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Úvod
Monistický systém řízení a správy akciových společností je v českém korporátním
právu poněkud upozaděn a zastíněn majoritním systémem dualistickým, který je
pro tuzemskou právní úpravu tradiční. Tento přístup lze českým akciovým společnostem
jen těžko vyčítat. Možnost zavedení monistického systému řízení byla pro české akciové
společnosti otevřena teprve před několika málo lety a jeho úprava se na první pokus příliš
nezdařila. Během téměř sedmileté praxe vyplulo na světlo mnoho výkladových problémů
a nejasností, na které upozornili již Jan Dědič a Jan Lasák ve svém často citovaném článku
pro Obchodněprávní revue z roku 2013.1
Řešení nyní nabízí rozsáhlá novela zákona o obchodních společnostech a družstvech,
která slibuje „představení fungující, jasné a přehledné právní úpravy, která není zbytečně
zatěžující pro své adresáty, avšak poskytuje ochranu potřebným subjektům, a je v souladu
s požadavky evropského práva.“2 Tato dlouho plánovaná a připravovaná novelizace byla
provedena zákonem č. 33/2020 Sb., který má nabýt účinnosti s počátkem příštího roku.
V novelizovaném znění bude monistický systém řízení akciových společností změněn
téměř k nepoznání, a to především díky odstranění kritizované duality jeho volených
orgánů. Nadále zde bude figurovat pouze jediný volený orgán, kterým bude správní rada.
V dalším textu nabízím rozbor fungování monistického systému nejprve z hlediska
angloamerického práva, kde je právě tento systém řízení společností tradiční. Ve Spojených
státech amerických a ve Velké Británii se právní úprava i judikatura zabývající se tímto
modelem vyvíjela již od počátku éry moderních obchodních společností, a ač je
angloamerické právo v mnohém rozdílné, v otázkách práva obchodních společností jistě
může sloužit za důležitý inspirační zdroj.
V poslední části světové komparace je krátce pojednáno o italské právní úpravě, kde je,
stejně jako v našem právním prostředí, monistický systém zastíněn jiným modelem řízení

1

Viz DĚDIČ, Jan a Jan LASÁK. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (1. část).
In: Obchodněprávní revue [online]. 2013, roč. 5 č. 3. str. 65-71 a DĚDIČ Jan a Jan LASÁK. Monistický
systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (2. část). In: Obchodněprávní revue [online]. 2013,
roč. 5, č. 4. str. 97-105.
2
VLÁDA: Důvodová zpráva k zákonu č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další
související zákony, č. 33/2020 Dz. Obecná část, písm. b).
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společnosti. Proto je zajímavé vidět, jakou cestu zvolil italský zákonodárce,
když se nacházel v podobné situaci jako ten český při rekodifikaci soukromého práva.
Dále se zabývám dosavadní právní úpravou, kde hledám především důvody
pro současnou novelizaci. Rozebrány jsou problematická ustanovení, která vzbuzují
výkladové a aplikační nejasnosti a názorově rozdělují odbornou veřejnost.
Ve třetí, stěžejní části své práce se věnuji české právní úpravě v jejím novelizovaném
znění a rozebírám vnitřní fungování akciových společností s monistickým systémem řízení
v komplexní podobě.
Podle právní úpravy ve znění zákona č. 33/2020 Sb., bude odlišení monistického
a dualistického systému řízení společností již mnohem ostřejší oproti úpravě dosavadní,
u které mnozí odborníci polemizovali nad tím, že se nejedná o pravý monistický systém,
nýbrž spíše o systém dualistický s jinak pojmenovanými orgány.3 Stejně jako dualistický
systém, i systém monistický dostojí svému pojmenování, v dualistickém tak budou i nadále
figurovat dva volené orgány, a na rozdíl od toho v monistickém bude figurovat orgán
jediný, a to správní rada, která bude ve svých rukách kumulovat působnost v oblasti řízení
společnosti i dohledu zároveň. Tato kumulace působnosti v rukou jednoho orgánu je
pro monistický systém typická, jak je vidět také v částech práce pojednávajících
o monistickém systému ve světě.
Zaměřuji se zde jak na speciální ustanovení, která se aplikují pouze na společnosti
s monistickým systémem řízení, tak rovněž na ustanovení obecná, která budou aplikována
na všechny akciové společnosti a na jejich volené orgány, a ustanovení, která jsou obou
systémech řízení akciových společností shodná. I tato jsou pro proniknutí do monistického
systému vedení akciových společností důležitá, umožňují totiž pochopit paralely
mezi oběma systémy a z nich pramenící možnost použití judikaturních a doktrinálních
závěrů týkajících se určitých záležitostí vztahujících se k představenstvu či dozorčí radě.
Tyto poznatky mohou být v některých případech zásadní, protože soudy, právní teorie
a praxe se doposud zabývaly především otázkami týkajícími se představenstva a dozorčí

3

ČECH, Petr a Petr ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání I. Praha:
Ivana Hexnerová – Bova Polygon, 2016. str. 324. ISBN 978-80-7273-177.
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rady. Poznatky, k nimž došly, není možné bez dalšího opomenout ani při úvahách
o monistickém systému.
Cílem mé práce je především odpovědět na otázku, zda a případně do jaké míry novela
zákona o obchodních společnostech a družstvech vyřeší problémy úpravy dosavadní
a umožní tak monistickému systému, aby představoval rovnocennou a funkční alternativu
k systému dualistickému. Dále se budu zabývat otázkou, zda úprava monistického systému
v této podobě již dostojí svému slovu, a bude reprezentovat jednodušší a méně nákladný
systém řízení společností, který by mohl být užitečný především pro menší, rodinné
společnosti. Třetí otázka zní, zda jsou ustanovení pojednávající o monistickém systému
jednoznačná a neskrývají výkladová úskalí, a zda tedy odstranění odkazovacích ustanovení
§ 456 odst. 1 a 2 ZOK a jejich nahrazení výslovnou úpravou vedlo k objasnění sporných
záležitostí. Zastavím se také u postu předsedy správní rady, který se v dosavadní právní
úpravě těšil velmi významnému postavení v rámci fungování správní rady, a budu se
zabývat tím, jaké postavení bude ve společnostech zaujímat v novelizované právní úpravě.
Nakonec se zaměřím na ustanovení § 156 odst. 2 OZ, které upravuje možnost
tzv. horizontální delegace působnosti, a budu si klást otázku, na které skupiny osob
a v jakých případech může být aplikováno a v jakých nikoliv. V dílčích otázkách nabídnu
také úvahy de lege ferenda, inspirované především rozebíranými zahraničními úpravami.

11
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1. Monistický systém řízení společností ve světě
V této kapitole se zaměřím na úpravu monistického systému řízení akciových
společností ve světě. V podkapitolách 1 a 2 je pojednáno o dvou státech angloamerického
práva, ve kterých je monistický systém řízení společností tradiční, a to o Spojených státech
amerických a Velké Británii. Tato část je poměrně rozsáhlá, jelikož je nezbytné nejprve
pochopit a popsat fungování monistického systému v jeho ryzí podobě tak, jak se osvědčil
již mnoho desítek let, a až následně přejít k hodnocení české úpravy, kde je monistický
systém stále ještě velmi mladý. To umožní obě úpravy porovnat a lépe vidět jejich silné
i slabé stránky. Největší prostor je věnován právní úpravě Spojených států, kde jsou
základy monistického systému popsány nejpodrobněji, a to především z hlediska
organizace vnitřního fungování společností. Dále je stručně pojednáno o úpravě anglické,
a to především v rámci odchylek od výše popsané úpravy americké.
Následně se v podkapitole 3 zaměřuji na úpravu italskou, a to ze zcela rozdílného
důvodu. V italském právu je monistický systém jen o několik málo let starší nežli v právu
českém a ani zde se netěší přízni u příliš velkého počtu společností. Itálii jsem tak zvolila
jakožto zemi, která se nachází v podobném vztahu k monistickému systému jako Česká
republika. Pojednání o italské úpravě tedy nabízím jako zajímavé porovnání toho, jakým
způsobem se se zavedením monistického systému vypořádaly dvě různé právní úpravy
za situace, kdy v jejich právním prostředí převládal odlišný systém řízení společností.
1.1. Monistický systém v úpravě států USA
1.1.1. Několik terminologických a obecných poznámek k úpravě akciových společností
v amerických státech

V odborné terminologii americké právní úpravy nenajdeme přesný ekvivalent českého
pojmu akciová společnost. Pro tento typ společnosti se zde používá pojmu corporation.
Tento termín by pak bylo nesprávné překládat termínem korporace, který v českém právu
znamená organizované sdružení osob, o němž zákon stanoví nebo z něj lze vyvodit, že má
právní osobnost.4 V americkém právu na rozdíl od toho pod pojem corporation nespadají

4

ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ a Irena PELIKÁNOVÁ. Právo obchodních korporací. Praha:
Wolters Kluwer, 2015. str. 47. ISBN 978-80-7478-735-5.
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další typy podnikatelských entit jako například limited liability company, partnership,
limited partnership a jiné.5 Dále budu pro účely přehlednosti této práce překládat výraz
corporation jakožto akciová společnost.
Akciové společnosti se v USA člení na veřejné (obce, školy atd.), kvaziveřejné
(železnice a jiné) a soukromé. Další text bude zaměřen především na poslední
z vyjmenovaných typů, tedy soukromé akciové společnosti. Ty se dále dělí na otevřené
(publicly held, často označované pouze public, tj. s veřejnou nabídkou akcií) a uzavřené
(closely held, často pouze close, tj. bez veřejné nabídky akcií).6
V české právní úpravě jsou zakladatelským právním jednáním společnosti její stanovy.
Ty upravují vnitřní uspořádání společnosti a vztahy mezi akcionáři a společností a zavazují
akcionáře, členy volených orgánů i společnost jako celek.7 Na rozdíl od toho v USA
figurují dva různé dokumenty, a to Articles of Incorporation (dále také jen Articles)
a bylaws. V dalším textu budou zachovány tyto anglické termíny, aby překladem nedošlo
k jejich zaměnění. Articles (v některých státech také Certification of Incorporation
nebo Charter) mají povahu zakladatelské smlouvy a zároveň při zakládání společnosti
také návrhu na inkorporaci. Articles obvykle obsahují jen nejdůležitější informace o dané
společnosti jako její název, sídlo, informace o akciích, o zakladatelích a o zapsaném
zástupci. Mohou a nemusí obsahovat také další informace, například uspořádání řízení
vnitřních záležitostí společnosti nebo pravomoci board of directors (dále také jen board,
který je ekvivalentem správní rady v české právní úpravě) a officers (výkonných ředitelů).8
Je však trendem, že Articles obsahují co možná nejméně informací, protože je lze měnit
jen pomocí velmi rigidního postupu, který vyžaduje jak souhlas boardu, tak souhlas
akcionářů vyjádřený na mimořádné schůzi svolané přímo pro ten účel.9 Oproti tomu bylaws
komplexněji upravují fungování společnosti a zpravidla mohou být měněny jak valnou

5

BOHÁČEK, Martin. Základy amerického obchodního práva. Praha: Linde, 2007. str. 117-118. ISBN 978
-80-7201-685-3.
6
BOHÁČEK (2007). op. cit., str. 125. Autor uvádí i další členění, která záměrně neuvádím, jelikož jsou
pro účely dalšího textu nadbytečná.
7
ČERNÁ, ŠTENGLOVÁ, PELIKÁNOVÁ (2015). op. cit., str. 376.
8
V práci budu nadále používat tyto anglické termíny bez jejich překladu do češtiny.
9
HAMILTON, Robert W. a Richard D. FREER. The law of corporations: in a nutshell. Sixth edition.
St. Paul: West, 2011. West's law school. str. 379. ISBN 978-0-314-90457-7.
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hromadou, tak boardem. Oproti Articles také nepodléhají povinnému uveřejnění a uzavřené
společnosti je mají dokonce pouze fakultativně.10
1.1.2. Právní úprava

Úprava fungování akciových společností patří především mezi pravomoci států.
Federální regulace je v tomto směru velmi výjimečná.11 Harmonizaci úprav na úrovni
jednotlivých států zajišťuje American Bar Association, která připravuje vzorové zákony,
které mohou jednotlivé státy přijmout a popřípadě si v jejich textu stanovit odchylky.12
První takový vzorový zákon s názvem Model Business Corporation Act (dále také
jen MBCA) byl přijat v roce 1946 a poprvé publikován v roce 1950. Byl strukturován
podle vzoru ze státu Illinois (Illinois Business Corporation Act 1933), členění ale bylo
nelogické a většina států ho do svých právních předpisů zcela nepřebrala nebo postupem
času změnila.
Později v roce 1984 byla proto přijata velmi důležitá a komplexní revize, od jejíhož
přijetí se požívá také termín Revised Model Business Corporation Act (dále také
jen RMBCA). RMBCA měl být návodem ke změnám právních předpisů jednotlivých států,
reflektující soudobý pohled na fungování akciových společností, beroucí v úvahu hlavně
práva a povinnosti akcionářů, investorů, boardu, officerů a také v neposlední řadě zájmy
státu. Zcela změnil členění a zakotvil nové číslování, dále odstranil nesouladnost všech
dodatků a změn, které byly v průběhu let provedeny.13 Na rozdíl od úpravy před revizí,
RMBCA (který se nejvíce podobá úpravě ve státě Delaware) se stal velmi vlivným a mnoho
států jeho ustanovení přijalo do svých právních předpisů. Později byl ještě několikrát
novelizován, ale již pouze v dílčích otázkách.14
Neopomenutelnou roli má samozřejmě také tzv. judge-made law, tedy právní pravidla
vytvořená soustavou soudních precedentů. Precedenční právo se především podrobněji
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BOHÁČEK (2007). op. cit. str., 132–134.
Lze zmínit například Sarbanes-Oxley and the Securities Act z roku 2002, který zavedl některé povinnosti
týkající se finančního auditu pro veřejné společnosti s účelem ochrany akcionářů, zaměstnanců a věřitelů
společností před účetními chybami a podvodnými finančními praktikami.
12
BOHÁČEK (2007). op. cit., str. 128.
13
GOLDSTEIN, Elliott, and HAMILTON, Robert W. The Revised Model Business Corporation Act.
In: Business Lawyer (ABA) [online]. vol. 38, (3). 1983. str. 1019-1030.
14
Model Business Corporation Act. In: American bar association [online]. [cit. 18-11-2019].
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zabývá standardy péče řádného hospodáře a řeší otázky klasických konfliktů zájmů,
které ve společnostech vznikají. Dále rozpracovává pravidla týkající se případné náhrady
škody vůči akcionářům, čímž posilňuje jejich ochranu v rámci společnosti. Dalším
pramenem práva jsou také pravidla, která stanovují nestátní subjekty, typicky burzy
cenných papírů. Příkladem může být kodex vydávaný Newyorskou burzou (New York
Stock Exchange listing rules), kde jsou zakotvena pravidla, která musejí dodržovat
ty společnosti, které mají zájem své akcie obchodovat na tomto trhu.15
Kolébkou moderního korporátního práva je stát Delaware, ve kterém je nyní
inkorporováno největší množství společností.16 Právní úprava státu Delaware se vyznačuje
mírnými požadavky na zřízení společnosti a samotný proces zřízení je velmi jednoduchý
a rychlý. Situace, kdy je společnost inkorporována v jiném státě, než ve kterém skutečně
působí, se díky této velmi rozšířené oblibě delawarské právní úpravy nazývá Delaware
effect.17 Důležitým důvodem pro rozhodnutí mnoha společností umístit své sídlo do tohoto
státu je právní jistota ohledně výkladu právních předpisů. Díky své dlouhé korporátní
historii disponují soudy státu Delaware velmi bohatou judikaturou, kterou se mohou
společnosti řídit a na níž se mohou spolehnout. Delaware má také zvláštní soudní systém
pro právo obchodních společností, tzv. Court of Charcery. Nezanedbatelnou výhodou je
také velmi výhodný daňový systém.18
1.1.3. Statutory norm aneb základní schéma fungování akciové společnosti

Tradičnímu modelu řízení a kontroly amerických akciových společností se říká
statutory norm nebo statutory scheme. V každé akciové společnosti figurují tři skupiny
osob – akcionáři (shareholders), board a officeři. Podle tradičního modelu jsou akcionáři
chápání jako vlastníci dané společnosti, kteří mají právo volit a odvolávat členy boardu,

