĺžku funkčného obdobia manažéra či na výšku jeho odmeny 

žiadny disciplinujúci vplyv.789 

 Na druhej strane vzniká otázka, či sa diskutovaná  efektívnejšia trhová disciplinácia 

v režime kolektívneho investovania konkrétne prejaví napríklad tým, že znižovala poplatky 

za správu fondu. Zo všeobecnej teórie by malo vyplývať, že investičné spoločnosti budú 

znižovať správcovské poplatky fondov, aby pritiahli a udržali investorov. V skutočnosti 

však absentuje evidencia, že by súťaž o investorov mala väčší vplyv na správcovské 

poplatky.790 Obhospodarovatelia rovnako v praxi ani nevytvárajú fondy so zhromaždením 

podielnikov, ktorému by mohla náležať pôsobnosť rozhodovať o výške nákladov a 

poplatkov fondu.  

                                                
788 Spätný odkup podielových jednotiek umožňujú otvorené fondy alebo fondy, ktoré bývajú tvorené 
podmienene. V druhom prípade ide o uzavretý podielový fond, ktorého štatút stanovuje, že podielnik má v 

čase trvania uzavretého podielového fondu právo na odkúpenie podielového listu na účet tohto fondu v 
určených lehotách, dlhších ako 1 rok (§ 146 ods. 1 ZISIF). 
789 BEBCHUK, L. A, FRIED, J. M. Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive 
Compensation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004, s. 53 an. 
790 Tieto otázky diskutoval R. Posner v judikáte  Jones v. Harris Associates, 537 F.3d 728 (7th Cir. 2008) 
(Posner, J., dissenting). 
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 Okrem diskutovaných výhod fondy umožňujúce spätný odkup podielových 

jednotiek nesú so sebou i niekoľko závažných problémov, ktoré sa v iných typoch fondov 

nevyskytujú. Základným problémom týchto fondov je, že extenzívne uplatňovanie 

odkupov môže ohrozovať nielen existenciu fondov a ich manažérov, ale konečnom 

dôsledku môže poškodzovať samotných investorov, ktorí môžu napríklad podľahnúť 

trhovej panike atp. Zákonodarca snaží predísť významným škodám spôsobených 

extenzívnymi odkupmi tým, že obhospodarovateľovi umožňuje pozastaviť vydávanie a 

odkupovanie podielových jednotiek. Podľa ZISIF však obhospodarovateľ môže rozhodnúť 

o pozastavení odkupovania a vydávania podielových jednotiek len z dvoch dôvodov, a to 

pokiaľ je to nevyhnutné z dôvodu ochrany práv alebo právom chránených záujmov 

podielnikov či investičných akcionárov a z prevádzkových dôvodov, predovšetkým vo 

vzťahu k činnostiam súvisiacim s účtovnou závierkou.791 Využitie práva na pozastavenie 

odkupovania bude praktické predovšetkým v prípadoch, keď by počet žiadostí o odkupy 

dosiahol takého počtu, že keby im bolo všetkým vyhovené, vážne by to ohrozilo likviditu 

fondu alebo fondový kapitál by mohol klesnúť pod stanovenú minimálnu hranicu určenú 

podľa povahy fondu.792 Doba, na ktorú sa vydávanie alebo odkupovanie podielových 

jednotiek pozastavuje, nesmie byť však dlhšia ako 3 mesiace alebo v prípade fondov 

investujúcich do nehnuteľností alebo účastí v nehnuteľností nesmie byť dlhšia ako dva 

roky.793 

 Inou odvrátenou stranou spätných odkupov, ktorá môže dokonca vyvolávať 

systematické defekty v celej ekonomike, je, že obhospodarovatelia fondov sú v snahe 

vyhnúť sa likvidácii fondu extenzívnym uplatňovaním spätných odkupov nútení 

maximalizovať krátkodobý výnos na úkor akéhokoľvek dlhodobejšej vlastníckej 

zodpovednosti.794 Ako už bolo argumentované, dôraz na krátkodobý zisk bude v 

konečnom dôsledku poškodzovať celú ekonomiku vrátane dotknutých fondových 

investorov. 

 

 

                                                
791 § 134 a § 163 ZISIF 
792 Fondový kapitál fondu kolektívneho investovania a fondu kvalifikovaných investorov musí všeobecne 

dosahovať aspoň sumy 1 250 000 EUR. V prípade fondov súkromného kapitálu alebo fondov rizikového 
kapitálu sa musí byt suma fondového kapitálu minimálne 1 000 000 EUR (§ 208, § 280, § 281 ZISIF). 
793 § 136 ZISIF 
794 Podobne argumentujú HAWLEY, J. P., WILLIAMS, A. T. The Rise of Fiduciary Capitalism. 
Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2000, s. 60. 
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7. 4. Samoregulačné nástroje 
 

7. 4. 1. Všeobecne 

 

 Postavenie samoregulácie v oblasti kapitálového trhu a špeciálne v kolektívnom 

investovaní je v tuzemsku dlhodobo nedostatočné. Samoregulačné iniciatívy, ktoré sa v 90-

tych rokoch minulého storočia pokúšali štandardizovať podnikateľské prostredia a rozvíjať 

profesnú etiku, sa vyčerpali. Mnohé inštitúty a inštitúcie sú síce formálne zavedené, 

aplikácia však zostáva rovnako len vo formálnej rovine. Súčasne sme svedkami nových 

pozitívnych trendov, ktoré naznačujú zvrat vo vývoji.  