15

EISENBERG, Melvin A. a James D. COX. Corporations and other business organizations: cases
and materials. 10th ed. New York: Foundation Press, 2011. University casebook series. str. 201. ISBN 978
-1-59941-462-1.
16
Důvody tohoto fenoménu sahají poměrně daleko do minulosti. Právní úprava tohoto státu dala prakticky
vzniknout moderním obchodním korporacím, protože jako první jim umožnila založení pomocí podstoupení
pouze jednoduchého inkorporačního procesu, a to v době, kdy bylo běžné, aby založení každé společnosti
schvaloval Kongres. Prim mezi státy pro založení společnosti hraje Delaware dodnes. Viz Why Incorporate
in Delaware. In: Deleware Corporate Headquarters [online]. © A Registered Agent, Inc. 2000–2020.
[cit. 18-11-2019].
17
NOVOTNÝ, Petr. Osobní statut obchodních společností. In: epravo.cz [online]. © EPRAVO.CZ, a.s.
1999-2020 [citováno 18-11-2019].
18
Why Incorporate in Delaware. op. cit.
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ale mají velice omezenou působnost v oblasti řízení a kontroly společnosti. Board řídí
společnost a činí obchodní rozhodnutí, jeho působnost přitom není odvozena od akcionářů,
ale vyplývá přímo ze zákona. To znamená, že může jednat nezávisle na přáních akcionářů,
jeho členové se však vystavují riziku, že nebudou znovuzvoleni nebo budou odvoláni.
Board poté kontroluje officery a rozhoduje jak o jejich zaměstnání, tak případném
propouštění. Officeři se přidržují pokynů boardu a zajišťují každodenní chod společnosti.
Jde tedy o zaměstnance společnosti, nikoliv o jeden z jejích orgánů. Zároveň platí možnost
kumulace funkcí napříč všemi vyjmenovanými posty, stejná osoba tedy může být zároveň
akcionářem, directorem i officerem společnosti. To však neznamená, že je možné směšovat
jednotlivé role, které jsou vždy oddělené. Pokud tedy tato osoba jedná například z pozice
directora, je na ní pohlíženo pouze jako na directora, a nikoliv jako na akcionáře
nebo officera.19
Hlavně v minulosti právní předpisy upravující akciové společnosti tvořily jakousi
šablonu na společnost, předpokládajíc, že všechny akciové společnosti jsou stejné. Úprava
nereflektovala rozdíly mezi veřejnými společnostmi čítajícími tisíce nebo dokonce miliony
akcionářů a malými uzavřenými společnostmi s pouhými několika akcionáři fungujícími
také na pozicích directorů a officerů. Nyní se právní předpisy vyznačují mnohem větší
flexibilitou.20 Moderní právní předpisy dovolují boardu delegovat působnost v oblasti
obchodního vedení na officery a pouze dohlížet na jeho výkon.21 Většinou platí, že čím
větší je společnost, tím více je obchodní vedení reálně přeneseno na officery. V menších
společnostech board většinou formuluje politiku společnosti a schvaluje důležité kontrakty,
ve velkých veřejných společnostech je působnost k drtivé většině obchodních rozhodnutí
přenesena na officery, kteří jsou podrobeni jen velmi obecnému dohledu ze strany boardu.22
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HAMILTON, FREER (2011). op. cit., str. 77.
HAMILTON, FREER (2011). op. cit., str. 76.
21
§ 8.01 (b) RMBCA stanoví, že obchodní vedení společnosti má být prováděno boardem nebo pod jeho
řízením a jako předmět jeho dohledu. („All corporate powers shall be exercised by or under the authority
of and the business and affairs of the corporation managed by or under the direction of, its board of directors,
subject to any limitation set forth in the articles of incorporation or in an agreement authorized under section
7.32.“).
22
HAMILTON, FREER (2011). op. cit. str., 80–81.
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Zpočátku bylo na tyto přesuny působnosti pohlíženo spíše s nedůvěrou, a mnohdy byly
prohlášeny za nevynutitelné a příčící se veřejnému pořádku.23 Později se však situace
uvolnila. Například Odvolací soud státu New York v případě Clark v. Dodge z roku 1936
judikoval, že dohody, které jen nepodstatně narušují tradiční rozdělení působnosti a nejsou
ke škodě společnosti, by měly být považovány za platné. Nesmí však měnit koncept
fungování společnosti.24 V dnešní době někteří odborníci dokonce polemizují o možnosti
úplného zrušení boardu s tím, že boardy selhávají ve vykonávání svěřené působnosti,
která ve skutečnosti leží na officerech společnosti. Jeho zrušení a přenechání vedení
společnosti officerům i v zákonném textu by tak reflektovalo to, kdo v mnoha
společnostech ve skutečnosti činí rozhodnutí.25 Možnost zrušení boardu je v dnešní době
realitou pro uzavřené společnosti.26
1.1.4. Board of Directors

Board je jediným voleným orgánem společnosti. Náleží mu tedy veškerá působnost,
kterou zákon nesvěřuje valné hromadě, respektive akcionářům. Board však může
tuto působnost delegovat, a to buď na výbory, které je oprávněn zřizovat, nebo na officery.
V posledních čtyřech desetiletích hlavně ve veřejných akciových společnostech výrazně
převážil tzv. model dohledu. To znamená, že řídící funkce jsou vykonávány především
vysoko postavenými officery, ovšem board je ten, kdo tyto officery vybírá, zaměstnává,
pravidelně hodnotí, stanovuje výši jejich odměny a pokud to považuje za potřebné,
také propouští a vybírá nové. Zároveň dohlíží na chod společnosti, hodnotí její výsledky
a schvaluje uzavření významných kontraktů.27 Ve svých kontrolních funkcích je board
znevýhodněn v tom, že při výkonu této působnosti se jeho členové musejí spoléhat
na informace od officerů, directoři totiž zpravidla nedisponují informacemi o každodenním
chodu společnosti. Z toho důvodu je i jejich odpovědnost za dohled nad společností
v jistém smyslu omezená, z toho důvodu také Nejvyšší soud státu Delaware v případu

23

HAMILTON, Robert W. Corporations. 3rd ed. St. Paul: West Publishing Company, 1992. Black letter
series. Str. 284. ISBN 0-314-00741-5. Srov. také rozhodnutí Odvolacího soudu státu New York z roku 1934
ve věci McQuade v. Stoneham.
24
HAMILTON (1992). op. cit., str. 285.
25
ALCES, Kelli A. Beyond the Board of Directors. In: Wake Forest Law Review [online]. vol. 46 (4), 2011,
str. 785, 786.
26
SIEDEL, G. J. Close corporation law: Michigan, Delaware and the Model Act. In: Delaware Journal
of Corporation Law [online]. 1986, str. 397.
27
EISENBERG, COX. (2011). op. cit., str. 199.
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Stone v. Ritter z roku 2006 zamítl žalobu proti boardu, protože dovodil, že neexistuje žádný
důkaz, že board věděl o neadekvátnosti interního postupu společnosti.28
Directoři by neměli být vnímáni jako reprezentanti nebo dokonce zástupci akcionářů,
jelikož mají oddělenou působnost, která pramení přímo ze zákona a nikoli z rozhodnutí
akcionářů.29 Odvolací soud státu New York v případě People ex Rel. Manice v. Powell
z roku 1911 vymezil rozdíl mezi vztahem directorů ke společnosti a vztahem běžného
zástupce a zastoupeného. Podle tohoto rozhodnutí lze použít pravidla o zastoupení
na directory pouze za situace, kdy jednají s třetími osobami mimo společnost. V rámci
společnosti nejsou však pouhými zaměstnanci, nýbrž volenými členy výkonného orgánu
společnosti, povinni mimo jiné dodržovat standardy péče řádného hospodáře. Akcionáři
společnosti nemohou zasahovat do jimi vykonávaného obchodního vedení ani je v tomto
směru kontrolovat. Mimo to, ač je z teoretického hlediska sama společnost subjektem
vlastnícím svůj majetek, právě board je v rámci své působnosti jeho držitelem a disponuje
s ním, jako by byl jeho vlastníkem.30
1.1.4.1. Složení boardu
a) Počet členů

RMBCA stanoví, že board se může skládat z jednoho nebo více členů a přesný počet
členů musí být přímo fixně stanoven nebo alespoň specifikován v Articles nebo bylaws.31
Většina států toto pravidlo přebírá do svých právních předpisů, některé státy však zakotvují
škálu, podle níž je minimální počet členů určen. Tato škála je nastavena tak, že společnost
může mít méně než tři directory pouze v případě, že má také stejný počet akcionářů.32
Zmíněnou úpravu, kterou lze najít například v právních přepisech státu New York, lze

28

ALCES (2011). op. cit., str. 792–795.
HAMILTON (1992). op. cit., str. 282.
30
EISENBERG, COX. (2011). op. cit., str. 164.
31
Srov. § 8.03 (a) RMBCA.
32
Pokud má společnost pouze jednoho akcionáře, může mít pouze jednoho directora, pokud má dva
akcionáře, musí mít minimálně dva directory, pokud má již 3 a více akcionářů, musí mít minimálně tři
directory. Toto pravidlo zřejmě vychází z předpokladu, že v nejmenších společnostech mají být všichni
akcionáři zároveň členy boardu a podílet se tak na řízení společnosti. Zároveň je to jisté reziduum historického
požadavku, aby board každé společnosti byl minimálně tříčlenný.
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jednoduše obejít explicitní úpravou v Articles.33 I v případě, že je počet directorů snížen,
nezaniká tím funkce právě úřadujících directorů.34
V minulosti byli na výkon funkce člena boardu kladeny mnohem vyšší zákonné
požadavky, a to zejména dosažení určité kvalifikace, status akcionáře nebo příslušnost
k danému státu. V dnešní době byla drtivá většina těchto požadavků na zákonné úrovni
zrušena, platí tedy, že directorem může být skoro každá fyzická zletilá osoba.35 Konkrétní
požadavky, které musí directoři splňovat, si dnes obvykle stanovují samy společnosti
ve svých Articles nebo bylaws.36
b) Externí a interní členové boardu

Často se lze setkat s označením outside director – externí člen boardu nebo inside
director – interní člen boardu. To souvisí hlavně s výše zmíněnou možností propojení
funkcí directorů a officerů. Inside director je takový člen boardu, který je zároveň
v zaměstnaneckém poměru k dané společnosti, nejčastěji ve funkci officera.37 Inside
directors mají spíše řídící funkce a jsou dobře seznámeni se záležitostmi společnosti,
protože se účastní jejího běžného chodu na pozicích officerů. Avšak jsou ekonomicky
i psychologicky svázaní s ostatními officery a hlavně s generálním ředitelem společnosti
(dále také jen CEO), je tedy pravidlem, že zřídkakdy nesouhlasí s čímkoliv, co CEO
přednese, jejich kontrolní a dohlížecí funkce vůči officerům tedy selhává.38
Oproti tomu outside director je člen boardu, který není zaměstnancem společnosti.
Může to být vysoce kvalifikovaný specialista na určitou oblast, významný akcionář
společnosti, ale také osobnost zvyšující reputaci společnosti.39 Typickými outside directors
bývají například bývalí CEO. V dnešních velkých společnostech, kde je board orgánem,
který především vybírá officery a následně nad nimi a nad celou společností vykonává
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dohled, převažují pro jejich větší nezávislost právě outside directors.40 Tyto osoby
poté nejsou členové boardu „na plný úvazek“, naopak se scházejí pouze několikrát do roka,
přičemž hodnotí finanční výsledky společnosti a zprávy o jejím fungování. Nejsou však
limitováni pouze na tato setkání, kromě toho mohou komunikovat s officery, neformálně
se setkávat k prodiskutování různých záležitostí nebo se účastnit jednání výborů.41 Typický
člen boardu v největších společnostech se věnuje své funkci přibližně 17 hodin měsíčně.42
Externí členy boardu lze dále dělit na přidružené a nepřidružené, přičemž nepřidružený je
takový člen boardu, který nemá žádné rodinné ani jiné vztahy s žádným officerem
společnosti, není ve střetu zájmů k žádné transakci společnosti, ani nemá žádný jiný důvod
nebýt zcela nezávislý.43
V čele boardu stojí předseda. Jeho pozice není v zákonně příliš upravena, například
v RMBCA je zmíněn pouze dvakrát. Má spíše reprezentativní funkci a organizuje činnost
boardu.44 V minulosti jím byl často CEO, dnes však převažuje tendence pověřovat touto
funkcí externího člena boardu.45 Jeho působnost může být popsána v bylaws, ale většinou
je dána tradicí a praxí. Obvykle připravuje program zasedání boardu a může být zapojen
také do přípravy informací, které jsou doručovány členům boardu před proběhnutím
zasedáním. Může být jmenován také jeho zástupce (vice-chair), který vykonává jeho
funkce, pokud není přítomen.46
c) Ustavení do funkce

První členové boardu jsou stanoveni v Articles nebo zvoleni zakladateli společnosti,
za trvání společnosti jsou pak obvykle všichni directoři voleni akcionáři na valné hromadě,
přičemž obvyklá délka funkčního období činí 1 rok. Articles však mohou tyto otázky
upravovat rozdílně. Zajímavá je například možnost zakotvení postupné volby directorů.47
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To znamená, že na každé řádné valné hromadě je volena pouze třetina, případně polovina
členů boardu. Tento postup zajišťuje kontinuitu a jistou míru stability ve fungování boardu
a ztěžuje převzetí kontroly nad společností pro případné nové majoritní akcionáře. Zároveň
jsou directoři zkušenější, protože jejich funkční období trvá vždy minimálně 2 nebo 3 roky,
podle počtu skupin, do kterých je board pro účely volby rozdělena. Možnost zakotvení
postupné volby je upraveno v ustanovení § 8.06 RMBCA a umožňuje ji většina států,
například ve státě Massachusetts je dokonce obligatorní. Platí, že každý director setrvá
ve funkci i po uplynutí svého funkčního období, dokud není zvolen jeho nástupce.48
d) Odvolání z funkce a vzdání se funkce

Ne každý director však setrvá ve své funkci do konce funkčního období, na něž byl
zvolen. Kromě úmrtí jsou zde další dva případy, kdy člen boardu přestane vykonávat funkci
dříve, a to pokud se jejího výkonu vzdá, nebo pokud je odvolán.49 Co se týče odvolání
directora, první možností je odvolání akcionáři. Ustanovení § 8.08 (a) RMBCA stanoví,
že „akcionáři mohou odvolat jednoho nebo více directorů, a to i bez udání důvodu,
pokud Articles nestanoví že director může být odvolán jen s odůvodněním.“50 Některé
státy, kromě jiných například New York, dovolují odvolat directora bez udání důvodu jen,
pokud to Articles dovolují.51 Možnost odvolání directora bez udání důvodu otevírá dveře
zbavování se některých osob pro jejich rozhodnutí, která jsou pro akcionáře nepohodlná,
nebo dokonce z důvodů osobních. To zcela mění tradiční pojetí vztahu mezi akcionáři
a boardem, protože akcionáři tím mohou reálně zasahovat do obchodního vedení, které má
board vykonávat nezávisle. Velmi důležité to může být zejména, pokud rozhodující většinu
na valné hromadě získá akcionář, který si míní dosadit do boardu své vlastní lidi.
Právě tomu chtějí mnohé společnosti zabránit zakotvením nutnosti odůvodnění odvolání
v Articles.52 Odůvodněné odvolání je možné i pokud to právní předpis přímo neupravuje.53

48

HAMILTON, FREER (2011). op. cit., str. 120–122.
HAMILTON, FREER (2011). op. cit., str. 131.
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§ 8.08 (a) RMBCA: „The shareholders may remove one or more directors with or without cause unless
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Court of Chancery státu Delaware rozhodl v roce 1970 v případě Everett v. Transnation Development
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op. cit., str. 164.
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HAMILTON, FREER (2011). op. cit., str. 78.
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Viz rozhodnutí Odvolacího soudu státu New York z roku 1970 ve věci Auer v. Dressel.
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Pokud má být director odvolán s odůvodněním,54 musí mu být toto odůvodnění řádně
sděleno a musí mít možnost se k němu plně vyjádřit ještě před tím, než budou akcionáři
o jeho odvolání hlasovat.55
Druhou možností je odvolání samotným boardem, to je však možné pouze tehdy,
pokud je to výslovně upraveno v právních předpisech daného státu.56 Takovou úpravu lze
nalézt například v právních předpisech státu Massachusetts nebo New Jersey.57
Třetí a poslední možností je odvolání člena boardu soudem.58
e) Obsazování uvolněných míst

Zájmem společností je, aby byl board v plném počtu, proto se v případě předčasného
ukončení funkce jeho člena nabízí otázka, jak by mělo probíhat doplnění prázdného křesla.
Různé státy se k tomuto problému staví odlišně, ale současný trend zachycený
také v ustanovení § 8.10 (a) RMBCA je připustit volbu nového directora jak ze strany
akcionářů, tak ze strany samotného boardu. V některých státech záleží na důvodu uvolnění
místa. Pokud director zemře nebo se vzdá funkce, má právo zvolit nového directora
samotný board, na druhou stranu, pokud je odvolán akcionáři, jsou to právě oni, kdo má
právo volby.59 Ustanovení § 8.10 (a) (3) RMBCA upravuje situaci, kdy v boardu nezbývá
dostatečné množství členů k tomu, aby dosáhli kvora potřebného pro usnášení se.
V takovém případě je dovoleno, aby board i tak zvolil nového člena nadpoloviční většinou

54

Příkladem legitimního důvodu pro odvolání může být například odsouzení daného directora za trestní čin.
SELIGMAN, Joel. Corporations: cases and materials. Boston: Little, Brown and Company, 1995. str. 141.
ISBN 0-316-78035-9.
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Viz rozhodnutí Court of Chancery státu Delaware z roku 1992 ve věci Bruch v. National Guarantee Credit
Corporation.
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EISENBERG, COX. (2011). op. cit., str. 165.
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Soud tak může učinit v rámci procesu zahájeného jménem společnosti, pokud shledá, že daný director
jednal v rozporu s jejími zájmy nebo zájmy akcionářů, hrubě zneužil svou funkci nebo úmyslně způsobil
společnosti újmu. Ve veřejných společnostech čítajících mnoho akcionářů může být tento postup jednodušší
než svolání valné hromady pro účel odvolání directora. Může také nastat situace, kdy je odvolávaný director
také většinovým akcionářem, což mu umožňuje zablokovat jeho případné odvolání na valné hromadě.
V takovém případě se odvolání soudem jeví být jedinou možnou alternativou. Srov. HAMILTON (1992).
op. cit., str. 337.
59
HAMILTON, FREER (2011). op. cit., str. 131.
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hlasů zbývajících členů.60 Když je na uvolněné místo zvolen nový director, platí,
že nahrazuje minule působícího na zbytek jeho funkčního období.61
1.1.4.2. Rozhodování boardu
a) Jednání boardu

Působnost jemu zákonem svěřenou musí board vykonávat jako celek. To znamená,
že jednotliví directoři nemohou bez dalšího přijímat rozhodnutí ani vázat společnost.
Aby mělo rozhodnutí boardu právní relevanci, musí být přijato na řádně svolaném jednání.
Důvodem je, aby rozhodnutí byla vždy přijímána po relevantní diskuzi a projednání, které
dává každému možnost, aby se vyjádřil a svými argumenty případně přesvědčil i ostatní.62
Pro jednání boardu v některých ohledech platí přísnější pravidla než pro jednání valné
hromady. Například zde není přístupné zastoupení directorů a žádný z nich se nesmí
předem zavázat, že bude hlasovat určitým způsobem, a to z obavy narušení nezávislého
rozhodování.63 Board může přijímat rozhodnutí jen pokud je dosaženo dostatečného
kvora.64 Nejvyšší soud státu Delaware rozhodl v případě Sterling v. Mayflower Hotel
Corporation z roku 1952, že do kvora nemají být počítání ti directoři, kteří se nacházejí
vzhledem k probírané materii ve střetu zájmů, pokud to není výslovně upraveno
v Articles.65 K přijetí rozhodnutí je poté třeba souhlasu více než poloviny přítomných
directorů. V současné době právní předpisy v mnoha státech dovolují také účast na jednání
boardu s pomocí informačních technologií. Na jednáních boardu platí tzv. presumpce
souhlasu. Z toho důvodu je důležité, aby se každý, kdo nesouhlasí s právě přijímaným
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Podobná situace může vzniknout také v případě, že kvorum by sice mohlo být naplněno, ale část
zbývajících directorů se odmítne jednání účastnit s úmyslem zabránit naplnění kvora a řádnému zvolení
nových členů boardu. Odvolací soud státu New York rozhodl v případě Jacobson v. Moskowitz z roku 1970,
že i v takovém případě může board rozhodovat. V případě Gearing v. Kelly z roku 1962 bylo záměrné
odmítnutí účasti na jednání boardu ve výše popsané situaci dokonce vyhodnoceno jako porušení povinnosti
loajality. Viz také HAMILTON (1992). op. cit., str. 335.
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HAMILTON, FREER (2011). op. cit., str. 132.
62
HAMILTON (1992). op. cit., str. 338.
63
HAMILTON, FREER (2011). op. cit., str. 123.
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Ustanovení § 8.24 (a) RMBCA stanoví, že pokud má board fixní počet členů, kvorum tvoří jejich prostá
většina. Pokud má board variabilní počet členů, kvorum se počítá z počtu členů, který měl board těsně
před začátkem zasedání. Kvorum tvoří většina členů boardu, Articles nebo bylaws však mohou stanovit
i vyšší počet. Například ve státě Delaware je dokonce umožněno stanovit i počet nižší, nikdy však kvorum
nesmí klesnout pod jednu třetinu directorů. Viz EISENBERG, COX. (2011). op. cit., str. 208.
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HAMILTON (1992). op. cit., str. 334.
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rozhodnutím, ujistil, že jeho nesouhlas, případně zdržení se hlasování, bylo zaznamenáno.66
Takový záznam může být později důležitý pro posouzení zachování péče řádného
hospodáře, za jejíž porušení mohou být directoři odpovědní.67
b) Řádné a mimořádné zasedání

Zasedání boardu se dělí na řádná a mimořádná. Řádná zasedání jsou zpravidla konána
v pravidelných intervalech, které mohou být stanoveny podle potřeb konkrétní společnosti.
Obecným pravidlem je, že boardy veřejných společností mají méně zasedání nežli boardy
společností uzavřených. Čas a místo řádných zasedání bývá stanoveno v bylaws, je však
také možné, aby bylaws zmocnily přímo board k tomu, aby sám určoval, kdy svolat
zasedání. Je zvykem konat řádné zasedání mimo jiné také bezprostředně po konání valné
hromady.68 O řádném zasedání není třeba directory informovat předem,69 oproti tomu
o svolání mimořádného zasedání je potřebné řádně informovat všechny členy boardu
podle pravidel účinných v tom kterém státě.70 Většina států upravuje také možnost vzdání
se práva na doručení pozvánky, a to buď před proběhnutím zasedání nebo i po něm.
Zároveň existuje právní domněnka, že pokud se, byť neobeslaný, člen boardu zasedání
zúčastní, platí, že se práva na řádné doručení pozvánky vzdal. 71 Pokud nebylo mimořádné
zasedání svoláno řádně a tento nedostatek nebyl zhojen pomocí vzdání se práva na doručení
pozvánky, je jakékoliv usnesení na něm přijaté neplatné.72
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§ 8.24 (d)(2), (3): „presumpce souhlasu s přijímaným rozhodnutím není dán, pokud director vyjádří svůj
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bezprostředně po odročení zasedání. Toto právo nemá director, který hlasoval pro přijetí rozhodnutí.“
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HAMILTON, FREER (2011). op. cit., str. 128-129.
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HAMILTON, FREER (2011). op. cit., str. 125.
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Viz § 8.22 (a) RMBCA.
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c) Jednohlasný písemný souhlas

Kromě výše popsaného způsobu rozhodování boardu je ve všech státech možné
jeho rozhodování prostřednictvím jednohlasného písemného souhlasu. To znamená,
že rozhodnutí může být přijato také mimo zasedání, pokud všichni directoři podepíší
souhlas obsahující znění rozhodnutí, které má být přijato, a tento souhlas doručí
společnosti. Tento postup je praktický hlavně pro rozhodování o každodenních
záležitostech. Takové rozhodnutí však musí být jednohlasné, každý director ho tedy může
jednoduše zablokovat, a to jak z důvodu, že s ním nesouhlasí, tak i proto, že je
pouze přesvědčen o nutnosti řádného projednání. Stále větší počet států staví pro tuto
záležitost naroveň písemné formě také emailovou komunikaci.73
d) Vývoj pohledu soudů na nedodržení povinných náležitostí pro rozhodnutí boardu

Nejprve zcela převažoval velmi rigidní názor, že pokud nejsou při rozhodování
dodrženy veškeré formality, dané rozhodnutí je jednoduše neplatné, i pokud s ním
neformálně projevili souhlas všichni directoři. Tento postoj lze vidět například
v rozhodnutí Nejvyššího soudu státu Minnesota z roku 1879 Baldwin v. Canfield.74 Soudy
se však postupně začaly od tohoto striktního přístupu odklánět. Nejvyšší soud státu New
York tak rozhodl například v případu Gerard v. Empire Square Realty Co. z roku 1921,
kdy judikoval, že pokud jsou všichni directoři stejného názoru, diskuze se stává
bezpředmětnou.75 Nejvyšší soud státu Massachusetts v případu Hurley v. Ornsteen z roku
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HAMILTON, FREER (2011). op. cit., str. 124.
Soud rozhodl, že nezávislé postupné schválení rozhodnutí všemi členy správní rady je neúčinné,
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the corporate powers. Same — Deed of Land signed by Directors. — Application of this rule to the facts
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bez souhlasu vyjádřeného na řádném zasedání. A to díky existenci důkazů, které dosvědčovaly, že všichni
členové boardu projevili v této věci svůj souhlas.
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1942 dovodil, že pokud se většina členů boardu účastnila daného konání a ostatní členové
boardu o tomto konání věděli a souhlasili s ním, je jím společnost vázána i pokud o něm
nebylo řádně hlasováno.
Tato rozhodnutí však ještě nebrala v úvahu rozhodování prostřednictvím jednohlasného
písemného souhlasu. Nejvyšší soud státu Wisconsin ve svém rozhodnutí z roku 1962
Brown Deer v. Milwaukee v této souvislosti dovodil, že pokud je dáno, že může být
rozhodováno prostřednictvím jednohlasného písemného souhlasu, a contrario platí,
že rozhodnutí, které bylo přijato sice jednohlasně, ale pouze ústně, by mělo být neplatné.
Některé soudy se však odklonily i od tohoto názoru a lze se setkat i s rozsudky, kdy byla
shledána platnost rozhodnutí boardu přijatých prostřednictvím pouhého ústního souhlasu
mimo zasedání.76 Názor, že výslovný i když neformálně vyjádřený souhlas všech directorů
zakládá platné rozhodnutí boardu, vyjádřil například odvolací soud státu Massachusetts
ve svém rozhodnutí Anderson v. K.G. Moore, Inc. z roku 1978. Soud v tomto případě
kromě jiného dovodil, že „v případě, že všichni officeři, directoři a akcionáři souhlasili
s jednáním společnosti, nemá společnost sama o sobě legitimaci, aby toto jednání
zpochybňovala.“77 Faktem je, že neformální rozhodování boardu je zcela běžnou součástí
chodu zejména malých uzavřených společností.78
1.1.4.3. Výbory

Board má možnost zřizovat výbory, které mohou mít buď poradní funkci, nebo na ně
může být přenesena určitá část působnosti boardu.79 Výbory mohou být složené jak
z directorů, tak i z officerů nebo zaměstnanců společnosti.80 Boardy mnohdy delegují
na výbory svoji působnost i obchodní vedení, a to se především ve veřejných
společnostech. V minulosti byla povolena pouze delegace každodenních záležitostí, dnes
však mohou výbory vykonávat téměř veškerou působnost boardu, a to pouze s několika

76

EISENBERG, COX. (2011). op. cit., str. 208-210.
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výjimkami.81 Delegace části působnosti boardu na výbor však sama o sobě nezbavuje
directory povinnosti jednat s náležitou péčí i v delegované oblasti.82
Lze zřizovat buď stálé výbory, které fungují konstantně, nebo zvláštní či ad hoc výbory,
pro posouzení neobvyklých záležitostí. Velmi běžný stálý výbor je výkonný výbor,
který zajišťuje především chod boardu v době mezi konáním jeho jednotlivých zasedání.
Většinou je složen spíše z inside directors, kteří jsou snadno dosažitelní na každodenní
bázi.83 Výkonný výbor lze dělit na aktivní a pasivní. Aktivní výkonný výbor je takový,
který skutečně přijímá rozhodnutí namísto boardu, oproti tomu pasivní výkonný výbor
pouze připravuje pro board podklady, ovšem sám žádná rozhodnutí nepřijímá.
Výbor s druhou největší působností je finanční výbor, který především spravuje
a kontroluje finanční záležitosti společnosti, poskytuje boardu rady finančního charakteru
nebo dohlíží na investice společnosti a vyhodnocuje fúze a akvizice.84 Mezi další běžné
výbory patří výbor pro audit, který je pro veřejné společnosti vyžadován přímo federálním
zákonem. Má za úkol například doporučovat společnosti nezávislého auditora,
komunikovat s ním, zpracovávat zprávu o proběhlém auditu pro board a další.85 Většina
veřejných společností zřizuje také nominační výbor, který má za úkol prověřovat kandidáty
na budoucí directory a výbor pro odměňování. Mezi další výbory patří například výbor
pro strategické plánování, výbor pro P.R. nebo výbor pro životní prostředí.86
1.1.5. Officers

Officera lze chápat jako osobu, které byly svěřeny administrativní a výkonné funkce
v rámci společnosti a která zároveň disponuje určitou rozhodovací a diskreční pravomocí.
Officeři jsou současně zaměstnanci a zástupci společnosti. Je však třeba rozlišovat
mezi pouhým zaměstnancem či zástupcem společnosti, jehož úkolem je pouze plnit určité
pokyny bez vlastního uvážení, a officerem, jehož role ve společnosti je značně
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významnější.87 Jejich úkolem je především spravovat každodenní záležitosti společnosti,
tedy jinými slovy vykonávat běžné obchodní vedení, a to podle pokynů boardu a pod jeho
dohledem. Často je však jejich působnost mnohem širší, a to hlavně ve společnostech
jejichž akcie jsou veřejně obchodovatelné. Officeři zároveň podléhají kontrole ze strany
boardu. Rozsah této kontroly záleží na velikosti a struktuře společnosti, přičemž zpravidla
platí, že čím je společnost menší, tím může být kontrola detailnější a naopak. Pokud se
ukáže, že board zanedbal povinnost kontroly nad officery, může to založit i jeho
odpovědnost za porušení řádné péče.88 Officeři jsou sice boardu odpovědní, ale zároveň
jsou prvním článkem v přijímání rozhodnutí ve společnosti, jelikož jsou to oni,
kdo poskytují boardu nezbytné informace o záležitostech společnosti, na základě kterých
board později přijímá rozhodnutí. V neposlední řadě officeři zastupují společnost navenek
a autoritativně za ní jednají ve vztazích s třetími osobami.89
Působnost officerů zpravidla není definována v právních předpisech. Také RMBCA
v ustanovení § 8.41 dává společnostem volnost k tomu, aby si samy upravily působnost
officerů v bylaws, nebo aby byla tato působnost vymezena rozhodnutími boardu,
či dokonce rozhodnutími jednoho z officerů, který k tomu bude boardem zmocněn.90
Z toho také vyplývá, že právní předpisy nevyžadují, aby byla působnost officerů vymezena
v Articles.
1.1.5.1. Funkce

Officeři jsou zpravidla jmenováni boardem, ale v Articles lze upravit, že jmenování
officerů bude spadat do působnosti přímo některého z nich. Samotné jmenování však
bez dalšího nezakládá pracovní poměr se společností, to explicitně upravuje § 8.44 (a)
RMBCA. Pro založení takového poměru jsou s jednotlivými officery uzavírány pracovní
smlouvy. Délka funkčního období officerů bývá upravena v bylaws, přičemž nejběžněji je
stanovena na 1 rok. Pokud však bylaws i Articles mlčí, může být pracovní smlouva
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uzavřena i na delší období a je tak možné, že funkční období některých officerů přesáhne
funkční období boardu, který je zvolil a bude tak vázat i budoucí board. Navzdory uzavřené
pracovní smlouvě lze officera propustit, pokud je to odůvodněné. Ustanovení § 8.43 (b)
RMBCA poté stanoví, že každý officer může být odvolán i bez důvodu prostřednictvím
boardu nebo officera, který ho jmenoval. Toto ustanovení je přebráno do většiny moderních
právních předpisů.91
1.1.5.2. Výkonné pozice

Tradiční právní předpisy vyžadovaly, aby měla každá společnost minimálně tři až čtyři
officery, a to předsedu a popřípadě také místopředsedu (president – vice president),
tajemníka (secretary), a pokladníka (treasurer). Takovou úpravu obsahoval i MBCA
před jeho revizí z roku 1984 a dodnes ji lze najít v právních předpisech některých států.
Hlavně v případě malých uzavřených společností by však bylo velmi těžkopádné
vynucovat zaměstnání tří různých osob jakožto obligatorních officerů, z toho důvodu je
obecným pravidlem, že jedna osoba může zastávat i více officerských pozic současně.
Jednotlivé státy ve svých právních předpisech však mohou zakotvit různé limitace
výše uvedeného, například předseda a tajemník zpravidla nemohou být jednou osobou,
přičemž toto omezení vyplývá z tradičního modelu, kdy předseda za společnost podepisuje
smlouvy, kterými ji váže, a tajemník ověřuje pravost jeho podpisu. Existují i jiné
modifikace.
Na rozdíl od toho, moderní právní předpisy už téměř nevyžadují žádný povinný počet
officerů ve společnosti nebo vytvoření a obsazení konkrétních officerských pozic.
Naopak nechávají ve zřizování jednotlivých officerských pozic společnostem volnou ruku.
Ustanovení § 8.40 (a) RMBCA stanoví, že „společnost má officery, které si stanoví
v bylaws, nebo kteří jsou jmenováni boardem v souladu s bylaws,“92 a podobnou úpravu
obsahuje také například Delaware Code. Jediný officer, který je implicitně vyžadován, je
tajemník, přestože označení této funkce je ponecháno na společnosti. To vyplývá
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z ustanovení § 8.40 (c),93 které zakotvuje, že společnost musí mít officera, který bude
odpovědný za zhotovení zápisů ze zasedání boardu i akcionářů a za další dokumentaci
společnosti. Stejně jako tradiční, tak i moderní právní předpisy dovolují, aby jedna osoba
zastávala více officerských pozic najednou, ovšem v případě moderních právních předpisů
již nejsou zakotvená žádná omezení.94
V tradičním schématu předseda plní roli hlavního výkonného officera společnosti a je
rovněž subjektem kontroly ze strany boardu. Jeho úkolem by mělo být především dohlížet
na veškeré obchody a další záležitosti společnosti, předsedat jak schůzím boardu,
tak schůzím akcionářů a podepisovat nebo spolupodepisovat za společnost důležité
dokumenty.95 Také má za úkol informovat board o důležitých záležitostech týkajících se
společnosti a v naléhavých případech může svolat mimořádné zasedání boardu. V mnoha
státech je zároveň povinností, aby byl předseda vybrán z řad directorů.
Místopředseda v některých společnostech pouze vykonává funkce předsedy v době
jeho nepřítomnosti, v jiných je mu naopak kromě toho svěřena i jeho vlastní působnost.96
Společnost má volnou ruku v tom, jaký počet místopředsedů jmenuje. Pokud se rozhodne
nejmenovat žádného, funkci předsedy v jeho nepřítomnosti vykonává pokladník.
Tajemník především zhotovuje zápisy z jednání akcionářů a boardu a zajišťuje jejich
úschovu, dohlíží na řádné a včasné rozeslání veškerých pozvánek, které mají být rozesílány
v souladu s bylaws nebo zákonem, spravuje dokumenty společnosti a pečeti, které zároveň
připojuje na dokumenty, u nichž je to vyžadováno, ověřuje dokumenty společnosti,
spravuje registr adres všech akcionářů, monitoruje v tzv. stock transfer book veškeré
přesuny akcií a v neposlední řadě s předsedou nebo místopředsedou spolupodepisuje
dokumenty. Pokladník spravuje všechny účty a cenné papíry a je zodpovědný za veškeré
finanční záležitosti společnosti jako je zadávání a přijímání plateb, finanční úschova a další.
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Všichni tito officeři mohou zároveň plnit i další funkce, které jsou jim uloženy
boardem.97 Zároveň má společnost možnost vytvořit i další officerské pozice, a to buď
úpravou v bylaws nebo častěji rozhodnutím boardu. Tímto tradičním způsobem zpravidla
označují výkonné pozice svých officerů spíše menší společnosti.
Ve veřejných, a především v nadnárodních společnostech, je běžnější označování
officerů podle jejich funkčního zařazení ve společnosti, kdy každý z officerů je zodpovědný
za dílčí oblast ve vedení společnosti. V tomto schématu figurují například tito officeři:
generální ředitel, běžně označován zkratkou CEO z anglického chief executive officer,
provozní ředitel, zkráceně COO z anglického chief operating officer, dále finanční ředitel
se zkratkou CFO (chief financial officer), vedoucí účetní neboli CAO (chief accounting
officer) a v neposlední řadě právník společnosti neboli CLO (chief legal officer), který je
označován také jako general counsel. Z výše uvedených zastává nejdůležitější funkci CEO,
který je odpovědný za celý tým officerů a v konečném důsledku i za úspěch celé
společnosti.98
1.1.5.3. K otázce odpovědnosti officerů