7. 4. 2. Prvé samoregulačné snahy v ČR 

 

 Prvými výraznejšími prejavmi samoregulácie boli po obnovení demokracie 

predovšetkým aktivity profesných záujmových združení, a neskoršie i kódexy 

corporate governance. Prvý prejav samoregulácie, samosprávne záujmové združenia v 

oblasti kolektívneho investovania sa začali rozvíjať súčasne s rozvojom podnikania v 

oblasti kolektívneho investovania. Avšak samoregulácia získala väčšiu pozornosť až v 

reakcii na extenzívne tunelovanie investičných fondov. Podstatou bola snaha samotných 

subjektov kolektívneho investovania prispieť k očiste kapitálového trhu a obnovenie 

dôvery verejnosti v kolektívne investovanie. Toto úsilie bolo motivované nielen etickými 

princípmi, ktoré vyznávali zapojené investičné spoločnosti, ale i ich ekonomickými 

záujmami, teda snahou dlhodobo podnikať v tomto odvetví, čo nutne znamená získať si 

dôveru investorov. Z tohto dôvodu sa argumentovalo, že ekonomický motív bol dôvodom, 

prečo sa inak navzájom konkurujúce si spoločnosti združili ku spoločným aktivitám, v 

ktorých verejný záujem prekrýva konkurenčný záujem.795 Na diskutovaných princípoch 

vznikla Unie investičních společností České republiky („Únia“),796 ktorá okrem riešenia 

problémov ako nedostatočná transparentnosť či nekorektné oceňovanie majetku fondov 

kládla veľký dôraz na rozvoj profesionálnej etiky svojich členov. Jej etická komisia riešila 

prípady porušovania pravidiel a v prípade podozrenia porušenia pravidiel bola oprávnená 

vyzvať k podaniu vysvetlenia. Pokiaľ na základe svojho šetrenia zistila nedostatky, mohla 
                                                
795 BRABEC, J. Principy samoregulace UNIS ČR a budoucnost kolektivního investování v ČR. In Finance a 
úvěr. 1998, roč. 48, č. 10, s. 622.  
796 Unie investičních společností České republiky v roku 1996 splynutím troch samostatných záujmových 

združení investičných spoločností a samosprávnych investičných fondov. 
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iniciovať vylúčenie člena a dať podnet príslušnému regulátorovi.797 Vzhľadom na výrazné 

etické akcenty je úloha Únie vnímaná v literatúre veľmi pozitívne,798 v praxi sa však 

nedokázala dlhodobo presadiť. Keďže sa jej členská základňa permanentne zmenšovala, 

pretransformovala sa na širšie združenie Asociace fondů a asset managementu České 

republiky (AFAM ČR), ktoré sa nakoniec sa zlúčilo s konkurenčným združením, Asociací 

pro kapitálový trh (AKAT), ktorá predstavuje širokú platformu subjektov na kapitálovom 

trhu.799  

 V kontraste s aktivitami samosprávnych profesných združení sa tuzemské kódexy 

corporate governance objavujú až neskoršie. Prvý český kódex, „Kodex správy a řízení 

společností založený na Principech OECD“, z roku 2001 bol vypracovaný pracovnou 

skupinou pod vedením niekdajšej KCP. Z obsahového hľadiska dominovali abstraktné 

zásady založené na Princípoch corporate governance OECD (1999), ktoré boli doplnené 

podradenými doporučeniami, a doporučenia sprevádzal stručný komentár. Pozoruhodné je, 

že kódex kládol značný dôraz na segment inštitucionálnych investorov, ktorým venoval 

samostatnú kapitolu, konkrétne doporučoval investorský aktivizmus, transparentnosť 

výkonu ich hlasovacích práv, transparentnosť investičných stratégií.800 Tým kódex 

takpovediac „predbehol svoju dobu“ – do Princípov corporate governance OECD sa 

kapitola o inštitucionálnych investoroch dostala až v roku 2015. Kodex bol široko 

akceptovaný. Vplyvné postavenie tohto kódexu dokladá i fakt, že BCPP doporučovala 

spoločnostiam obchodovaným na hlavnom trhu, aby tento kódex implementovali a do 

výročných správ uvádzali prehlásenie o súlade. Druhý tuzemský organizátor trhu s 

cennými papiermi, RM-SYSTÉM, sa zaviazal, že odlíši spoločnosti, ktoré prijmú kódex od 

tých, ktoré kódex neprijmú.801   

 Nasledujúci „Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD 

(2004)“ vznikol obdobne z iniciatívy okolo KCP z potreby aktualizovať pôvodný kódex. 

Koncepčne i obsahovo išlo o doslovný český preklad aktualizovaných Princípov corporate 

governance OECD (2004) doplnený o stručný komentár k jednotlivým kapitolám 

                                                
797 BRABEC, J. Principy samoregulace UNIS ČR a budoucnost kolektivního investování v ČR. Finance a 
úvěr. 1998, roč. 48, č. 10, s. 623. 
798 Napr. SEDLÁČEK, T. Transformation and the Impact of Ethics - a Case Study from the Area of 
Collective Investment. In: MEJSTŘIK, M. et al. Cultivation of Financial Market in the Czech Republic. 
Praha: Karolinum, 2004, s. 317 – 339. 
799 Základný prehľad histórie asociácií prístupný tu: https://www.akatcr.cz/static.do?page=historie.html 
800 Porov. kap. 7 tohto kódexu: https://www.mfcr.cz/cs/archiv/transformacni-instituce/agenda-byvaleho-
fnm/sprava-majetku/kodex-spravy-a-rizeni-spolecnosti-corpor/kodex-spravy-a-rizeni-spolecnosti-zaloze-
14620 
801 Ibid. 
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reflektujúci národnú úpravu. V jeho prílohách boli obsiahnuté niektoré ďalšie usmernenia 

pre fungovanie predstavenstva, výborov spoločnosti a tvorbu interného etického kódexu.802 

V kontraste s predchádzajúcou verziou kódexu sa organizátori trhov nevyjadrili k jeho 

aplikovateľnosti. Rozhodnutie, či sa ku kódexu pripojiť alebo nepripojiť, bolo v zmysle 

aktuálnej legislatívy ponechané na samotné verejne obchodované spoločnosti.803 Vo 

všeobecnosti platí, že väčšina verejne obchodovaných spoločností sa k tomuto kódexu vo 

výročných správach prihlásila. 