Ustanovení § 8.42 RMBCA zakotvuje pro officery určitý standard péče, který je
analogický s povinností péče řádného hospodáře, jenž je vyžadována pro directory.
Přestože officeři nejsou orgánem společnosti, nýbrž jejími zaměstnanci, jsou podle tohoto
ustanovení povinni jednat v záležitostech společnosti v dobré víře, v zájmu společnosti
a s vynaložením takové péče, která by se dala očekávat od průměrně opatrné osoby
za podobných okolností.99
Do nedávné doby existovalo jen málo judikatury, která by se zabývala odpovědností
a s tím souvisejícím pravidlem podnikatelského úsudku officerů. Důvodem byla především
skutečnost, že officeři velmi často bývali ty samé osoby, jako directoři, a proto nebylo třeba
dělat rozdíly mezi těmito dvěma skupinami, co se týče jejich odpovědnosti.100 Z tohoto
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mála rozhodnutí lze zmínit například rozhodnutí federálního odvolacího soudu z roku 2005
ve věci In re Tower Air, Inc., kde soud dovodil, že directoři a officeři mají srovnatelnou
odpovědnost, a proto by mělo být jejich chování posuzováno podle stejných pravidel.
Na stejném základě rozhodl i delawarský soud v případu Ella M. Kelly & Wyndham, Inc.
v. Bell z roku 1970, když v odůvodnění uvedl, že „neexistuje žádný důkaz, že by byl některý
z directorů nebo officerů veden očekáváním vlastního prospěchu, zlou vírou nebo jinou
úvahou, která by necílila pouze k prospěchu společnosti. Proto bylo toto jednání vedeno
podnikatelským úsudkem.“101
Hlavním milníkem v řešení otázky odpovědnosti officerů je však rozhodnutí
Nejvyššího soudu státu Delaware z roku 2009 ve věci Gantler v. Stephens, kde soud
explicitně judikoval, že officeři jsou zavázáni stejnou mírou fiduciární povinnosti jako
directoři. Soud také vymezil souvislosti mezi postavením officerů jakožto subjektů uvnitř
společnosti, vůči které mají povinnost péče řádného hospodáře, a officerů jakožto zástupců
společnosti, kdy jsou odpovědní za dodržování pravidel vytyčených directory a jejich
informování.102
1.2. Monistický systém ve Spojeném království
1.2.1. Obchodní společnosti ve Spojeném království a jejich právní úprava

Obchodní společnosti, které jsou ve Spojeném království zapisovány do obchodního
rejstříku se nazývají registered companies a přestože tvoří pouhou jednu třetinu
z celkového počtu korporací,103 jsou nejběžnější formou podnikatelských entit. Registered
companies mohou být založeny ve čtyřech rozdílných formách, a to public company limited
by shares, private company limited by shares, public company limited by quarantee
a unlimited private company. Nejrozšířenější formou jsou private companies limited
by shares, které disponují omezenou odpovědností svých členů a zároveň na ně nejsou
kladeny tak přísné požadavky jako na public companies limited by shares, které jsou
oprávněny veřejně obchodovat své účastnické cenné papíry. Odpovědnost společníků

101

FOLLETT, Michael. Gantler v. Stephens: Big Epiphany or Big Failure – A Look at the Current State of
Offices' Fiduciary Duties and Advice for Potential Protection. In: Delaware Journal of Corporate Law
[online]. vol. 35, (2). 2010. str. 570-571.
102
FOLLETT (2010). op. cit., str. 572-576. Srov. také DEMOTT (2017)., op. cit. str. 854-857.
103
Vedle nich existují také partnership a sole traders.

33

za dluhy u dalších forem společností je vyšší, v případě private company limited
by guarantee společníci ručí za její dluhy určitou fixně stanovenou sumou peněz
a v případě unlimited private company, jak vyplývá již z jejího názvu, ručí společníci
neomezeně.104
Zákonně byly společnosti ve Spojeném království poprvé upraveny v Joint Stock
Companies Act z roku 1844. Od té doby prošel tento předpis mnoha změnami, přičemž byl
přejmenován na Companies Act (dále také jen CA), což je název, který je používán dodnes.
Jedna z největších revizí tohoto předpisu proběhla v roce 2006, přičemž z předchozí verze
CA z roku 1985 zůstalo v účinnosti jen několik málo částí. Z původní materie se oddělily
dvě významné oblasti, a to problematika insolvencí, kterou nyní upravuje Insolvency Act
z roku 1986 a otázky odvolávání directorů, jež jsou upraveny v Company Director
Disqualification

Act,

rovněž

z roku

1986.

Nakonec

důležitá

oblast

dohledu

nad regulovanými trhy, je upravena ve Financial Services and Markets Act z roku 2000.
Mnoho společností rovněž přijímá za své vzorové stanovy, které jsou přílohou CA.
Nezastupitelnou roli má v právní úpravě samozřejmě také judikatura, jejíž závazný
charakter je pro oblast common law typický. Nakonec existuje také množství kodexů
korporátní správy.105 Z této oblasti lze uvést například Corporate Governance Code z roku
2018, který je známý spíše pod názvem Combined Code a upravuje určitá pravidla
pro veřejné společnosti jako například složení boardu, odměňování, audit a podobné.106
1.2.2. Schéma fungování společnosti

Schéma vnitřní struktury společností fungujících podle monistického systému, který je
v Spojeném království stejně jako v USA jedinou alternativou,107 je v mnoha oblastech
podobné americkému modelu. V této kapitole bude tedy fungování společností popsáno
ve větší stručnosti než v kapitole předchozí, se zaměřením pouze na významnější odchylky.
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Významný rozdíl mezi anglickým a americkým teoretickým pohledem na obchodní
korporace je v pojetí valné hromady a její působnosti, která je v právním prostředí
Spojeného království mnohem širší a valná hromada má zde silnější postavení.
Předně působnost boardu v tomto případě nepramení přímo ze zákona, nýbrž je delegovaná
právě ze strany valné hromady, která je z teoretického hlediska oprávněna rozhodnout
v jakékoliv otázce společnosti a pokud board selže, je oprávněna mu delegovanou
působnost odebrat. Valná hromada je oprávněna vykonat působnost, jež byla dříve
delegována na board, také v případě, kdy board tuto působnost vykonat odmítá
anebo nemůže například z důvodu nenaplnění kvora.108, 109
S tím souvisí také skutečnost, že působnost boardu není v zákoně stanovena a lze ji
volně upravit ve stanovách, stejně jako proces volby directorů, jejich funkční období
a odvolání. Existují jen některé partikulární úkoly, které zákon boardu ukládá,
jako například sestavení závěrečného účtu a výroční zprávy. Rozdílná situace nastává
v případě, že jde o veřejnou společnost, která spadá pod úpravu Combined Code,
ve kterém je stanovena pro složení a fungování boardu o poznání detailnější úprava.110
Kromě toho neexistuje prakticky žádný rozdíl ve struktuře řízení a kontroly veřejných
a soukromých společností.111
Manažerské funkce jsou zpravidla rozděleny mezi board a jednotlivé výkonné directory
(managing directors), ačkoli to není zákonně zakotveno.112 Dlouhou dobu bylo zcela
běžné, že funkci CEO a předsedy boardu zastávala tatáž osoba, přičemž tato tradice byla
prolomena až na konci 20. století po finančním kolapsu několika světově významných
institucí. Požadavek svěření těchto funkcí do rukou dvou rozdílných osob byl následně
zakotven v Cadburyho zprávě113 z roku 1991, která jako zdůvodnění uváděla větší
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nezávislost boardu, kdy se společnost vyhne situacím, ve kterých je jeden jedinec vybaven
neomezenou působností spravovat veškeré záležitosti společnosti a rozhodovat o nich.114
1.2.3. Board of Directors
1.2.3.1. Složení boardu a ustavení directora do funkce

Stejně jako ve Spojených státech, i zde figuruje rozdělení directorů na výkonné
a nevýkonné.115 Role nevýkonných directorů spočívá především v komplexním dohledu,
aniž by se přímo podíleli na chodu společnosti. Disponují větším nadhledem, jelikož nejsou
přímo zapojeni do každodenních záležitostí společnosti, podílejí se však na rozhodování
boardu, přičemž právě díky jejich odstupu mohou přinést zajímavý pohled na mnohé
záležitosti.116 Jejich počet i volba závisí především na rozhodnutí každé konkrétní
společnosti a její případné úpravy v Articles.
Companies Act upravuje postavení directorů v části desáté, čítající přibližně sto článků.
Jejich počet v soukromých společnostech není nijak omezen, respektive je stanoveno
pouze to, že každá soukromá společnost musí mít alespoň jednoho directora. Veřejné
společnosti oproti tomu mají povinnost mít minimálně dvoučlenný board.117 Obecně je
zakázáno jmenovat za directora právnickou osobu, výjimku z toho však muže připustit
Secretary of state, který může rovněž připustit výjimku z požadavku minimálního věku
šestnácti let pro zvolení.118 Directoři jsou voleni valnou hromadou, a to podle systému
postupné volby.119,
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na regulovaných trzích. Kromě výše uvedeného vyžadoval také jmenování nezávislých nevýkonných
directorů nebo nutnost vytvoření výboru pro audit. Viz Griffin (2000). op. cit., str. 242.
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OWEN, Geoffrey. The role of the board. In: RUSHTON, Ken. The Business Case for Corporate
Governance (Law Practitioner Series). Cambridge: Cambridge University Press, 2008. str. 12-13. ISBN 978
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dodržovat pravidla stanovená v Combined code. V těchto společnostech musí existovat
rovnováha mezi počtem výkonných a nevýkonných directorů a při jejich volbě musí být
postupováno podle formální a transparentní procedury. Zároveň tyto společnosti musejí
povinně sestavit výbor pro audit a výbor pro odměňování, oba výhradně z nevýkonných
členů boardu, a výbor pro jmenování, jehož většinu musí tvořit nevýkonní členové
boardu.121
1.2.3.2. Jednání a rozhodování boardu

Jednání a rozhodování boardu je obecně ponecháno úpravě v Articles. Nejběžnější
model je takový, že každý director může iniciovat svolání zasedání boardu nebo ho sám
svolat.122 Členové boardu se nemusí osobně účastnit zasedání, stačí, že mají možnost spolu
vzájemně komunikovat během zasedání. Kvorum pro jednání může být stanoveno rozdílně
pro každé jednotlivé zasedání rozhodnutím boardu, ale zasedání se vždy musí konat
s minimálním počtem dvou directorů. Pokud není dosaženo sjednaného kvora, board není
oprávněn přijímat rozhodnutí. Rozhodnutí je přijímáno většinou přítomných. Board
si může pro účely zasedání zvolit svého předsedu, který následně disponuje rozhodujícím
hlasem. Tato pravidla se logicky neuplatní, pokud se jedná o společnost, která má pouze
jednoho directora.
Pro soukromé společnosti123 je možné také rozhodování prostřednictvím
jednomyslného souhlasu přijímaného mimo zasedání boardu. Rozhodnutí lze přijmout,
pokud všichni directoři, kteří jsou oprávněni v dané věci rozhodovat, projeví, že sdílejí
stejný názor na danou otázku. Rozhodnutí má být následovně vyhotoveno v písemné formě
a podepsáno všemi těmito directory.124 Rozhodování touto cestou není možné, pokud počet
rozhodujících directorů nenaplňuje potřebné kvorum.125 Platnost rozhodnutí přijatého
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CAHN, DONALD (2010). op. cit., str. 305, 450.
Buď sám distribuuje pozvánky na zasedání obsahující povinné náležitosti všem ostatním členům boardu,
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požadovat, aby se účastnily daného zasedání. Tak soud ve věci Bentley-Stevens v. Jones z roku 1974 prohlásil
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v neadekvátním čase. Viz GRIFFIN (2000). op. cit., str. 236.
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mimo zasedání byla judikována již v roce 1871 ve věci Bonelli Telegraph Co. a nyní je
dokonce zakotvena v čl. 288 CA.126 Pro veřejné společnosti je kromě přijímání rozhodnutí
na zasedání možné rozhodovat prostřednictvím písemného usnesení, pro které jsou
stanoveny přísnější požadavky. Na takové rozhodnutí je poté pohlíženo, jako by bylo
přijato na zasedání.127
1.2.3.3. Delegace působnosti

Z velkého rozsahu a časové náročnosti každodenního obchodního vedení společnosti
vyplývá nutnost delegovat část působnosti z boardu na jednotlivé výkonné directory
anebo na výbory. Delegována může být zpravidla jakákoliv působnost boardu,128 sám
board však může stanovit určité meze či podmínky výkonu delegované působnosti.129
a) Managing directors
Vzorové stanovy stanoví, že „director má povinnost převzít jakýkoliv úkol
pro společnost, o kterém tak directoři rozhodnou.“130 Toto ustanovení dovoluje delegaci
působnosti na výkonné directory či na CEO.131 Existují rozdílné přístupy soudů k pozici
výkonného directora. Například v rozhodnutí z roku 1900 ve věci Newspaper Proprietary
Syndicate Ltd. soud dovodil, že výkonný director má stejné postavení jako běžný director,
pouze je mu svěřena některá speciální působnost. Oproti tomu v roce 1926 ve věci Southern
Foundries Ltd v. Shirlaw soud judikoval, že výkonný director zastává dvě funkce,
a to funkci directora a funkci officera, přičemž z každé z těchto funkcí pramení rozdílné
povinnosti a odpovědnost. Ani v zákoně není doposud postavení výkonného directora
postaveno na jisto, proto jeho konkrétní pozice a působnost v jednotlivých společnostech
vyplývá spíše z jejich Articles a ze smlouvy mezi daným výkonným directorem
a společností. 132 Podle vzorových Articles platí, že může být delegovaná taková působnost,
v takovém rozsahu a pod takovými podmínkami, které budou directoři považovat
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GRIFFIN (2000). op. cit., str. 236.
FRENCH, MAYSON, RYAN (2016). op. cit., str. 453-454.
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GRIFFIN (2000). op. cit., str. 237.
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za vhodné.133 Většinou je však delegována působnost opravňující výkonné directory
k provádění každodenního obchodního vedení společnosti. Jakákoliv delegovaná
působnost může být ze strany boardu také změněna nebo odebrána.134
b) Výbory
Do jednotlivých výborů jsou ustavováni ti z členů boardu, kteří jsou odborníky
na danou problematiku a jsou schopni ji posoudit profesionálněji než board jako celek.
Delegace působnosti z boardu na výbor však nikdy nesmí působit jako prostředek
vyloučení některého ze členů boardu z rozhodování.135 Rozsáhlejší povinnosti týkající se
výborů jsou stanoveny v Combined code pro společnosti obchodující své účastnické cenné
papíry na regulovaných trzích. Tyto společnosti jsou povinny zřídit výbor pro jmenování,
jehož většinu musí tvořit nezávislí členové boardu, kteří budou mít za úkol doporučovat
boardu vhodné kandidáty na nové členy, dále výbor pro odměňování, složený výhradně
z nezávislých nevýkonných directorů, a nakonec výbor pro audit, rovněž složený výhradně
z nezávislých a nevýkonných directorů, který má povinnost dohlížet na rozsah a výsledky
jak interního, tak externího auditu. Schůzí těchto tří výborů jsou oprávněni se účastnit
kromě jejich členů pouze osoby, které jsou explicitně pozvány.136
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1.3. Monistický systém v Itálii
1.3.1. Právní úprava

V Itálii

najdeme

úpravu

Società

per

azioni

(dále

také

jen

SpA)

v italském občanskoprávním kodexu Codice civile z roku 1942 (dále také jen CC). V rámci
systematiky jsou obchodní společnosti upraveny v titulu pátém knihy páté s podtitulem
„del lavoro“, tedy „o práci“. 137 Titul pátý je dále rozdělen na jedenáct hlav, v jejichž rámci
je akciová společnost upravena v hlavě páté.
Úprava monistické struktury řízení SpA je poměrně nová, jelikož byla zakotvena
až v rámci významné novely práva obchodních společností v roce 2003, a to současně
se sktrukturou dualistickou. Do té doby v Itálii figuroval jediný model řízení společností,
a to níže popsaný model tradiční, jehož ekvivalenty lze v rámci Evropy nalézt například
v Holandsku nebo v Portugalsku.138 Tato novela v mnoha směrech odstranila rigidnost
právní úpravy obchodních společností a zavedla větší flexibilitu a liberálnost,
kdy společníci mají možnost si přizpůsobit úpravu poměrů ve společnosti svým vlastním
potřebám. Inspiračním zdrojem novely je zejména komunitární úprava Evropské
společnosti a úprava obchodních společností v amerických státech.139 Úprava byla
dále novelizována nařízením vlády140 o povinných auditech z května roku 2010.141
1.3.2. K systémům řízení akciových společností

Italské SpA mají možnost si zvolit mezi třemi modely řízení. Nejběžnější z nich je
tradiční nebo také klasický systém (sistema tradizionale nebo modello classico),
který si volí drtivá většina společností. Tradiční systém je založen na existenci dvou orgánů,
první z nich se nazývá consiglio di amministrazione neboli správní rada, která může být
buď unipersonálním nebo kolektivním výkonným orgánem, a druhým je kontrolní orgán
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V rámci této knihy je upraveno více partikulárních oblastí, kromě jiného například závislá práce,
samostatná výdělečná činnost nebo závod. Obchodní společnosti jsou upraveny v titulu pátém s podtitulem
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– collegio sindacale. Pokud si SpA ve svých stanovách nestanoví jinak, podle čl. 2380
CC142 se bude její vnitřní struktura řídit podle ustanovení upravujících právě tradiční
systém, kterému je zároveň v právní úpravě věnováno bezkonkurečně nejvíce prostoru.
Druhým modelem řízení SpA je systém dualistický (sistema dualistico),
ve kterém rovněž figurují dva orgány, a to consiglio di gestione, jež lze v českém právním
prostředí přirovnat k představenstvu, který je kontrolovaný ze strany consiglio
di sorveglianza (dozorčí rada). Konečně třetím modelem řízení SpA je systém monistický
(sistema monistico), ve kterém sice také na první pohled figurují dva orgány, dohromady
však tvoří orgán jediný. Tento koncept spočívá v tom, že správní rada neboli consiglio
di amministrazione (dále také jen CdA), ze svého středu volí Comitato di controllo
sulla gestione (dále také jen Cocoge), který zůstává její součástí a vykonává kontrolní
funkci.143 Jak monistický, tak i dualistický systém je však v italském právním prostředí
zastíněn tradičním systémem řízení společností. Pro srovnání v roce 2009 na italské burze
figurovaly pouze čtyři společnosti s monistickou strukturou, dále sedm společností
se strukturou dualistickou, a celých 269 společností s tradiční strukturou.144 Co se týče
právní úpravy, oběma alternativním systémům řízení společnosti je v zákoně věnována
pouze stručná úprava, přičemž neupravené otázky jsou řešeny odkazovacími ustanoveními
na systém tradiční, a to pomocí výčtu ustanovení, kterých má být použito.145
1.3.3. Consiglio di amministrazione

CdA je stěžejním orgánem SpA, jemuž výhradně náleží obchodní vedení společnosti,
které vykonává jako celek.146 Mezi typické kompetence CdA patří určování obchodního
směřování společnosti, výkon obchodního vedení a kontrola obchodního vedení,
které může být delegováno na exekutivní výbor či jednotlivé členy CdA. V italské právní
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Art. 2380 CC: „Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono
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úpravě je přímo v zákoně zakotveno rozdělení členů CdA na výkonné a nevýkonné,
přičemž výkonní členové provádějí záležitosti společnosti poté, co byly schváleny celým
CdA, včetně jejich nevýkonných členů, což zajišťuje vetší objektivitu.147 Ne všichni
členové CdA disponují zástupčím oprávněním za společnost, to je svěřeno
pouze jednotlivým členům CdA určeným buď zakladatelským právním jednáním
nebo rozhodnutím

valné

hromady.

Zástupčí

oprávnění

může

být

vykonáváno

buď individuálně nebo více členy společně, za použití tzv. pravidla čtyř očí. Informace
o tom, kteří členové zastupují společnost a jakým způsobem, je součástí zápisu
v obchodním rejstříku.148 CdA jako celku i jeho jednotlivým členům je zároveň svěřena
dohledová působnost, do které spadá také oprávnění členů CdA nahlížet do veškerých
dokumentů společnosti, pokud však vyjde najevo potřeba konkrétních opatření
navazujících na výkon dohledu, musí být přijato usnesením CdA jako celku.149
1.3.3.1. Vznik, trvání a zánik funkce členů CdA

Členové CdA jsou zpravidla jmenováni valnou hromadou, první členové jsou
však uvedeni přímo ve stanovách společnosti a stanovy také mohou svěřit jmenování
některých nevýkonných členů CdA vlastníkům některých účastnických cenných papírů
společnosti.150 Minimální ani maximální počet členů nutných pro fungování CdA není
explicitně upraven, z dalších ustanovení CC lze však dovodit, že není možné, aby byl CdA
orgánem unipersonálním.151 Počet členů je upraven ve stanovách společnosti,
přičemž minimálně jejich jedna třetina musí splňovat náležitosti vyžadované pro členy
dozorčí rady, tedy zejména nezávislost na společnosti.152 Tito poté fungují jako nevýkonní
členové CdA. Společnosti si mohou ve stanovách upravit i další požadavky pro členy CdA,
včetně zpřísnění požadavků týkajících se jejich nezávislosti. Pro zachování transparentnosti
mají všechny osoby, které byly nominovány na funkci člena CdA, povinnost ještě
před svým zvolením informovat valnou hromadu, zdali vykonávají jakoukoliv výkonnou

147

ASTORI, BOSETTI (2009). op. cit., str. 16, 17.
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či kontrolní funkci pro jinou společnost. Funkční období členů CdA nesmí přesáhnout tři
roky s možností znovuzvolení, pokud stanovy nestanoví jinak.153
Funkce člena CdA může zaniknout před jejím řádným uplynutím více způsoby,
mezi něž patří vzdání se funkce, její pozbytí z důvodu ztráty způsobilosti k jejímu výkonu
nebo odvolání. Každý člen může být odvolán valnou hromadou s odůvodněním i bez něj,
pokud je člen CdA odvolán bez spravedlivého důvodu, zakládá to pouze jeho právo
na náhradu škody, která mu tím byla způsobena.154 Specifikem v italském právním
prostředí je klauzule simul stabunt simul cadent, která se často nachází ve stanovách
společností. Tato klauzule zakotvuje nutnost odstoupení z funkce všech členů CdA,
v případě, že zanikne funkce pouze jediného z nich.155 Milánský soud ve svém rozhodnutí
z roku 2008 judikoval, že členové správní rady mají v takovém případě setrvat ve funkci
do doby zvolení nových členů, které proběhne na mimořádné valné hromadě svolané
právě odstoupivšími členy CdA.156
Ustanovení čl. 2386 CC upravuje obsazování volných míst v CdA v případě,
že některým členům zanikne funkce před uplynutím řádného funkčního období.
Pokud stanovy společnosti neobsahují klauzuli simul stabunt simul cadent, pak v případě
zániku funkce některého ze členů může nového člena jmenovat samo CdA, avšak pouze,
pokud i po tomto jmenování budou členové zvolení valnou hromadou tvořit většinu CdA,
v opačném případě je třeba svolat mimořádné zasedání valné hromady, na němž budou
chybějící členové zvoleni.157
1.3.3.2. Předseda CdA

Předseda je jedním z členů CdA, kterého si volí buď samo CdA ze svého středu,
nebo může být zvolen valnou hromadou. Jeho funkce má především organizační charakter,
kdy předseda svolává jednání CdA a stanovuje jeho pořad nebo koordinuje činnost CdA.
Dále je jeho povinností zajišťovat, aby všichni členové CdA, včetně členů Cocoge,
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disponovali adekvátními informacemi o přijatých usneseních. V Itálii je také velmi
rozšířené ustanovení stanov, které předsedovi v rámci jednání CdA při rovnosti hlasů
uděluje hlas rozhodující.158 Soud italského města Viterbo rozhodl v roce 2005, že předseda
může být kdykoliv odvolán ze své funkce ze strany CdA a úprava stanov, která by
toto omezovala je neplatná.159
1.3.3.3. Delegace působnosti

Jak již bylo popsáno výše, veškerá výkonná působnost náleží ze zákona CdA, není
však pravdou, že ji musí beze zbytku vykonávat celé CdA ve sboru, naopak může
tuto působnost nebo její části delegovat na zvoleného direttore generale,160 na výkonný
výbor, nebo na své jednotlivé vybrané členy.
Direttore generale je subjekt, který může a nemusí být zároveň členem CdA, a je
pojímán jako vrcholný výkonný zaměstnanec SpA.161 Z ustanovení čl. 2396 CC vyplývá,
že může být jmenován buď valnou hromadou, nebo může být jeho funkce upravena
ve stanovách. Zároveň je jeho ustanovení právem a nikoli povinností společnosti. Z použití
množného čísla v nadpisu zmíněného ustanovení dovozuji také to, že společnost může
zaměstnávat více osob v tomto postavení. Na otázky jejich odpovědnosti se použijí
ustanovení vztahující se k jednatelům.162
Výkonný výbor je kolektivní orgán, který sestává ze členů CdA a je mu zároveň
podřízen. Jeho úkolem je provádět každodenní správu společnosti, nebo další působnost,
která na něj byla delegována.163 Za stejným účelem může CdA také pověřit některé
ze svých členů (tzv. amministratori delegati), kteří budou poté působit jako individuální
orgány, jednající buď samostatně nebo společně. Není také vyloučeno, aby CdA ustanovil
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jak výkonný výbor, tak delegované členy. Aby mohly být tyto orgány vytvořeny, musí
existovat tomu odpovídající úprava ve stanovách nebo rozhodnutí valné hromady. Delegací
části působnosti se však samo CdA této působnosti nezbavuje, může jí tedy vykonávat
společně s výborem či delegovaným členem. Zároveň v této oblasti vykonává kontrolu a je
oprávněno kdykoliv delegovanou působnost odebrat či v jejím rámci udělovat pokyny,
jimiž je daný orgán vázán.164
1.3.3.4. Jednání a přijímání rozhodnutí

CdA je usnášeníschopné, je-li přítomná většina jeho členů,165 usnesení je následně
přijato, pokud s ním vysloví souhlas více nežli polovina přítomných. Obě tyto hranice lze
zpřísnit ve stanovách, pro přijetí usnesení však nelze vyžadovat jednohlasnost. O jednáních
CdA je pořizován zápis, který může mít význam například pro řádné zaznamenání
těch členů CdA, kteří se zdrželi hlasování nebo s přijímaným rozhodnutím nesouhlasili.
Právě oni jsou posléze aktivně legitimováni přijaté usnesení do 90 dnů napadnout
u příslušného soudu pro rozpor se zákonem. Pokud bude rozpor se zákonem shledán,
usnesení se stane neplatným.166
1.3.4. Comitato di controllo sulla gestione

Z členů CdA jsou jmenováni členové Cocoge, které má především kontrolní funkce.
Podle ustanovení čl. 2409 octiesdecies odst. 5 CC má Cocoge dohlížet především
na adekvátnost fungování organizační struktury společnosti a systému vnitřní kontroly,
dále systému správy a systému účetnictví,167 a na způsobilost zbylých členů CdA
zastupovat společnost a náležitě vykonávat úkony obchodního vedení.168 Již z výše
uvedeného vyplývá, že členové Cocoge jsou zároveň také členové CdA, spolupodílejí se
tedy na rozhodování celého CdA.169 To znamená, že určitý aspekt kontroly ex ante je vtělen

164
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již do samotného přijímání rozhodnutí. Zároveň to je také důvod, proč do práv členů
Cocoge nepatří nahlížení do dokumentů společnosti. Toto právo totiž mají již ze své funkce
člena CdA a mají tak přístup ke zcela stejným informacím jako ti, kdo provádějí obchodní
vedení společnosti.170 Dále může Cocoge vykonávat i další působnost, která je jí svěřena
ze strany CdA, a to především působnost týkající se vztahů s osobou vykonávající povinný
audit.171 Stejně jako collegio sindacale působící v tradičním systému má Cocoge povinnost
přijímat od každého společníka oznámení o skutečnostech, které jsou dle jeho názoru
znepokojivé.172 Cílem je především rozšířit možnost kontroly společnosti i mezi akcionáře.
Cocoge musí takový podnět v každém případě vzít v úvahu a uvést ho ve výroční zprávě,
pokud je však podnět podán určitým procentem společníků, je Cocoge povinno ho prošetřit
bez zbytečného odkladu a podat valné hromadě zprávu o výsledku jeho prošetření
a případných navrhovaných řešeních.173
1.3.4.1. Složení Cocoge

Jak bylo naznačeno výše, Cocoge se skládá z těch členů CdA, jimž nebyly svěřeny
žádné exekutivní funkce a kteří byli členy Cocoge jmenováni. Čl. 2409octiesdecies
odst. 1 CC dispozitivně stanoví, že jak určení počtu členů, tak jejich jmenování, provádí
samo CdA. Společnost si však může zakotvit jinou úpravu ve stanovách. Jmenování členů
Cocoge tak může být svěřeno například valné hromadě, nebo také třetímu subjektu. Kromě
toho, že členové Cocoge nesmějí být zapojeni do obchodního vedení společnosti, musejí
splňovat požadavky na čest a profesionalitu, které si každá společnost může upravit
ve svých stanovách rozdílně, a dále požadavky na nezávislost, jež již byly popsány v části
o složení CdA. Zároveň je nutné, aby alespoň jeden ze členů Cocoge byl zároveň auditorem
zapsaným v příslušném registru.174 Tento požadavek bývá podřazen pod předpoklady
profesionality. Co se týče počtu členů Cocoge, pouze pro společnosti, které obchodují
své účastnické cenné papíry na regulovaných trzích, je stanoveno, že Cocoge musí být
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minimálně tříčlenné.175 Samo Cocoge si ze svého středu volí absolutní většinou hlasů
předsedu, který plní především organizační funkci.176
1.3.4.2. Trvání funkce člena Cocoge a její zánik

Členové Cocoge zůstávají ve funkci, po dobu, co trvá funkce CdA, které je jmenovalo,
s možností opětovného zvolení. Funkce člena Cocoge může předčasně zaniknout dříve
ze stejných důvodů, jako funkce člena CdA. V případě, že funkce některého ze členů
Cocoge takto předčasně zanikne, CdA je bez zbytečného odkladu povinno ze svého středu
jmenovat na jeho místo náhradníka, který musí rovněž splňovat náležitosti stanovené
pro vznik funkce popsané výše. Z toho by mohlo vyplývat, že CdA musí mít v každém
okamžiku takového člena, který by byl způsobilý být jmenován, existuje však i možnost
náhradnictví zvenčí, a to pro situace, kdy žádný ze členů CdA nesplňuje požadavky
vyžadované pro funkci člena Cocoge. V takovém případě CdA bez zbytečného odkladu
kooptuje dalšího člena, který bude tyto náležitosti splňovat.177
1.3.4.3. Schůze a přijímání rozhodnutí