 

7. 4. 3. Aktuálny stav samoregulácie v ČR 

 

 Aktuálna situácia v oblasti samoregulácie kapitálového trhu sa vyznačuje dvoma 

protichodnými tendenciami. Na jednej strane je zrejmá kontinuita stagnujúcich asociácií 

kapitálového trhu z 90–tych rokov 20. storočia, na druhej strane vidíme pozitívny vývoj v 

podobe tlaku európskeho práva na samoreguláciu, činnosti poradenských, konzultantských, 

audítorských firiem či vzdelávacích inštitúcií a s tým súvisiace nové samoregulačné 

aktivity. 

 Kontinuitu asociácií kapitálového trhu z 90–tych rokov 20. storočia reprezentuje 

Asociace pro kapitálový trh (AKAT), ktorá sa sama definuje ako lobistické združenie bez 

väčšieho dôrazu na ochranu investorov.804 Rezignácia na ochranu investorov má viacero 

prejavov. Predovšetkým Etická komisia asociácie dlhodobo neplní svoju kontrolnú 

úlohu.805 Ďalej s tým priamo súvisí atrofovanie jej sankčnej právomoci. Etická komisia 

aktuálne nemôže priamo iniciovať žiadnu významnejšiu sankciu, ale dáva len podnety na 

Radu riaditeľov, ktorá môže buď prijať niektoré sankčné opatrenia alebo predložiť návrh 

                                                
802 K dispozícii na stiahnutie na stránke MF ČR: https://www.mfcr.cz/cs/archiv/transformacni-
instituce/agenda-byvaleho-fnm/sprava-majetku/kodex-spravy-a-rizeni-spolecnosti-corpor/kodex-spravy-a-
rizeni-spolecnosti-zaloze-14620 
803 § 118 ods. 4 písm. j) ZISIF 
804 Podľa bodu 1.3. Stanov AKAT: „Cílem Asociace je hájení zájmů odvětví v oblasti kapitálového trhu a to s 
důrazem na oblast investičního managementu. [...] Svých cílů dosahuje Asociace zejména tím, že: a) aktivně 

přispívá k tvorbě těch obecně závazných právních předpisů, které se dotýkají aktivit jejích členů na 

kapitálovém trhu;“ (https://www.akatcr.cz/download/54-stanovy_akat_20160601.pdf) 
805 Predovšetkým od roku 2002 Etický výbor vo výročných správach UNIS/AFAM ČR/AKAT opakoval 

zhruba 10 rokov variáciu tvrdenia, že členovia AKAT dlhodobo dodržiavajú všetky etické štandardy a 

závažnejšie porušenia etických pravidiel sa nevyskytujú.  Po roku 2012 začalo dominovať tvrdenie, že Etická 

komisia sa zameriavala na sledovanie a pripomienkovanie novej legislatívy. Je jasné, že s ohľadom na 

sankcie, nápravné opatrenia či rozhodnutia rôznych oprávnených inštitúcií voči členom AKAT, je takýto 
pohľad na stav etiky českého kapitálového trhu veľmi nerealistický a nepresvedčivý. K tomu výročné správy 

AKAT:  
https://www.akatcr.cz/public/vypisUniversal.do;jsessionid=5486AD73137BB237FFCC19E155A4F142?typZ
pravy=6  
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na vylúčenia člena Valnému zhromaždeniu AKAT.806A konečne možno poukázať na príliš 

abstraktnú podobu aktuálneho Etického kódexu (2017), ktorý v zásade nejde nad rámec 

požiadaviek právnych predpisov.807 

 Prvým z hýbateľov zmien v samoregulácii je dôraz európskej legislatívy na určité 

mechanizmy samokontroly a samoregulácie subjektov podnikajúcich na kapitálovom trhu. 

Podobne ako iné regulované subjekty musia i investičné spoločnosti vytvoriť interné 

kontrolné funkcie, a to compliance, riskmanažment a interný audit.808 Dôraz na 

samoreguláciu je jedným z prejavom prenikania nových konštruktov z angloamerického 

práva do európskeho práva skrýva sa za ním snaha, aby pracovníci týchto kontrolných 

funkcií pôsobili ako predĺžená ruka regulátora, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie 

zákonnosti a etiky v organizácii.809 Otázka, či sa tento cieľ podarí naplniť, závisí viac-

menej na postavení a nezávislosti týchto funkcií. Bližšia analýza totiž ukazuje, že vo 

firmách, kde predstavenstvo prípadne CEO podporujú interné kontrolné funkcie, bude rola 

týchto funkcií silná a naopak.810 Tuzemský zákonodarca si potrebu nezávislosti týchto 

funkcií uvedomuje a sa snaží pracovníkov compliance, interného auditu a risk manažmentu 

chrániť pred neprimeraným vplyvom riadiaceho orgánu  napríklad tým, že k menovaniu 

alebo odvolaniu vedúcich týchto útvarov sa musí dopredu vyjadriť kontrolný orgán 

spoločnosti.811 

 V tuzemskom kontexte však existuje niekoľko dôvodov, prečo je myšlienka 

interných kontrolných funkcií ako predĺžených rúk regulátora problematická. Dôvod 

spočíva hlavne v tom, že na rozdiel od americkej situácie štát nemusel v čase finančnej 

krízy zachraňovať nesolventné finančné inštitúcie verejnými transfermi a subvenciami,812 a 

preto požiadavka na pracovníka sledujúceho verejný záujem sa javí ako neodôvodnená. 