Pro jednání a přijímání rozhodnutí Cocoge se podle ustanovení čl. 2409octiesdecies
odst. 6 CC použijí ustanovení vztahující se na collegio sindacale působící v tradičním
systému, a to konkrétně čl. 2404 odst. 1, 3 a 4 a čl. 2405 odst. 1 CC. Členové Cocoge
se obligatorně schází minimálně jedenkrát za 90 dní. Pro přijetí rozhodnutí je třeba
přítomnosti nadpoloviční většiny členů Cocoge, přičemž samotné rozhodnutí je přijímáno
nadpoloviční většinou přítomných. Kromě toho se členové Cocoge účastní také valné
hromady, schůzí CdA a schůzí výkonného výboru.
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2. Dosavadní právní úprava monistického systému v České republice
Úprava monistického systému se před rokem 2012 nacházela v českém právním řádu
pouze v zákoně č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti (dále také jen Zákon o ES)
a v zákoně č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti. S účinností zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také jen ZOK) byla možnost
výběru mezi dvěma systémy vedení a správy dána pro všechny akciové společnosti.178 Nyní
je akciová společnost v České republice jedinou společností, u níž si lze zvolit mezi dvěma
systémy jejího vedení. Tato novota slibovala jednodušší vedení zejména menších
akciových společností, postupem času se však ukázalo, že úprava není příliš zdařilá.
V této části své diplomové práce se budu zabývat především výkladovými
a aplikačními problémy stávající úpravy monistického systému řízení akciových
společností, jež byly jedním z hlavních důvodů novelizace ZOK, která nabyde účinnosti
počátkem roku 2021. Abych se vyhnula duplicitě některých částí textu, těm částem úpravy,
které byly v ZOK ponechány, se budu věnovat zpravidla v následující kapitole, kde bude
popsán monistický systém v novelizovaném znění ve své úplnosti.
2.1. Odlišení monistického a dualistického modelu
V dualistickém systému se zřizují vedle valné hromady dva volené orgány,
a to představenstvo a dozorčí rada. Zvláštní je, že monistický systém v dosavadní úpravě
rovněž vyžaduje vedle valné hromady zřízení dvou orgánů, a to správní rady a statutárního
ředitele. Tato koncepce je sama o sobě velice neobvyklá, protože jak už z pojmenování
této vnitřní struktury společnosti vyplývá, monistický systém řízení společnosti obecně
spočívá ve svěření řídících i kontrolních funkcí pouze jedinému orgánu.179 Často je
tak dovozováno, že se v této podobě nejedená o „pravý“ monistický systém.180 Podle Petra
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Čecha s Petra Šuka jde spíše o systém dualistický, ovšem s jinak pojmenovanými
orgány.181
Pro monistický systém je typické, že exekutivní a kontrolní pravomoci nejsou striktně
odděleny tak, jak je tomu v systému dualistickém. Tak tomu je i v české úpravě
monistického systému, kdy samotná existence dvou volených orgánů neznamená, že jeden
z nich je pouze výkonný a druhý pouze kontrolní. Naopak je správní radě částečně svěřena
působnost v obou těchto oblastech.
Dále je v monistickém systému na rozdíl od systému dualistického možná kumulace
funkcí. Obecně tedy platí, že statutární ředitel může být zároveň členem správní rady,
ovšem propojení těchto dvou postů není obligatorní. Tato kumulace funkcí však znamená
pro monistický systém příznačnou koncentraci výkonných a kontrolních funkcí v jedněch
rukou.182
2.2. Odkazovací ustanovení a s nimi související otázky ohledně působnosti
Monistický systém řízení akciové společnosti je upraven v části první, hlavě páté,
dílu pátém, oddílu čtvrtém ZOK. Úprava je velmi stručná, sestává se pouze z osmi
ustanovení §§ 456 až 463. Postupně se úprava věnuje správní radě, jejímu předsedovi,
a nakonec statutárnímu řediteli. Speciální úpravy je ovšem výrazně menší část než té,
která je pomocí odkazovacích ustanovení převzata z jiných částí zákona. Ustanovení
§ 456 ZOK týkající se monistického systému stanoví:
„(1) Kde se v tomto zákoně stanoví o představenstvu, rozumí se tím podle okolností
statutární ředitel nebo jiný orgán společnosti, který má obdobnou působnost.
(2) Kde se v tomto zákoně stanoví o dozorčí radě, rozumí se tím podle okolností správní
rada nebo předseda správní rady anebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností.“
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Toto ustanovení v praxi způsobuje mnohé problémy. Pochybnosti vznikají například
v tom, jaký jiný orgán společnosti, který má obdobnou působnost má v prvním odstavci
zákonodárce na mysli. I správní radě náleží některé výkonné funkce včetně části
obchodního vedení a zbytkové působnosti. To by tedy znamenalo, že na správní radu
vztáhneme ustanovení o představenstvu a ustanovení o dozorčí radě zároveň.183
Podle druhého odstavce by se dalo dovodit, že správní rada je zde postavena do pozice
kontrolního orgánu. To dovozuje například Tomáš Dvořák.184 Správní rada má ovšem
i velmi důležité exekutivní funkce, stavět ji bez dalšího naroveň dozorčí radě by tedy bylo
chybou.
Další problém může vzniknout z formulace ustanovení § 456 odst. 2 ZOK. Není totiž
jasné, která ustanovení o dozorčí radě se vztahují jen na správní radu, která jen na jejího
předsedu, a které lze aplikovat na všechny zmíněné. Jiným orgánem s obdobnou kontrolní
působností bude patrně nutné rozumět zejména případný fakultativní orgán vykonávající
jisté kontrolní funkce, který mohou zřídit stanovy.185
Ani formulace „kde se v tomto zákoně stanoví“ nebyla zvolena nejšťastněji, neřeší totiž
situace, kdy bude něco o představenstvu nebo dozorčí radě stanoveno v jiném zákoně.
V takovém případě nezbyde nežli aplikovat toto odkazovací ustanovení analogicky.186 Petr
Čech a Petr Šuk dovozují, že tato odkazovací ustanovení se týkají pouze organizačních
a obdobných otázek (např. délky funkčního období, způsobu rozhodování, zápisů z jednání
atp.) a nikoli působnosti. Dle jejich názoru by se v opačném případě téměř beze zbytku
smazal rozdíl mezi systémy vnitřní struktury.187 Při aplikaci této interpretace by zůstalo
mnoho nezařazených otázek, které bezpochyby spadají právě do rámce působnosti.
Všechny takto nezařazené otázky by poté spadly do zbytkové působnosti správní rady,
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kterou zakotvuje ustanovení § 460 odst. 2 ZOK. Taková interpretace by tedy řešila mnoho
problémů, ale ze zákonného textu nevyplývá.
Dalším problémem je otázka, zda se na správní radu uplatní ustanovení § 448 ZOK
o volbě části členů dozorčí rady zaměstnanci v akciových společnostech s více
než 500 zaměstnanci v pracovním poměru.188 Jan Dědič a Petr Šuk mají za to, že se tato
úprava neuplatní a to hlavně z důvodu, že úprava správní rady obsahuje speciální
ustanovení ohledně počtu členů (kde absentuje požadavek na dělitelnost třemi), a dále
protože ustanovení § 421 odst. 1 písm. f) ZOK jasně rozlišuje mezi správní a dozorčí radou,
kdy o výjimce vztahující se ke kodeterminaci hovoří pouze v souvislosti s dozorčí radou.189
Jasně nelze zodpovědět ani mnohé další otázky, například kdo svolává valnou
hromadu,190 kdo zabezpečuje řádné vedení účetnictví,191 kdo schvaluje a přezkoumává
účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, kdo přezkoumává zprávu
o vztazích192 a mnohé další.193 V několika dalších otázkách Jan Dědič a Jan Lasák dovozují
působnost správní rady za pomoci eurokonformního výkladu,194 přestože tyto otázky
spadají v dualistickém systému do působnosti představenstva a za použití § 456
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Aplikaci povinné zaměstnanecké participace i na správní radu předpokládala důvodová zpráva
k původnímu návrhu tzv. zaměstnanecké novely, která v roce 2017 stanovila povinnost kodeterminace.
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Nad novelou zákona o obchodních korporacích (aneb sporné otázky nové úpravy zaměstnanecké
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odst. 1 ZOK by se tak mělo jednat o působnost statutárního ředitele. Jedná se o rozhodování
o výjimce z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem podle § 486 a násl. ZOK,
odpovědnost za splnění povinností podle § 301 a 302 ZOK při nabývání vlastních akcií,
plnění oznamovací povinnosti na valné hromadě o nabytí vlastních akcií podle § 304
odst. 2 ZOK, plnění povinnosti uložené představenstvu v souvislosti s finanční asistencí
uvedené v § 311 a 313 ZOK, anebo předložení zprávy zdůvodňující vyloučení
nebo omezení přednostního práva akcionářů na upisování akcií podle § 488 odst. 4 ZOK
valné hromadě, která rozhoduje o zvýšení základního kapitálu.
2.3. Obchodní vedení společnosti a určování jeho základního zaměření
Obchodní vedení náleží dle ZOK statutárnímu řediteli.195 Pokud bychom
na statutárního ředitele uplatnili navíc ustanovení o představenstvu, jak bylo popsáno výše,
vztáhne se na něj také ustanovení § 435 odst. 3 ZOK, podle kterého není nikdo oprávněn
udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. V úpravě správní rady je
ovšem explicitně stanoveno, že právě ona určuje základní zaměření obchodního vedení.196
Z výše uvedeného vyplývá, že správní rada má oprávnění tímto způsobem zasahovat
statutárnímu orgánu do obchodního vedení, a to i bez jeho souhlasu. Druhý výklad by mohl
být takový, že statutární ředitel není povinen dbát pokynů, které mu správní rada ohledně
obchodního vedení dává, to by ovšem činilo toto ustanovení zcela bezobsažným.
Ustanovení § 460 odst. 2 ZOK je tak zjevný lex specialis k ustanovení § 435
odst. 3 ZOK.197 K této otázce se vyjádřil také Nejvyšší soud ve svém stanovisku
ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015 tak, že statutárnímu řediteli náleží toliko běžné
obchodní vedení a správní rada může obchodní vedení společnosti výrazně ovlivňovat.
Základním zaměřením obchodního vedení se rozumí vytyčení určitých mantinelů,
v jejímž rámci se musí statutární ředitel pohybovat.198 Není však jasné, kde vede hranice
mezi běžným obchodním vedením a jeho základním zaměřením. Shoda nepanuje
ani v problematice běžného obchodního vedení. Z jedné strany názorového spektra
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lze uvést například Tomáše Dvořáka, který se domnívá, že správní rada nemůže rozhodovat
za statutárního ředitele, resp. místo něj.199 Oproti tomu Tomáš Dočkal je přesvědčen,
že správní rada může kdykoliv zasáhnout do běžného obchodního vedení vykonávaného
statutárním ředitelem tak, že si rozhodnutí konkrétní otázky na sebe atrahuje.200 Petr Čech
a Petr Šuk tvrdí, že statutární ředitel vykonává tu část obchodního vedení, kterou si
nevyhradila správní rada, přičemž uvádějí, že na jednu stranu si správní rada nemůže
bez dalšího přisvojovat záležitosti z působnosti statutárního ředitele jakožto statutárního
orgánu, na druhou stranu však nelze nevidět, že je správní rada klíčovým orgánem
společnosti.201 Podobný názor zastávají také Jan Dědič a Jan Lasák: „Domníváme se, že byť
správní rada rozhoduje především o základním zaměření obchodního vedení, může si podle
našeho názoru atrahovat i její jednotlivé složky a projevy (…) Ustanovení § 460 odst. 1
ZOK je proto ve spojení s odstavcem 2 nutné vykládat jako omezení působnosti statutárního
ředitele, nikoliv správní rady. Jinými slovy, účelem ustanovení § 460 odst. 2 ZOK je toliko
omezit působnost statutárního ředitele na záležitosti prostého obchodního vedení.“202
Bohumil Havel se v tomto smyslu zamýšlí nad možným přenosem obchodního vedení
pouze na správní radu, když uvádí: „Spádové řešení zákona, odlišující základní zaměření
obchodního vedení a samotné obchodní vedení, je řešením dispozitivním, protože zákon
zde na rozdíl od úpravy v dualistickém systému předpokládá možnou odlišnou regulaci.
Stanoví totiž, a to nezávisle na dikci § 463 odst. 4 ZOK, že zbytkovou působnost má
vždy správní rada, tedy nezakazuje, aby stanovy určily, že obchodní vedení náleží správní
radě, byť jednání navenek i nadále má statutární ředitel (bude-li současně předsedou
správní rady, pak se tím vytváří skutečný monistický orgán).“203
Další nejasnost spočívá v tom, zdali je to správní rada jako celek, každý její člen
anebo statutární ředitel, kdo je oprávněn žádat valnou hromadu o pokyn týkající se
obchodního vedení podle ustanovení § 51 odst. 2 ZOK. Zajímavá je konstrukce,
že statutární ředitel by se měl primárně obracet na správní radu, která nad ním, resp. jím
vykonávaným obchodním vedením dohlíží, a podle ustanovení § 51 odst. 2 ZOK by měla
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postupovat až správní rada.204 Z dikce zákona však nelze upřít statutárnímu řediteli právo
se na valnou hromadu obrátit. Vzniká však problém, jak by měl statutární ředitel
postupovat, pokud obdrží protichůdné pokyny od valné hromady a od správní rady.
Podle odborné literatury by se měl spíše přidržet pokynu, jež mu byl udělen ze strany valné
hromady, jelikož právě ona je nejvyšším orgánem společnosti.205
2.4. Správní rada
2.4.1. Působnost

Správní rada je obligatorním voleným orgánem společností s monistickou strukturou
a rovněž orgánem klíčovým, jelikož se může podstatnou mírou zapojit do řízení společnosti
a mimo to dohlíží na řádný výkon tohoto řízení. Dále jí zákon svěřuje zbytkovou působnost.
Není však statutárním orgánem, jelikož ZOK v ustanovení § 463 odst. 1 stanoví, že tím je
statutární ředitel. A contrario je zřejmé, že správní rada statutárním orgánem není. Z toho
také vyplývá, že správní rada ani její jednotliví členové nejsou oprávněni zastupovat
společnost.206 Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí sp. zn. 14 Cmo 312/2015 judikoval,
že tuto skutečnost nelze obejít ani udělením prokury členovi správní rady.207 Jan Dědič
a Jan Lasák uzavírají: „s jistou nadsázkou správní rada představuje korporační orgán sui
generis, který není ani jen orgánem kontrolním, ani jen orgánem statutárním, ale jde
nepochybně i o orgán výkonný.“208 Vzhledem k tomu, že o otázkách působnosti v oblasti
obchodního vedení společnosti a některých dalších oblastech již bylo pojednáno výše,
v této části se zaměřím především na zmíněnou působnost dohledovou a zbytkovou.
2.4.1.1 Dohledová působnost

Správní rada dohlíží na řádný výkon obchodního vedení a činnosti společnosti,
tedy také na výkon funkce statutárního ředitele.209 Není však jednoznačné, zda správní rada
dohlíží obecně na řádný výkon obchodního vedení jako celku, nebo jen na to, zda je
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obchodní vedení řádné z hlediska jeho základního zaměření určeného správní radou.210
Kromě toho vzniká otázka, co patří do dohledové působnosti správní rady a co
do působnosti jejího předsedy. Ustanovení § 460 odst. 1 ZOK svěřuje správní radě dohled
nad řádným výkonem obchodního vedení, ustanovení § 462 ZOK oproti tomu svěřuje
předsedovi správní rady dohled nad výkonem funkce správní radě podřízených orgánů.211
Komentářová literatura k tomuto ustanovení uvádí, že zvláštní kontrolní působnost
předsedy správní rady nevylučuje kontrolní působnost správní rady jako celku.212
Co se týče kontrolních nástrojů, použije se ustanovení § 447 odst. 1 ZOK.213 Oprávnění,
která správní radě toto ustanovení přiznává, mohou však členové správní rady využívat
jen na základě rozhodnutí správní rady.214
2.4.1.2. Zbytková působnost

ZOK v ustanovení § 460 odst. 2 přiznává správní radě zbytkovou působnost. Správní
rada má tak na starost vše, co zákon nesvěřuje valné hromadě. Toto ustanovení je třeba
vykládat jako lex specialis k ustanovení § 163 OZ, který svěřuje zbytkovou působnost
statutárnímu orgánu společnosti, kterým je statutární ředitel. Problém je, že ustanovení
§ 460 odst. 2 ZOK zmiňuje jako další orgán společnosti pouze valnou hromadu a zcela
statutárního ředitele opomíjí. Není tak jasné, zdali působnost zákonem svěřená statutárnímu
řediteli je z působnosti správní rady vyjmuta také, nebo nikoli a jde tedy o působnost
souběžnou.215 Zákon také poměrně nelogicky mluví pouze o zákonné působnosti a neřeší
působnost svěřenou valné hromadě stanovami, jak umožňuje § 421 odst. 3 ZOK.216
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2.4.2. Počet členů správní rady a vznik a zánik jejich funkce

Podle § 457 ZOK má správní rada 3 členy, ale to pouze v případě, že to není upraveno
rozdílně ve stanovách. Zákon nelimituje počet členů správní rady, a to ani stanovením
minimálního ani maximálního počtu. Nic tedy nebrání existenci jednočlenné správní rady,
kdy zároveň její jediný člen je zároveň statutárním ředitelem.217 Je-li správní rada
jednočlenná, pak její jediný člen vykonává i veškerou působnost jejího předsedy.218
Členy správní rady volí podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) ZOK valná hromada
a podle stejného ustanovení je také odvolává. Pokud členovi správní rady z jakéhokoliv
důvodu zanikne funkce, je valná hromada povinná do dvou měsíců jmenovat člena
nového.219 Dalšími možnostmi v případě předčasného zániku funkce některého ze členů
správní rady, které jsou do úpravy vtěleny odkazovacími ustanoveními, je její doplnění
náhradníky nebo pomocí kooptace.
2.4.3. Svolání správní rady a její rozhodování