Rovnako podľa aktuálneho znenia ZISIF regulátor nedisponuje oprávnením správne 

potrestať interné kontrolné funkcie. Naopak v americkom či britskom práve sa táto forma 

                                                
806 K tomu Stanovy AKAT (2016): https://www.akatcr.cz/download/54-stanovy_akat_20160601.pdf 
807 Etický kódex je tvorený šestimi princípmi: (i) konanie v najlepšom záujme klienta, (ii) dobré mravy, (iii) 
otvorenosť, (iv) profesionalita, (v) súlad činností s právnymi predpismi, (vi) udržateľný rozvoj (kapitálového 

trhu). Kodex následne konkretizuje uvedené princípy výpočtom niektorých zväčša zákonných požiadaviek. K 

spresneniu ustanovení kodexu môže AKAT vydávať záväzné pokyny a doporučenia. K tomu: 
https://www.akatcr.cz/download/3855-eticky_kodex_20170615.pdf 
808 § 20 ods. 1 písm. d) ZISIF 
809 MCGEE, I. Where Do We Go from Here: Prosecutorial Concerns of Chief Compliance Officers. 
American University Business Law Review, 2017, roč. 6, č. 2, s. 291. Dostupné z:  
https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&context=aublr 
810 MARTIN, S. L. Compliance Officers: More Jobs, More Responsibility, More Liability. Notre Dame 
Journal of Law, Ethics and Public Policy, 2015, roč. 29, č. 1, s. 169–198. 
811 § 7 ods. 1 písm. e) vyhlášky o podrobnostiach 
812 Odhliadneme od tuzemskej bankovej krízy na konci 90-tych rokov 20. storočia.  
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osobnej zodpovednosti kontrolných funkcií bežne uplatňuje, čo núti CCO či CAO pri 

výkone funkcie brať do úvahy verejný záujem regulátorov. 

 Druhý pozitívny trend, pôsobiaci na princípe samoregulácie, predstavujú rôzne 

aktivity konzultačných, audítorských a vzdelávacích firiem v oblasti corporate governance. 

Podstatou tu je, že mnohé finančné inštitúcie vrátane investičných spoločností si 

objednávajú u externých dodávateľov audity interných procesov, školenia pre 

zamestnancov či vypracovanie interných a externých dokumentov ako sú interné predpisy, 

etické kódexy či kódexy corporate governance. Dôvody pre nákup externých služieb môžu 

byť tak interné813,  ako externé.814 Konečné rozhodnutie, či akceptovať alebo neakceptovať 

dodané doporučenie či službu, je však na manažmente objednávateľa. Možno však 

očakávať, že vedenie spoločnosti bude skôr akceptovať doporučenie či dokumentáciu 

vypracovanú externistom než interným pracovníkom. Vysvetlenie je skôr psychologické. 

Pokiaľ neberieme do úvahy extrémne prípady nedôvery voči vlastným pracovníkom, tak to 

súvisí s tým, že objednávateľ má jednak pocit, že keď službu vynakladá náklady navyše, 

tak by ju mal i akceptovať, aby investícia nevyšla nazmar, a jednak spolieha na renomé 

externého poskytovateľa objednanej služby. 

  

7. 4. 4. Kodex správy a řízení společností ČR (2018) 

 

 Jedným z prejavov pozitívneho vývoja v oblasti samoregulácie, ktorý bezprostredne 

súvisí s činnosťou poradenských, konzultantských, audítorských či vzdelávacích firiem na 

českom trhu, je nový „Kodex správy a řízení společností ČR (2018).“815 Kódex totiž 

vznikol z iniciatívy Czech Institute of Directors a Deloitte, ktorí vytvorili pracovnú 

skupinu vytvárajúcu základný text kódexu, a zároveň zhromaždili veľmi široký poradný 

výbor reprezentujúci štátnu správu, záujmovú samosprávu, biznisu a ďalších odborníkov.  

 V porovnaní s predchádzajúcimi kódexmi základné zmeny nového kódexu možno 

vidieť v koncepcii, obsahu a aplikácii. Koncepčnou zmenou sú tri úrovne kódexu. Prvá 

úroveň sa zameriava na všeobecné pravidlá, ktoré vymedzujú základné zameranie kódexu. 

Druhá úroveň konkrétnych pravidiel rozpracováva všeobecné pravidlá. Tretia úroveň bude 

predstavovaná metodikou, v ktorej používateľ nájde praktický komentár a inštrukcie, ako 

konkrétne implementovať pravidlá kódexu. Konštrukcia konkrétnych ustanovení kódexu je 

                                                
813 Napr. nedostatok ľudských zdrojov, úspora času, potreba pohľadu z vonka, absentujúca expertíza atp. 
814 Napr. módny trend, prestíž, renomé konzultanta, politika materskej spoločnosti atp. 
815 Kodex správy a řízení společností ČR (2018). 1.vid., Praha: Czech Institute of Directors, 2010, 68 s. 
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založená na tom, že zákonné pravidlá sú označené oznamovacou vetou alebo príkazom 

(společnost „uveřejní“, členové volených orgánů „musí“...) a doporučenia vychádzajúce z 

najlepšej praxe sú označené modálnym slovesom vyjadrujúcim doporučenie (společnost 

„by měla“...). 

 Obsahová zmena vychádza z nových inšpiračných zdrojov kódexu. Pravidlá kódexu 

čerpajú predovšetkým z relevantnej národnej a nadnárodnej právnej úpravy, zásad 

porovnateľných zahraničných kódexov a praxe medzinárodných štandardov corporate 

governance. Základná idea, ktorá sa skrýva za konkrétnymi pravidlami kódexu, je dôraz na 

ochranu práv akcionárov korporácií, ale zároveň sa zohľadňuje potrebu spoločenskej 

zodpovednosti korporácií. Konkrétne sú pokryté oblasti akcionárskych práv, organizačnej 

štruktúry spoločnosti, odmeňovania, konfliktov záujmov, externého auditu a 

transparentnosti.  

 Zmena v aplikácii spočíva v dvoch samostatných spôsoboch, prostredníctvom 

ktorých spoločnosti pristupujú ku kódexu. Konkrétne pre verejne obchodované spoločnosti 

a spoločnosti, ktoré majú povinnosť uplatňovať určité štandardy správy a riadenia, platí 

klasické aplikačné pravidlo „dodržiavaj alebo vysvetli“ (comply or explain), ktoré však po 

novom kladie väčší dôraz na kvalitu vysvetlenie odchýlok. Pre ostatné korporácie, ktoré by 

sa ku Kódexu rady pripojili, ale pravidlá hlavných hráčov na trhu nie sú pre nich 

objektívne vhodné, je vytvorené zjednodušené aplikačné pravidlo „premysli a dodržuj“ 

(think and comply). Dôvodom je, že kódex chce osloviť nielen verejne obchodované 

spoločnosti a spoločnosti, ktoré majú povinnosť uplatňovať určité štandardy správy a 

riadenia, ale očakáva, že sa k nemu pripojí širší okruh korporácií, ktoré spája snaha 

skvalitniť svoju správu a riadenie. Kódex sa tak vo veľmi konkrétnej a praktickej rovine 

otvára širokému okruhu adresátov. 
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Záver 

 
 Práca sa zamerala na výskum možností uplatnenia nástrojov corporate governance 

v kolektívnom investovaní. Predmetom prvej časti bola analýza správy a riadenia 

akciových spoločností z amerického a európskeho pohľadu. Ukázalo sa, že správa a 

riadenie spoločností spočíva v snahe poskytnúť akcionárom korporácie, z ktorých sa často 

stávajú pasívni poskytovatelia kapitálu, nástroje ako riadiť a kontrolovať korporáciu, avšak 

bez toho, aby prenášali negatívne externality na okolité prostredie. Definícia má zaiste 

základ v ekonomickej (finančnej) teórii, podľa ktorej corporate governance predstavuje 

mechanizmy, ktorými akcionári môžu uistiť, aby sa im vrátili investície do korporácie, ale 

oproti výhradne ekonomickému pohľadu kladie veľký dôraz na to, aby uvedené 

akcionárske mechanizmy nemali za následok vznik neprimeraných nákladov pre tretie 

strany. Dôvod, prečo je to tak, nespočíva v corporate governance, ale požiadavke 

spoločenskej zodpovednosti korporácií. Spoločenská zodpovednosť korporácií však nie je 

dobročinnosťou (filantropiou). Tkvie v povinnosti korporácií minimalizovať negatívne 

dôsledky vlastnej prevádzky na okolie. Spoločenská zodpovednosť korporácií býva 

štandardne súčasťou dlhodobej korporátnej stratégie, ktorá udáva spoločenský rámec jej 

aktivít. Korporácia síce funguje s cieľom napĺňania záujmov jej členov, musí sa to avšak 

diať spoločensky zodpovedným spôsobom, pretože pre každého jednotlivca vrátane 

akcionárov sú akcenty na ekologické produkty, ochranu životného prostredia, trvalú 

udržateľnosť ľudskej spoločnosti  mimoriadne dôležité. 

 Analýza súčasných korporácií z právneho, organizačného a zmluvného hľadiska 

dokázala, že každá z uvedených perspektív vyjadruje časť odpovede na otázku, čo je to 

akciová spoločnosť. Právna charakteristika poskytuje odpoveď, aké sú definičné znaky 

akciovej spoločnosti, a to buď tak, že pokiaľ subjekt uvedené znaky spĺňa, považuje sa za 

právnickú osobu (teória reality) alebo tak, že definuje znaky entity, ktorú zákonodarca 

prehlási za osobu (teória fikcie). Teória hierarchickej organizácie odzrkadľuje vnútornú 

štruktúru obchodnej spoločnosti ako výrobnej jednotky, ktorá sa emancipuje od trhu 

vytvorením vrchnostenských vzťahov. Teória nexu kontraktov zdôrazňuje slobodnú vôľu 

spoločníkov vytvárajúcich spoločnosť a reflektuje fakt, že spoločnosť funguje ako nástroj 

pre kontraktáciu s okolitými subjektmi.  
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 Jadro prvej časti dizertačnej práce spočíva v analýze a hodnotení efektívnosti 

nástrojov corporate governance z pohľadu sledovania záujmov akcionárov. Akcionári majú 

v zásade k dispozícii tri druhy nástrojov, a to regulačné, samoregulačné a trhové nástroje.   

 Regulačné nástroje sú nástroje zavedené právnymi predpismi. V práci boli 

analyzované informačné povinnosti, výkon hlasovacích práv, monitorovanie manažmentu 

prostredníctvom správnych orgánov, fiduciárne povinnosti, odmeňovanie a dlhové 

nástroje. Často sa argumentuje, že najdôležitejším nástrojom corporate governance je 

monitorovanie manažmentu prostredníctvom správnych (volených) orgánov. Práve veľký 

dôraz na nezávislých členov správneho orgánu reflektuje dôraz na monitorovaciu funkciu 

corporate governance. Podstatou je premisa, podľa ktorej z dôvodu, že externista nie je 

schopný prispieť do rozhodovacieho procesu, mal by sa zákonite zamerať na 

monitorovanie. Nádeje, ktoré sa vkladali do nezávislých členov správnych orgánov, sa 

však nenaplnili.816 Členovia správnych orgánov spoločností môžu tiež sklamať očakávania, 

ktoré boli do nich vkladané, právo preto prichádza s fiduciárnymi povinnosťami členov 

orgánov voči spoločnosti (a odvodene i voči jej akcionárom). Povinnosť lojality bráni 

tomu, aby člen orgánu ako správca majetku, zneužil svoju moc, povinnosť starostlivosti 

znova bráni tomu, aby člen orgánu poskytoval svoje služby nekvalitne. Na druhej strane, 

informačné povinnosti či odmeňovanie sa neukázali ako vhodné nástroje zosúladenia 

manažérskych a akcionárskych nástrojov. Otázka dlhu zostáva stále najmenej vyjasnenou 

otázkou corporate governance.  Dôvod, prečo je to tak, spočíva podľa autora tohto textu 

zrejme v tom, že dlh má na riadenie a kontrolu zároveň korporácií pozitívne a negatívne 

účinky, ktoré sa budú často kompenzovať. Čo už vieme, je, že sa nesplnili ekonomické 

predikcie z konca 80–tych rokov 20. storočia, ktoré na základe analýzy veľkých nákladov 

zastúpenia spojených s akciovým financovaním korporácií, očakávali, že budúcim trendom 

sa stanú firmy financované výhradne dlhom (LBO associations).817  

 Trhové nástroje predstavujú disciplinujúce pôsobenie kapitálových trhov, 

produktových trhov a trhu práce. Trhové nástroje môžu redukovať niektoré riziká, ktorým 

sú vystavení investori. Konkrétne kapitálový trh meria manažérsku výkonnosť a vytvára 

tlak na manažérsku lojalitu a efektívnosť na základe permanentnej hrozby fúzií, akvizícií a 

prevzatí. Produktový trh znova núti manažérov riadiacich korporáciu, aby boli vo svojej 