Pokud není správní rada jednočlenná, rozhoduje ve sboru. V úvahu připadá rovněž
rozdělení působnosti podle oborů mezi její členy podle § 156 odst. 2 OZ.220 Zákon počítá
s relativně častými zasedáními správní rady.221 Jednání vždy svolává předseda a pokud
tak neučiní minimálně jednou za dva měsíce, může o svolání požádat jedna třetina jejích
členů. Pokud ani pak předseda nekoná, mohou správní radu svolat sami členové. Svolání
správní rady může iniciovat také statutární ředitel, který v tomto případě může určit pořad
jednání. Opět platí, že pokud předseda správní radu na základě této žádosti nesvolá, může
ji svolat sám statutární ředitel.222 Je otázkou, proč právě otázku svolávání správní rady
upravuje zákon jako jedinou záležitost technického charakteru přímo a neponechává ji
stanovám společností. Na druhou stranu § 458 odst. 1 ZOK stanoví, že pravidla
pro samotné svolání správní rady upraví stanovy, tím zakotvuje další obligatorní náležitost
stanov speciálně pro monistický systém. Nikde není řečeno, co musí úprava konkrétně
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obsahovat a není jasné, proč je předepsána pouze pro stanovy akciových společností
s monistickým systémem.223 K jednání správní rady se obligatorně přizve statutární ředitel,
zákon ovšem nestanoví jeho povinnost se těchto jednání účastnit.
2.5. Předseda správní rady
V čele správní rady stojí její předseda, kterého volí ze svého středu sama správní rada.
Předsedou může být pouze fyzická osoba. Jeho postavení ve společnosti je mimořádně
silné, zákon mu svěřuje jak organizační funkci, kdy má za úkol organizovat a řídit činnost
správní rady, tak vlastní kontrolní působnost, kdy mu náleží dohled nad řádným výkonem
funkce správní radě podřízených orgánů.224 Ze zákona na žádném místě neplyne, jaké
tyto podřízené orgány jsou. Nabízí se závěr, že se jedná o statutárního ředitele, jelikož jemu
je svěřeno obchodní vedení společnosti, kdežto správní radě, je svěřeno určování
základního zaměření obchodního vedení společnosti a dohled.225
Předseda správní rady podle ustanovení § 462 odst. 1 ZOK in fine informuje valnou
hromadu o činnosti správní rady a o svých poznatcích z dohledové činnosti. Předseda
správní rady tak může vystoupit na valné hromadě se zprávou o činnosti, i když to není
uvedeno v programu valné hromady, a musí mu být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.226
Jan Dědič a Jan Lasák se domnívají, že by měl o těchto poznatcích informovat také
samotnou správní radu, ač to z daného ustanovení neplyne.227
Dalším důležitým úkolem předsedy správní rady je podle § 462 odst. 2 ZOK
zastupování společnosti před soudy a jinými orgány a v řízeních proti statutárnímu řediteli.
Zákon dodává, že pokud je předseda správní rady a statutární ředitel jednou osobou, určí
správní rada jiného člena, který bude tuto působnost vykonávat, nezabývá se ovšem situací,
pokud jde o orgán jednočlenný.228
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ČECH, ŠUK (2016). op. cit., str. 325, 326.
ČERNÁ, ŠTENGLOVÁ, PELIKÁNOVÁ (2015). op. cit., str. 431.
225
Jan Dědič a Jan Lasák nad rámec výše uvedeného dodávají, že podle ustanovení § 463 odst. 1 ZOK správní
rada schvaluje statutárnímu řediteli i smlouvu o výkonu funkce. Viz DĚDIČ, LASÁK (2013), první část.
op. cit.
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ŠTENGLOVÁ, HAVEL, § 462 (2017). op. cit., str. 822.
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Podle Tomáše Dvořáka v takovém případě musí orgán veřejné moci společnosti v řízení jmenovat
procesního opatrovníka na ochranu jejích zájmů. Viz DVOŘÁK (2015). op. cit., str. 40.
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2.6. Statutární ředitel
Statutární ředitel je druhým obligatorním voleným orgánem pro společnosti
s monistickým systémem řízení. V souladu s ustanovením § 463 odst. 2 ZOK jím může být
toliko fyzická osoba, shodně jako v případě předsedy správní rady. Zároveň z použití
jednotného čísla v zákonném textu je zřejmé, že společnost může mít pouze jednoho
statutárního ředitele, nemůže se tedy jednat o kolektivní orgán.229 Rozdílný názor předkládá
Petr Šuk, který tvrdí, že ačkoliv se jedná o otázku statusovou a ani text zákona
zde neumožňuje odchylku, akcionáři se mohou od této právní normy odchýlit.230
V důsledku toho by se ze statutárních ředitelů stal kolektivní statutární orgán. Petr Šuk
zároveň uvádí: „Budou-li např. všichni členové správní rady současně statutárními řediteli
a bude-li předseda správní rady současně předsedou statutárních ředitelů, oba orgány
personálně „splynou“ a alespoň do určité míry bude mít daná akciová společnost opravdu
monistický systém. Obdobně lze touto cestou dosáhnout rozlišení členů správní rady
na exekutivní (ti, kteří jsou současně statutárními řediteli) a neexekutivní.“ 231
Další výkladový problém nastává v otázce, kdo by měl statutárního ředitele ustavovat
do funkce. ZOK je v této věci nejen pouze nejasný, ale přímo vnitřně rozporný.
Zatímco ustanovení § 463 odst. 1 ZOK jasně stanoví, že statutární ředitel je orgán
jmenovaný správní radou, ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) ZOK stanoví, že volba
a odvolání statutárního ředitele náleží do působnosti valné hromady, pokud stanovy neurčí,
že tato působnost náleží dozorčí radě (v rámci monistického systému tedy správní radě).
Ustanovení § 463 ZOK však zároveň nic nestanoví o případném odvolání statutárního
ředitele, otázka tedy je, zdali použít logického výkladu a přiznat správní radě i právo
odvolání statutárního ředitele nebo poněkud nelogicky dovodit, že správní rada pouze
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ČERNÁ, ŠTENGLOVÁ, PELIKÁNOVÁ (2015). op. cit., str. 433.
„Vyšší počet statutárních ředitelů přinese vyšší „sumu“ znalostí, dovedností a zkušeností, a umožní
vzájemnou kontrolu (jak při rozhodování, tak i – pomocí „pravidla více očí“ – při zastupování). Zvýší se jak
ochrana společnosti a jejích akcionářů, tak i (alespoň potenciálně) ochrana věřitelů společnosti (§ 159
odst. 3 o. z., § 68 z. o. k. atd.). Jelikož nenacházím žádný důvod, proč by statutární ředitelé nemohli tvořit
kolektivní orgán (proč by jich nemohlo být více), mám za to, že zákonná úprava nebrání tomu, aby si
zakladatelé (akcionáři) zřídili statutární ředitele jako kolektivní orgán. Takové ujednání se sice odchyluje
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ředitele tomuto ujednání nebrání a jeho nedovolenost nelze (po mém soudu) dovodit ani z jiných právních
norem.“ In: ŠUK, Petr. Kogentnost a dispozitivita korporátního práva – hledání hranic. In: Ad Notam
[online]. 2019, č. 3, str. 3-12.
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jmenuje a valná hromada odvolává. Z čistě jazykového výkladu prvně zmíněného
ustanovení § 463 odst. 1 ZOK232 by rovněž plynulo, že statutární ředitel, který bude zvolen
valnou hromadou, a nikoliv jmenován správní radou, nebude statutárním orgánem
společnosti, takový výklad by však byl absurdní. Nejvyšší soud se ve svém stanovisku
ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015, přiklonil k tomu, že statutárního ředitele volí
valná hromada a stanovy mohou určit, že tak činí správná rada, tím vlastně upozadil
ustanovení § 463 odst. 1 ZOK.233
Jelikož je statutární ředitel jediným statutárním orgánem společnosti, jako jediný má
také působnost v oblasti jejího zastupování navenek podle ustanovení § 164 OZ. Dále je
mu svěřeno (běžné) obchodní vedení společnosti, jak je podrobněji rozebráno výše.
Koncepce zvolená českým zákonodárcem, která činí ze statutárního ředitele orgán
společnosti, není ve státech s tradičním monistickým systémem běžná. Jak uvádějí také Jan
Dědič a Jan Lasák „Ředitelé, kteří zastupují společnost a případně jsou oprávněni k běžným
záležitostem obchodního vedení – operativním rozhodnutím – (tzv. CEO, CFO, CLO atd.),
nejsou považováni v rámci standardního monistického systému vnitřního řízení za orgán
korporace. Správní rada na ně může, ale nemusí, delegovat obchodní vedení společnosti
nebo jeho část.“234
2.7. Kumulace funkcí
Podle ustanovení § 463 odst. 3 ZOK platí, že statutárním ředitelem může být i předseda
správní rady. To zakotvuje pro monistický systém příznačnou možnost kumulace funkcí,
která ho činí rozdílným od systému dualistického. I přes to, že zpočátku na tuto otázku
pohlížely rejstříkové soudy odlišným způsobem, stanovisko Nejvyššího soudu
ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015, postavilo najisto, že se může jednat také o orgán
zcela unipersonální, kdy jediným členem správní rady je její předseda a zároveň statutární
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§ 463 odst. 1 ZOK: „Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel jmenovaný správní radou.“
K opačnému názoru se kloní například Lucie Josková: „Statutárního ředitele podle našeho názoru jmenuje
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správní rada (§ 463 odst. 1 z. o. k. je tedy lex specialis), stanovy nicméně mohou založit působnost valné
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ředitel v jedné osobě.235 V tomto stanovisku také zaznělo, že statutární ředitel může
zastávat i funkci na pozici jiného člena správní rady, nejen jejího předsedy.236
Samozřejmě jsou pro tento případ oslabeny kontrolní mechanismy ve společnosti.
V konečném důsledku to znamená, že osoba v jejíchž rukou je působnost kumulována,
nejprve určí pomyslné koleje, po kterých se má společnost ubírat, následně sama tyto cíle
naplňuje v podobě běžného obchodního vedení společnosti, a nakonec sama na sebe
dohlíží. To je však ve společnostech s monistickým systémem řízení běžné. Tato osoba je
podřízena pouze valné hromadě nebo jedinému akcionáři a nepodléhala žádné vnitřní
korporátní kontrole.237 Ustanovení § 463 odst. 3 ZOK obsahuje další odkazovací
ustanovení podle něhož se v případě kumulace funkcí na danou osobu přednostně použijí
ustanovení zákona týkající se představenstva.
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Argumentace stojící v opozici k tomuto názoru spočívala především v tom, že unipersonální orgán nemůže
míti předsedu, proto jediný člen správní rady, jelikož to není předseda, nemůže být statutární ředitel
společnosti, protože § 463 odst. 3 ZOK explicitně umožňuje kumulaci funkcí pouze u předsedy.
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Shodně také rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. 7 Cmo 18/2015.
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DĚDIČ, LASÁK (2013), první část. op. cit.
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3. Úprava monistického systému ve znění novely zákona o obchodních
korporacích
Změna monistického systému řízení akciových společností je jedním z hlavních bodů
novely ZOK, která byla v únoru 2020 publikována ve Sbírce zákonů pod č. 33/2020 Sb.
(dále také jen Novela).238 Novela má v první řadě za cíl odstranit nespočet výkladových
nejasností a problémů, které dosavadní úpravu monistického systému provázejí již od jejího
zavedení v roce 2012. V úpravě monistického systému téměř nezůstane pomyslný kámen
na kameni. Nadále se již nepočítá s orgánem statutárního ředitele, monistický systém by tak
měl mít jediný volený orgán, kterým je správní rada. Odstraněna byla také speciální úprava
předsedy správní rady. V novelizovaném zákoně již nenajdeme ani odkazovací ustanovení
na dualistický model, které vyvolávají snad největší nejasnosti v současné úpravě ZOK.
V této části práce je vysvětleno fungování akciových společností s monistickým
systémem řízení podle právního stavu po nabytí účinnosti zákona č. 33/2020 Sb.,
a to z co nejkomplexnějšího pohledu. Pro důkladnější pochopení tohoto modelu řízení
společností je důležité zasadit jeho fungování do širšího právního rámce tak, aby bylo
možné si uvědomit jeho rozdílnosti, ale i paralely se systémem dualistickým. Proto jsou
kromě ustanovení, která jsou pro monistický systém speciální, do výkladu zahrnuta
i ustanovení obecná, která se aplikují na oba modely správy a řízení společností. V textu
jsou vyzdviženy především nejdůležitější změny oproti dosavadní právní úpravě a je
upozorněno na jejich možné výkladové nejasnosti. Na několika místech odkazuji také
na zahraniční úpravy, kterým je věnována první kapitola této práce, a to jak pro účely
komparace, tak jakožto úvahy de lege ferenda.
Pokud jsou v této části používány odkazy na některá ustanovení zákonů, zejména ZOK
a OZ, pak, pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou myšlena ustanovení ve znění zákona
č. 33/2020 Sb.
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Zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony.
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3.1. K legislativnímu procesu
Novela byla vypracována Ministerstvem spravedlnosti a jako vládní návrh předložena
Poslanecké sněmovně v červnu roku 2018 jako sněmovní tisk číslo 207/0. Jakožto garanční
výbor byl ustanoven výbor ústavněprávní, ten návrh zákona projednal v květnu roku 2019
a doporučil přijmout některé pozměňovací návrhy. V úpravě monistického systému
se jednalo o návrh na doplnění ustanovení explicitně upravujícího volbu předsedy správní
rady, tento pozměňovací návrh však nebyl přijat.239
Pozměňovací návrh vztahující se k části o monistickém systému akciové společnosti
předkládal kromě výše zmíněného ústavněprávního výboru poslanec Dominik Feri,
který především usiloval o zachování možnosti existence jednočlenné správní rady,
a to nikoli jen pro akciové společnosti s jediným akcionářem. Z toho důvodu navrhoval
v zákoně ponechat dispozitivní ustanovení § 457 ZOK, dle kterého je správní rada
tříčlenná, neupraví-li si to společnosti rozdílně ve svých stanovách. Jak uvedl poslanec Feri,
tato úprava reflektuje majetkové, vlastnické a jiné poměry společnosti a je žádoucí,
o čemž svědčí hojné využívání v reálném životě. Podle grafu ze zprávy RIA dle stavu
ke dni 10. 8. 2016 z celkového množství 4 243 akciových společností s monistickou
strukturou řízení v České republice využilo možnost jednočlenné správní rady 3 759 z nich.
Zavedení povinně kolektivní správní rady kritizovali i předsedové senátů Nejvyššího soudu
Petr Šuk a Filip Cileček v připomínkách podaných Ministerstvu spravedlnosti. Poslanec
Feri dále argumentuje: „Hlavními důvody, proč akcionáři volí monistickou strukturu
s jednočlennou správní radou jsou zjednodušení vnitřních rozhodovacích procesů a úspora
finančních prostředků. Jedná se o úpravu v evropských právních řádech běžnou
a o podstatný rozdíl (prismatem akcionářů v daném případě tedy o výhodu) oproti struktuře
dualistické.“240 Tento pozměňovací návrh byl následně přijat.
Senátu byl návrh zákona postoupen v listopadu roku 2019, přičemž Senát tento návrh
vrátil v prosinci téhož roku Poslanecké sněmovně s pouze jediným nepříliš významným
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Usnesení ústavně právního výboru č. 132 ze dne 15. května 2019 k vládnímu návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Sněmovní tisk č. 207/3. Bod 50.
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FERI, Dominik. Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona
č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Písemný pozměňovací návrh číslo 2343 ze dne 28. 2. 2019.
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pozměňovacím návrhem, týkajícím se splatnosti pevného podílu na zisku u společností
s ručením omezeným. Návrh zákona ve znění schváleném Senátem byl v Poslanecké
sněmovně přijat v lednu 2020 a prezidentem republiky Milošem Zemanem byl podepsán
na samém konci ledna 2020. Platnosti zákon nabyl dne 13. 2. 2020 svým vyhlášením
ve Sbírce zákonů a jeho účinnost je naplánována na 1. leden 2021, s výjimkou části osmé
týkající se změny zákona o základních registrech, která má nabýt účinnosti o šest měsíců
později.
Kromě zákona o obchodních korporacích novelizuje zákon č. 33/2020 Sb., v dílčích
otázkách i další právní předpisy, a to například zákon č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností nebo zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.241
3.2. Volba monistického systému
Akcionáři každé akciové společnosti jsou povinni pomocí úpravy si ve stanovách zvolit
mezi monistickým a dualistickým modelem řízení.242 V této souvislosti již za účinnosti
dosavadní úpravy vznikla otázka, jakým způsobem je třeba volbu provést. Jestli postačí
uvedení příslušných orgánů ve stanovách, nebo by v takovém případě hrozilo uplatnění
vyvratitelné právní domněnky § 396 odst. 3 ZOK, která stanoví, že v pochybnostech je
zvolen systém dualistický, a volba tedy musí být provedena výslovným vyjádřením. Jan
Dědič a Jan Lasák s jejichž názorem se ztotožňuji uvádějí, že volbu lze provést oběma
způsoby.243 Usnesením valné hromady lze poté tuto volbu změnit kdykoliv během trvání
společnosti. Po změně struktury vedení společnosti může však společnost ve světle této
změny začít navenek fungovat až po tom, co je účinný zápis o této skutečnosti v obchodním
rejstříku, který má konstitutivní charakter.244
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Dále se novela dotýká těchto zákonů: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon České národní rady
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zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
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3.3. Koncepce správní rady podle nové úpravy
Správní rada se stává jediným voleným orgánem společností s monistickým systémem
řízení245 s tím, že do její působnosti bude nadále spadat jak obchodní vedení, tak dohled
nad společností, jak tomu je v zemích, kde je monistický model řízení společností
systémem tradičním. Odkazovací ustanovení na úpravu dualistického systému,
jež figurovala v dosavadní právní úpravě, budou vystřídána výslovnou úpravou.
To se projeví v zákoně na mnoha místech, jelikož do všech ustanovení, u kterých je to
na místě, byla přidána výslovná úprava pro monistickou strukturu.
Správní rada je statutárním orgánem společnosti, to je výslovně stanoveno v ustanovení
§ 456 odst. 1 ZOK. Z toho vyplývá, že se na správní radu uplatní také veškerá ustanovení,
jež dopadají na statutární orgán právnické osoby. Jedná se především o ustanovení
§ 163 OZ, který přiznává statutárnímu orgánu zbytkovou působnost, a dále ustanovení
§ 164 OZ týkající se zastupování společnosti.
Jak již bylo popsáno výše, správní rada může být dle rozhodnutí společníků
jak kolektivním, tak unipersonálním orgánem. ZOK v ustanovení § 457 odst. 1 i nadále
stanoví, že pokud to není ve stanovách upraveno rozdílně, má správní rada tři členy.
To znamená, že na rozdíl od původního legislativního návrhu, který umožňoval zřízení
jednočlenné správní rady pouze pro společnosti s jediným společníkem,246 nadále není
stanoven horní ani dolní limit pro počet členů správní rady. Důvodová zpráva k původnímu
legislativnímu návrhu kritizovala možnost, že dle této úpravy mohou akciové společnosti
být řízeny pouze jednou osobou bez ohledu na jejich velikost. Tomuto argumentu
lze přisvědčit, ovšem nelze vkládat rovnítko mezi velkou společnost a společnost s více
nežli jedním akcionářem. Faktem je, že mohou existovat například rodinné akciové
společnosti, kdy více členů této rodiny působí jako akcionáři. I takové společnosti
by podle původního legislativního návrhu měly povinnost zřídit minimálně tříčlennou
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Funkce statutárního ředitele byla bez náhrady zrušena, to znamená, že s nabytím účinnosti Novely zřejmě
tato funkce všem dosavadním statutárním ředitelům zanikne. Přechodná ustanovení Novely neupravují,
jaký má být další osud těchto osob. Společnostem se nabízí z bývalých statutárních ředitelů učinit členy
správní rady nebo výkonné ředitele v pracovním poměru se společností.
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Tento koncept může připomínat úpravu známou z některých amerických států (např. New York),
které zakotvují škálu, podle níž je určen minimální počet členů boardu. Tato škála je nastavena tak,
že společnost může mít méně než tři directory pouze v případě, že má také stejný počet akcionářů. I zde však
lze tuto úpravu jednoduše obejít explicitní úpravou v Articles. Viz kapitola 1.1.4.1. (a).
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správní radu. Zřejmě legislativní chybou v Novele zůstalo jedno z přechodných
ustanovení,247 které upravuje povinnost akciových společností, aby uvedly do souladu své
stanovy s novým zněním ustanovení § 457 odst. 1 ZOK. Toto ustanovení však díky výše
popsanému pozměňovacímu návrhu poslance Feriho zůstalo beze změny. Za úvahu by stála
dolní limitace počtu členů správní rady podle jiného kritéria, například podle velikosti
kapitálu společnosti. S úpravou v tomto duchu se můžeme setkat například v Nizozemí,
kde jsou přísnější požadavky zakotveny pro tzv. velké společnosti.248
3.4. Funkce člena správní rady
3.4.1. Ustavení do funkce