                                                
816 Známa empirická štúdia S. Bhagata a B. Blacka dokázala, že neexistuje korelácia medzi nezávislosťou 

riaditeľov a dlhodobým výkonom spoločnosti. K tomu BHAGAT, S., BLACK, B. S. The Non-Correlation 
Between Board Independence and Long-Term Firm Performance. As published in Journal of Corporation 
Law, 2002, roč. 27, s. 231–273. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=133808 
817 JENSEN, M. The Eclipse of the Public Corporation.  Harvard Business Review, 1989, roč. 67, č. 5, s. 61–

74. 
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činnosti efektívni, pretože spoločnosť, ktorá nedokáže konkurovať na trhu produktov a 

služieb, nemôže v dlhodobom horizonte prežiť. A konečne, trh práce núti manažérov 

budovať si reputačný kapitál, pretože inak nebude o ich služby veľký záujem. Bolo však 

ukázané, že v praxi je disciplinujúci vplyv trhových nástrojov marginálny a nevytvára 

alternatívu ostatným nástrojom corporate governance. 

 Samoregulačné nástroje predstavujú reguláciu vytvorenú a vynucovanú hráčmi na 

trhu. Významným globálnym zástupcom samoregulácie sú kódexy corporate governance. 

Najväčšou prekážkou významnejšieho vplyvu kódexov corporate governance je 

formalistický prístup k ich aplikácii. Spôsobov na to, ako urobiť z kódexov efektívnejšie 

nástroje corporate governance, je niekoľko. Pokiaľ opomenieme štátnu intervenciu v 

podobe nového „kontrolóra súladu“, tak sa ponúka napríklad vytvorenie špecializovaného 

internetového portálu, ktorý akcionárom umožní známkovať a recenzovať, ako spoločnosti 

implementovali zásadu dodržiavaj alebo vysvetli a zároveň určený samoregulačný orgán 

bude hodnotiť recenzie a ratingy akcionárov. 

 Sumarizujeme, že najefektívnejšími nástrojmi corporate governance je 

monitorovanie manažmentu pomocou správnych orgánov, veriteľov a inštitucionálnych 

investorov. 

 Predmetom druhej časti je aplikácia všeobecných nástrojov corporate governance 

na oblasť kolektívneho investovania so základným zameraním na retailové investičné 

fondy určené širokej verejnosti. Kolektívne investovanie ako regulované podnikanie zaiste 

nesie viaceré špecifiká. Kľúčová otázka preto znie, či má verejnoprávny dohľad v oblasti 

corporate governance väčší význam. Vo všeobecnosti sa uznáva, že dohľad verejného 

regulátora je skôr formalistickým nástrojom, ktorého zásahy vo forme administratívnych 

sankcií nasledujú až ex post. Navyše paradoxne, peňažná sankcia regulátora môže odčerpať 

prostriedky na náhradu škody pre jednotlivých investorov, preto je namieste otázka, či by 

regulátor nemal viac zvažovať uplatňovanie predbežné opatrenia za účelom ochrany 

záujmu investorov alebo v najkrikľavejších prípadoch vedené správne konania 

medializovať, aby upozornil fondových investorov na nebezpečenstvo straty 

investovaných prostriedkov. Každopádne realitou zostáva, že celý tuzemský diskurz 

správneho trestania je značne archaický a nezodpovedá aktuálnym trendom. V 

zahraničnom práve je totiž možné správne stíhať za porušenie povinností nielen členov 

volených orgánov, ale i osoby vykonávajúce interné kontrolné funkcie, predovšetkým 

compliance. Absencia správnej zodpovednosti členov orgánov a kontrolných funkcií je 

výrazným nedostatkom súčasnej právnej úpravy kolektívneho investovania. 
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 Pred analýzou konkrétnych regulačných nástrojov, ktoré vychádzajú predovšetkým 

zo zákona č. 240/2013 Sb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, stojí za 

zmienku stojí krátka poznámka ku (ne)kvalite tohto zákona. Kvalita lokálnej legislatívy je 

nakoniec jednou z podmienok rozvoja lokálneho trhu kolektívneho investovania. Problém 

spočíva v prvom rade v tom, že zákon kumuluje úpravu UCITS, AIF a národných fondov 

na úkor prehľadnosti týchto troch najčastejších režimov kolektívneho investovania. 

Praktickejšou sa tu preto javí cesta špeciálnych právnych úprav.818 Z terminologického 

hľadiska je tiež zrejmý rozpor so štandardnou európskou terminológiou, ktoré môže 

spôsobovať zmätky nielen medzi laickou verejnosťou. Predovšetkým ide o tuzemský 

pojem investičnej spoločnosti, ktorá sa v európskom práve označuje ako správcovská 

spoločnosť (management company). Európsky zákonodarca však pod pojmom investičná 

spoločnosť (investment company) rozumie fond vo forme obchodnej spoločnosti. V 

porovnaní s európskymi predlohami zákon priniesol niektoré zbytočné úpravy, ako prijatie 

podielových listov či investičných akcií k obchodovaniu na regulovaný trh,819 požiadavku 

investičných limitov pre fondy kvalifikovaných investorov,820 či generálnu nemožnosť 

zmeny investičnej stratégie,821 ktoré boli neprekvapivo ďalšími novelami odstránené. Na 

druhej strane, absentuje detailnejšia úprava zásadných otázok, ako je napríklad postup v 

prípadoch, keď vznikne nesúlad s pravidlami pre skladbu majetku fondu nezávisle na vôli 

jeho obhospodarovateľa.822 Občas sa v zákone vyskytujú sa i rozpory s európskym 

právom, ako napríklad nepresne formulovaná požiadavka na kapitál investičnej spoločnosti 

v § 30 ods. 3 ZISIF v porovnaní s čl. 10 ods. 1 druhá veta UCITSD.  

 V otázke efektívnosti regulačných nástrojoch sa ako všeliek investorských 

problémov často zdôrazňuje úloha informačných povinností subjektov kolektívneho 

investovania. Súvisí to predovšetkým s tým, že investori fondov kolektívneho investovania 

pravidelne spadajú do kategórie spotrebiteľov. Ukazuje sa však, že informačné povinnosti 

regulovaných subjektov sú zo strany regulátorov preferované nie pre prínosnosť informácií 

pre spotrebiteľov, ale skôr z dôvodu, že ide o reguláciu, ktorá nezaťažuje verejné rozpočty, 

ľahko sa kontroluje a sankcionuje a všetky jej náklady nesú povinné osoby. Na druhej 

strane, informačné povinnosti sú v praxi často predmetom zneužívania zo strany 

fondových investorov. Niektorí investori totiž po poklese hodnoty aktív fondu, do ktorého 
                                                
818 Špeciálne úpravy prijala Veľká Británia 
819 § 188 ZISIF v pôvodnom znení 
820 § 90–95 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich 

obhospodařování původním znění 
821 § 207 ZISIF 
822 § 216 a § 285 ZISIF 
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investovali, uplatňujú nároky na náhradu škody s poukazom na to, že keby sa im pred 

investíciou poskytli komplexné informácie,823 tak by neinvestovali do investičných fondov 

a o svoje finančné prostriedky by neprišli. Argumentom tejto práce samozrejme nie je, že 

zverejňované informácie nemajú pre adresátov žiadny význam. Argumentom je, že 

užitočnosť povinne zverejňovaných informácií je priamo úmerná sofistikovanosti 

adresátov. Povinne zverejňované informácie sú zvyčajne najužitočnejšie pre veľkých 

inštitucionálnych investorov. Paradoxne najsofistikovanejší adresáti mandatórnosť 

zverejňovaných informácií nepotrebujú, pretože vďaka svojmu vplyvu si dokážu 

informácie zabezpečiť sami. Bežní investori potrebujú skôr „ľahko stráviteľné“ informácie 

a poradenstvo expertov.  

 Snaha o zníženie rizika investície prostredníctvom výkonu hlasovacích práv, 

nominovania členov orgánov správcu či iného monitorovanie správcu je v prípade 

retailových investorov je príliš nákladná a v konečnom dôsledku môže znížiť, prípadne 

odstrániť celú hodnotu investície do cenných papierov kolektívneho investovania.  

Fiduciárne povinnosti voči investorom predovšetkým v podobe odbornej starostlivosti sú 

naopak vhodným nástrojom ochrany investorov. Problémom je, že retailoví investori často 

nedisponujú expertízou, aby dokázali kvalifikovať porušenie odbornej starostlivosti. 

Absenciu expertízy vyvažuje neustále rozširujúci diapazón inštitúcií a organizácií, na ktoré 

sa investori môžu so žiadosťou náhradou škody obrátiť. 

 Odmeňovanie v kolektívnom investovaní trpí všetkými nedostatkami odmeňovania 

popísanými v prvej časti práce a v mnohých prípadoch len mechanicky kopíruje úpravu 

CRD IV. Tuzemský zákonodarca po európskom vzore umožňuje v oblasti odmeňovania 

uplatňovanie princípu proporcionality824 bez toho, aby ozrejmil, či aplikácia 

proporcionality umožňuje alebo neumožňuje malým subjektom neuplatňovanie 

regulačných požiadaviek. Neuspokojivú situáciu často ešte zhoršujú pochybné požiadavky 

na odmeňovanie osôb zodpovedných za podstupovanie materiálnych rizík nad rámec CRD 

IV, z ktorých „vyniká“ dispozitívna požiadavka, aby podstatnú časť pohyblivej zložky 

odmeny, najmenej však 50 %, tvorili podiely tohto fondu alebo iné nástroje, ktoré sa 

vzťahujú k týmto podielom.825  

 V otázke dlhu v režime správy subjektov kolektívneho investovania platí, že 

regulátor sa k nemu stavia skôr rezervovane. Jednak v kapitálovej štruktúre investičných 

                                                
823 Často z hľadiska posúdenia, či investovať alebo neisvestovať, bezvýznamné. 
824 Kap. I bod 1 písm. c) Prílohy č. 1 k vyhláške o podrobnostiach 
825 Kap. II bod 9 Prílohy č. 1 k vyhláške o podrobnostiach 
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spoločností je preferovaný skôr vlastný kapitál a investície do bezpečných likvidných 

nástrojov, a jednak úloha dlhu v kapitálovej štruktúre investičných fondov je regulovaná 

reštriktívne. Rozhodujúci dôvod zrejme spočíva v tom, že investičná spoločnosť 

obhospodaruje oddelený súbor klientskeho majetku, ktorý nie je štátom poistený. Keďže 

štát negarantuje klientske vklady do majetku fondu, tak sa investície snaží v zásade chrániť 

portfóliovými požiadavkami a obmedzuje úvery na účet fondu, pretože zvyšovanie 

kreditných rizík zvyšuje i riziká fondových investícií. 

 Disciplinácia trhovými nástrojmi vykazuje v mnohom podobné rysy ako vo 

všeobecnom režime. Jedným zo špecifík je, že v prípade disciplinácie kapitálovým a 

produktovým trhom by mal mechanizmus disciplinácie fungovať efektívnejšie než v 

prípade bežných verejne akciových spoločností, pretože podielnici spätným predajom 

podielových jednotiek si od neschopných alebo nečestných správcov nechávajú vyplatiť 

zverené aktíva. Fondoví investori stiahnutím zverených aktív dokážu jednak brániť svoje 

majetkové záujmy, a jednak prezentujú nespokojnosť s výkonom správcu, pretože správcu 

extenzívne odkupy podielových jednotiek materiálne ohrozujú. Ukazuje sa však, že 

neexistuje evidencia, podľa ktorej by sa efektívnejšia disciplinácia prejavila napríklad tým, 

že by znižovala poplatky za správu fondu. Všeobecne teda platí, že trhové nástroje 

neznižujú riziká fondových investorov.  

 Tuzemská pozícia samoregulácie v oblasti kapitálového trhu sa vyznačuje dvoma 

protichodnými tendenciami. Na jednej strane je zrejmá kontinuita asociácií kapitálového 

trhu z 90-tych rokov 20. storočia, z ktorých sa stali formalistické združenia rezignujúce na 

ochranu investorov. Na druhej strane vidíme pozitívny vývoj v podobe tlaku európskeho 

práva na samoreguláciu v podobe interných kontrolných funkcií, činnosti poradenských, 

konzultantských, audítorských firiem či vzdelávacích inštitúcií a s tým súvisiace nové 

samoregulačné aktivity, ktorých prejavom je i nový „Kodex správy a řízení společností ČR 

(2018).“ 

 Možno uzavrieť, že základná  téza o preferencii regulačných nástrojov sa potvrdila. 

Efektívnosť regulačných nástrojov je však podmienená efektívnosťou vymáhania práva. 

Kupónová privatizácia nám stále pripomína nutnosť kvalitného východiskového 

inštitucionálneho zázemia, bez ktorého všetky regulačné snahy vedú k defektným 

výsledkom. Ukázalo sa však, že nie všetky regulačné nástroje zvyšujú hodnotu pre 

investorov. Najdôležitejšími regulačnými nástrojmi v oblasti kolektívneho investovania sú 

tie, ktoré vedú k efektívnemu riešeniu konfliktov záujmov medzi investormi a správcami 

zvereného majetku. Základnú testovanú tézu o príme regulácie možno tiež parciálne 
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korigovať v zmysle, že pozitívny vývoj naznačuje zvýšený tlak na aplikáciu 

samoregulačných nástrojov. Ide tu predovšetkým o interné kontrolné funkcie, ako sú 

compliance, interný audit a riskmanažment.  
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Kolektívne investovanie z pohľadu corporate governance 

Abstrakt 
 

Predmetom dizertačnej práce je výskum možností aplikácie nástrojov správy a 

riadenia spoločností v oblasti kolektívneho investovania. Autora konkrétne zaujíma, aké 

nástroje corporate governance majú k dispozícii akcionári bežných akciových spoločností, 

aké nástroje majú k dispozícii fondoví investori, aké sú spoločné znaky týchto nástrojov, a 

naopak, kde možno vidieť rozdiely. Základnou perspektívou, ktorou sa autor pozerá na 

tieto otázky, je americké právo a európske právo. 

 Dizertačná práca chápe nástroje corporate governance ako mechanizmy, ktoré majú 

akcionári k dispozícii na to, aby neprišli o vložené prostriedky.  Všeobecne platí, že 

akcionári majú k dispozícii tri druhy nástrojov, a to regulačné, samoregulačné a trhové 

nástroje. Regulačné nástroje sú nástroje vytvorené zákonodarcami a regulátormi. Z 

regulačných nástrojov sú analyzované informačné povinnosti, výkon hlasovacích práv, 

monitorovanie manažmentu prostredníctvom správnych orgánov, fiduciárne povinnosti, 

motivačné schémy a dlhové nástroje. Samoregulačné nástroje predstavujú reguláciu 

vytvorenú a vynucovanú hráčmi na trhu. Analyzované sú predovšetkým kódexy corporate 

governance ako najdiskutovanejší prejav samoregulácie. Trhové nástroje predstavujú 

disciplinujúce pôsobenie kapitálových trhov, produktových trhov a trhu práce.   

 Práce predkladá výsledky výskumu ohraničeného konkrétnymi výskumnými 

cieľmi, ktoré autor navrhol v úvode svojej dizertačnej práce. Prvá časť práce sa zaoberá 

všeobecnými otázkami práva akciových spoločností a konkrétnymi nástrojmi corporate 

governance.  Zvláštny dôraz sa kladie na účel, záujem a spoločenskú zodpovednosť 

korporácií. K týmto okruhom sa autor vracia i v druhej časti práce. Druhá časť práce sa 

najskôr zaoberá všeobecnou infraštruktúrou kolektívneho investovania a následne 

detailnou analýzou nástrojov corporate governance v kolektívnom investovaní. Výsledky 

výskumu sú zosumarizované v závere práce. 
 

Klíčová slova: kolektívne investovanie, správa a riadenie spoločností, 

investičný fond 
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Collective investment scheme from the position of corporate governance 

Abstract 
 

 The purpose of the dissertation thesis is to research the possibilities of application 

of corporate governance mechanisms in the area of collective investment scheme. In 

particular, the author surveys what corporate governance mechanisms are available for 

shareholders of ordinary corporations, what mechanisms are available for fund investors, 

what are the common overlaps of these mechanisms, and vice versa, where differences can 

be seen. These topics are analysed above all from the point of view of American law and 

European law. 

 The thesis understands corporate governance mechanisms as the devices, 

institutions, and mechanisms by which shareholders assure themselves of not losing their 

investments.  In principle, shareholders have three types of corporate governance 

mechanisms at their disposal, namely, regulatory, self-regulatory and market mechanisms. 

Regulatory mechanisms are instruments developed by legislator. Information duties, 

shareholder voting, board monitoring of management, fiduciary duties, remuneration 

schemes and debt instruments are analyzed in the area of regulatory mechanisms. Self-

regulatory mechanisms are mechanisms created and enforced by market players. Corporate 

governance codes are particularly the most discussed self-regulatory topic. Markets 

provide discipline through capital markets, product markets and labor market. 

 The thesis presents the results of the research within the framework of the specific 

research goals articulated in the introduction of this dissertation thesis. The first part deals 

with both general issues of the corporate law and specific mechanisms of corporate 

governance. Special attention is paid to the purpose, interest and social responsibility of 

corporations. The author returns to these issues also in the second part of this work. The 

second part of the thesis discusses a general infrastructure of collective investment scheme 

and then corporate governance mechanisms in collective investment scheme. The results of 

scientific research are summarized in the conclusion.  
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