Pro člena správní rady platí obecné předpoklady jako pro všechny členy volených
orgánů obchodní korporace. Členové správní rady tak musejí být osoby plně svéprávné
a bezúhonné ve smyslu živnostenského zákona. Dále u nich nesmí existovat překážka
výkonu živnosti.249 Pokud u dané osoby existuje překážka výkonu funkce, nebo jiná
skutečnost podle ustanovení § 46 odst. 2 nebo § 63 ZOK, je povinna o takové skutečnosti
předem informovat obchodní korporaci, členem jejíž správní rady se má stát.
V případě, že se členem správní rady stane právnická osoba, je podle novelizovaného
ustanovení § 46 odst. 3 ZOK povinna zmocnit bez zbytečného odkladu konkrétní fyzickou
osobu, která splňuje výše popsané požadavky pro výkon funkce, aby ji ve správní radě
zastupovala. Toto ustanovení je speciální vůči úpravě v občanském zákoníku,
který dovoluje řetězení právnických osob v jejich volených orgánech, přičemž konec
tohoto řetězce se může stát těžko dohledatelným.250 Podle ustanovení § 46 odst. 6 ZOK
zároveň nelze do obchodního rejstříku zapsat právnickou osobu jako člena správní rady,
pokud není rovněž do tohoto rejstříku zapsán její zástupce.
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Viz ustanovení části první, čl. II, bod 15 Novely.
Velká společnost je definována jako společnost mající likviditu v minimální výši 16 milionů eur,
která zároveň založila radu zaměstnanců a zaměstnává společně s jí ovládanými společnostmi více než 100
zaměstnanců na území Nizozemí. Status velké společnosti může být přijat i na dobrovolné bázi.
Viz MULLER, Maarten. H. Corporate law in the Netherlands. Third edition. The Hague, The Netherlands:
Wolters Kluwer Law & Business, 2013. Dutch business law. str. 109-112. ISBN 978-90-411-2864-5.
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§ 152 odst. 2 OZ ve spojení s § 46 odst. 1 ZOK.
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Členové správní rady jsou voleni valnou hromadou.251 Ustanovení § 354 ZOK
umožňuje ve stanovách zakotvit také volbu kumulativním hlasováním.252 Výjimkou
z volby členů správní rady valnou hromadou může být případ, kdy stanovy společnosti
upravují akcie s tzv. vysílacím právem. To jsou takové akcie, s nimiž je spojeno právo
jmenovat jednoho nebo dokonce více členů správní rady společnosti. Počet takto
jmenovaných členů správní rady však nesmí převyšovat počet členů volených valnou
hromadou. Zákon řeší také situaci, kdy akcionář otálí s výkonem tohoto práva a více
nežli měsíc od chvíle, kdy tak měl učinit, člena správní rady nejmenuje. V takovém případě
může jmenovat náhradního člena sama správní rada, ovšem pouze pokud počet jejích členů
neklesl pod polovinu. Náhradník setrvá ve funkci, dokud oprávněný akcionář jmenování
neprovede.253 Zákon v tomto případě nestanovuje žádnou lhůtu, kterou by byl akcionář
omezen ve výkonu tohoto práva, z toho plyne, že ho může vykonat kdykoliv. Domnívám
se, že pokud by daný akcionář své právo nevykonal vůbec, setrval by ve funkci náhradník
jmenovaný správní radou, a to až do konce běžného funkčního období. Poté by byl daný
akcionář opět vyzván k jmenování nového člena správní rady.
Zajímavý je model postupné volby členů boardu, který upravují právní předpisy
některých amerických států.254 De lege ferenda tento model považuji za velmi užitečný,
jelikož přispívá k zachování kontinuity a stability ve správní radě, jejíž členové si mohou
předávat zkušenosti o vedení konkrétní společnosti, a zároveň je znemožněna obměna celé
správní rady v jednu chvíli, což může mít na společnost negativní vliv.
Zároveň je postaveno na jisto, že při sestavování správní rady není přípustná
tzv. kodeterminace, tedy volba části členů voleného orgánu zaměstnanci těch společností,
které zaměstnávají více nežli 500 osob, tak jak je tomu v případě dozorčí rady v českých
dualistických akciových společnostech.255 To je zřejmé i z vypuštění zmínky o správní radě
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Toto zůstává zdvojeně upraveno v § 421 odst. 2 písm. f) a shodně v § 458 odst. 1 ZOK.
Kumulativní hlasování spočívá v tom, že hlasující mají určitý počet hlasů určený postupem podle § 355
odst. 1 ZOK a mají možnost tyto hlasy buď rozdělit mezi jednotlivé kandidáty v jakémkoliv poměru,
nebo všechny své hlasy přidělit pouze jednomu vybranému kandidátovi. To ve svém důsledku umožňuje
ve společnosti prosazovat i názory minoritních akcionářů. Pokud například majoritní akcionáři zvolí možnost
poměrného rozdělení svých hlasů mezi kandidáty A, B a C a minoritní akcionáři hlasují všemi svými hlasy
pro kandidáta D, mohou tak prosadit jeho volbu i bez podpory majoritních akcionářů.
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§ 448b ve spojení s § 458 odst. 1 ZOK (jež obsahuje jedno z mála odkazovacích ustanovení,
v tomto případě na úpravu dozorčí rady v dualistickém systému).
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V podrobnostech kapitola 1.1.4.1. (c).
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Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 33/2020 Sb.: k bodům 508–509 (§ 458).
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z několika ustanovení zákona č. 125/2008 o přeměnách obchodních společností a družstev
(dále také jen Zákon o přeměnách) týkajících se právě úpravy zaměstnanecké
participace.256 Argument, že zavedení povinné kodeterminace pouze pro akciové
společnosti s dualistickou strukturou znamená porušení ústavního principu rovnosti,
vyvracejí Jan Dědič a Petr Šuk, když uvádějí, že stejná pravidla o povinné zaměstnanecké
participaci se neuplatní ani v případě společností s ručením omezeným. Zároveň dodávají:
„Nejde ostatně ani o rozlišení nelogické; správní rada – na rozdíl od rady dozorčí – není
pouze kontrolním orgánem, (…). Osoba zvolená zaměstnanci by tak neměla jen kontrolní
oprávnění, jako je tomu v dozorčí radě, ale měla by i přímý vliv na řízení společnosti
a rozhodování o zásadních otázkách obchodního vedení. To však podle našeho názoru
přesahuje účel povinné zaměstnanecké participace.“257
3.4.2. Zákaz konkurence

Dále zůstala téměř nezměněna dosavadní úprava zákazu konkurence, která byla
v důsledku upuštění od odkazovacích ustanovení pouze převzata z úpravy představenstva
rovněž do oddílu pojednávajícího o monistické struktuře, a to prostřednictvím nového znění
ustanovení § 459 ZOK. Člen správní rady tedy ani nadále není oprávněn podnikat
ve stejném předmětu činnosti jako společnost, být členem statutárního orgánu právnické
osoby s tímto předmětem činnosti, ani být společníkem s neomezeným ručením
nebo ovládající osobou takové právnické osoby. Na rozdíl od dosavadní úpravy je však
v odstavci čtvrtém postaveno najisto, že společnost si může výše zmíněné upravit rozdílně
ve svých stanovách, tedy má možnost zákaz konkurence pro své členy, jak zpřísnit,
tak také úplně vypustit.258
3.4.3. Délka funkčního období

V ustanovení § 457 odst. 2 ZOK je stanoveno, že funkční období člena správní rady
trvá tři roky. Toto ustanovení je dispozitivní, délku funkčního období pro členy správní
rady si tak mohou upravit společnosti rozdílně. Přípustná je jak úprava ve stanovách
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§ 72 odst. 2, § 100 odst. 1 písm. f), § 101a odst. 1 a 2, § 252 odst. 2, § 290 odst. 1 písm. g), § 290b
odst. 1 a 2, § 362 odst. 2 a § 371 odst. 1 a 2 zákona o přeměnách.
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DĚDIČ, ŠUK (2017). op. cit.
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§ 459 ZOK.
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společnosti, jež se bude vztahovat na celou správní radu, tak také úprava pro každého člena
správní rady individuálně ve smlouvě o výkonu funkce, která musí být vždy schválena
nejvyšším orgánem společnosti. Tak je umožněno, aby měli různí členové správní rady
různou délku funkčního období.
3.4.4. Zánik funkce

Členovi správní rady může před skončením funkčního období zaniknout funkce z více
důvodů, především se jedná o odstoupením tohoto člena z funkce,259 zánik funkce z důvodu
zániku způsobilosti dané osoby být členem,260 vyloučení soudem podle § 63 ZOK261
nebo odvoláním. Dále funkce člena správní rady zaniká ve chvíli, kdy je na jeho místo
zvolen nový člen.262
Odvolání člena správní rady obecně spadá do působnosti valné hromady. Výjimkou
jsou akcie s tzv. vysílacím právem, jak bylo popsáno výše.263 V takovém případě je
k odvolání člena správní rady oprávněn akcionář, který provedl jeho jmenování.
Ovšem právo odvolat takového člena může nabýt i valná hromada, a to tehdy,
pokud vysílací právo akcionáře zanikne nebo pokud je pro to dán závažný důvod
spočívající ve výkonu funkce tímto členem, zejména porušil-li závažně nebo opakovaně
své povinnosti.264 Důvod pro odvolání člena správní rady má v zákonné rovině význam
rovněž v případě odvolání takového člena správní rady, jež byl zvolen kumulativním
hlasováním. Obecně platí, že takový člen může být odvolán jen se souhlasem většiny
těch akcionářů, kteří hlasovali pro jeho zvolení, nebo jejich právních nástupců,
to však neplatí, porušil-li tento člen správní rady závažným způsobem své povinnosti.265
V tomto smyslu je zajímavá koncepce amerického práva, která rozlišuje mezi odvoláním
s odůvodněním a bez něj, přičemž připuštění pouze odvolání s odůvodněním
má zabraňovat především nežádoucím „čistkám“ ve správní radě ve chvíli, kdy většinu
na valné hromadě získá nový akcionář, nebo odvolávání členů správní rady z osobních
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Podle § 58 ZOK.
§ 155 odst. 1 OZ.
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§ 63 ZOK ve spojení s § 64 ZOK.
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§ 460 odst. 2 ZOK.
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V podrobnostech kapitola 3.4.1.
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důvodů.266 Tvrdit porušení povinnosti při výkonu funkce či jiný relevantní důvod
pro odvolání figuruje také v německé právní úpravě.267 Ani českým společnostem dle mého
názoru nic nebrání, aby si takové omezení upravily ve svých stanovách, je však otázkou,
kolik společností by takovou cestu zvolilo, jelikož se jedná o sebeomezení valné hromady,
do jejíž působnosti spadají otázky stanov.
Co se týká právnických osob ve funkci člena správní rady, pokud právnická osoba
zanikne s právním nástupcem, stává se automaticky členem její právní nástupce.
Tomu však mohou společnosti zabránit odlišnou úpravou ve stanovách.268 Oproti tomu
funkce právnické osoby ve správní radě zaniká, pokud nezmocní svého zástupce
podle § 46 odst. 3 ZOK, nebo pokud zmocnění tohoto zástupce zanikne a daná právnická
osoba nestanoví zástupce nového.269 Dále funkce právnické osoby ve správní radě zanikne
také tehdy, pokud tato právnická osoba zanikne bez právního nástupce. Zánik funkce
právnické osoby ve voleném orgánu kapitálových společností upravuje Novela i v jednom
z přechodných ustanovení,270 podle kterého funkce právnické osoby, která byla členem
voleného orgánu před nabytím účinnosti Novely, zanikne, pokud není do tří měsíců
od nabytí účinnosti Novely jakožto její zástupce v obchodním rejstříku zapsána fyzická
osoba splňující požadavky na členství ve správní radě.
Pokud funkce některého ze členů správní rady předčasně zanikne, je valná hromada
povinna do dvou měsíců zvolit nového člena. Do poměrů společnosti může zasáhnout
také soud, pokud z důvodu uvolněných míst nebude správní rada schopna plnit své funkce.
V takovém případě soud jmenuje chybějící členy, ovšem pouze na návrh osoby,
která na tom má právní zájem, a pouze do doby, než bude chybějící člen nebo členové řádně
zvoleni. Jako řešení ultima ratio může soud rovněž i bez návrhu přistoupit ke zrušení dané
společnosti a nařídit její likvidaci.271 Soudní ingerence je však omezena jen na výjimečné
případy, kdy neobsazení dané funkce vede k ohrožení akceschopnosti celé správní rady,
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například se stává neusnášeníschopnou.272 Podle názoru Ivany Štenglové a Bohumila Havla
k ustanovení § 443 dosavadního znění ZOK273 nemůže soud přistoupit ani ke jmenování
člena představenstva ani ke zrušení společnosti s likvidací před uplynutím lhůty dvou
měsíců.274 Dle mého názoru ustanovení § 460 odst. 1 ZOK umožňuje i výklad, že soud
může na návrh osoby, která na tom má právní zájem, jmenovat chybějícího člena správní
rady i před uplynutím lhůty dvou měsíců, pokud bude zároveň splněna podmínka
neschopnosti správní rady plnit své funkce. Tomuto soudem zvolenému dočasnému členovi
správní rady by zanikla funkce okamžitě ve chvíli, kdy by byl nový člen řádně zvolen
valnou hromadou, která má na jeho volbu lhůtu dvou měsíců od chvíle, kdy se místo
ve správní radě uvolnilo. Pokud by byla valná hromada i po uplynutí této lhůty nečinná,
mohl by soud přistoupit ke zrušení společnosti s likvidací.275 I tak je však zrušení
společnosti ze strany soudu řešením, které připadá v úvahu až ve chvíli, kdy společnost
funguje jako prázdná schránka a neplní své funkce. Nelze tedy tvrdit, že soud může
přistoupit ke zrušení společnosti bez dalšího po uplynutí lhůty dvou měsíců, je tak otázkou
do kdy lze ještě jmenování člena daného orgánu považovat za řádné a kdy může soud
společnost zrušit.
3.4.5. Kooptace a volba náhradníků

Za účelem předcházení nepříznivým situacím souvisejícím s nedostatečným obsazením
správní rady si mohou společnosti ve svých stanovách zakotvit možnost kooptace nových
členů správní rady, nebo volby náhradníků na uvolněná místa.276 Jedním z hlavních důvodů
pro zakotvení některého z těchto způsobů provizorního zaplnění uvolněných křesel
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ve správní radě je skutečnost, že společnost není nucena svolávat valnou hromadu
jen z tohoto důvodu.
Kooptací se rozumí právo správní rady jmenovat náhradního člena či členy do svých
řad. Toto právo výrazně posiluje postavení správní rady, což je důvodem pro limitaci jeho
užití. Kromě toho, že tento postup musí být explicitně umožněn ve stanovách společnosti,
je aplikovatelný pouze za podmínky, že počet členů správní rady neklesl pod polovinu.
Jedná se o jmenování dočasné, funkce náhradního člena správní rady tak trvá jen do konání
nejbližšího zasedání valné hromady, a to bez ohledu na to, zdali valná hromada zvolí
nového člena správní rady na jeho místo, nebo nikoli.277 Možná je také situace, kdy valná
hromada funkci kooptovaného člena potvrdí. Ten tak zůstane i nadále ve své funkci,
jeho funkční období však začne běžet až od chvíle potvrzení valnou hromadou.278
Toto potvrzení je následně třeba chápat jako volbu daného člena.
Volba náhradních členů správní rady oproti tomu spočívá v tom, že náhradní členové
jsou zvoleni přímo valnou hromadou, a to spolu s řádnými členy správní rady. Podrobnosti,
jako například pořadí náhradníků, nebo přiřazení jednotlivých náhradníků ke konkrétním
členům správní rady, si společnosti musí upravit ve svých stanovách.279 Náhradník posléze
automaticky nastupuje do funkce, jakmile z jakéhokoliv důvodu zanikne funkce některého
ze členů správní rady, a ve funkci setrvá po zbytek řádného funkčního období původního
člena. Výhodou náhradnictví oproti kooptaci je, že náhradníkovi vzniká funkce bez dalšího,
není k tomu tedy potřeba rozhodnutí žádného orgánu, a tento způsob je využitelný
při jakékoliv obsazenosti správní rady.280
3.5. Předseda správní rady
Z úpravy monistického systému bylo rovněž vypuštěno ustanovení upravující funkci
předsedy správní rady, napříště tedy bude použito obecné ustanovení § 44 odst. 3 ZOK,281
dle kterého si kolektivní orgán zvolí svého předsedu, zřejmě ze svého středu, který má
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při rozhodování orgánu v případě rovnosti hlasů hlas rozhodující. I toto ustanovení má však
dispozitivní charakter. Funkce předsedy není již dále nijak upravena, předseda tedy nebude
vybaven žádnou zvláštní působností. Čistě z textu zákona nelze dovozovat ani žádné další
zvláštní postavení na zasedáních správní rady. Ustanovení § 461 odst. 2 ZOK totiž hovoří
o předsedajícím, nikoli o předsedovi, není teda zcela jasné, zda má zákonodárce na mysli
právě předsedu správní rady, nebo jiného jejího člena, který má být ad hoc zvolen pro každé
zasedání správní rady jednotlivě. Dá se však s určitostí říci, že funkce předsedy správní
rady zcela ztratila na své výjimečnosti, jež jí dosavadní právní úprava přiznávala.
Rovněž z žádného ustanovení již nelze dovozovat, že by předsedou správní rady musela
být obligatorně pouze fyzická osoba, i pokud bude však do funkce zvolena osoba právnická,
bude povinna zmocnit konkrétní fyzickou osobu tak, jak je uvedeno výše.
Jak v americkém, tak v anglickém korporačním právu vyvstala v průběhu vývoje
otázka, zda by měl na postu předsedy boardu figurovat spíše jeho výkonný či nevýkonný
člen. V obou případech je v současné době dávána přednost druhé z alternativ,
a to z důvodu, že v obsazení této funkce nevýkonným členem boardu jsou spatřovány větší
záruky nezávislosti.282 V českém korporátním prostředí se k tomuto modelu přiklonil
kodex Corporate governance z roku 2018 (dále také jen Kodex CG),283,284 který v části
pojednávající o monistickém systému uvádí, že předseda správní rady by neměl být
současně statutárním ředitelem, přestože to právní úprava umožňuje. Toto pravidlo lze
podle mého názoru překlopit i do novelizované právní úpravy v podobě požadavku,
aby předsedou správní rady byl její nevýkonný člen.
3.6. Výkonní a nevýkonní členové správní rady
Důvodová zpráva uvádí že „[n]avrhovaná úprava odpovídá tradiční koncepci
monistického systému, ve které je správní rada orgánem kumulujícím řídící i kontrolní
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V podrobnostech zejména kapitola 1.2.2. a dále 1.1.4.1 (b).
Kodex správy a řízení společností ČR (2018). Czech Institute of Directors (CIoD) [online]. 2018. str. 41.
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emitovaných obchodní korporací na regulovaném trhu. Viz ČERNÁ, Stanislava. Výbory pro audit
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pravomoci.“ Dále se důvodová zpráva zabývá rozdělením členů správní rady
na tzv. výkonné a nevýkonné členy.285 Toto rozdělení sice není promítnuto v zákonném
textu, zákonodárce s ním však zřejmě pro praxi počítá, když uvádí: „Zatímco exekutivní
členové jsou pověřeni každodenním vedením společnosti, neexekutivní členové vykonávají
kontrolní funkci. Základní zaměření řízení a kontroly společnosti je pak zpravidla svěřeno
správní radě jako celku. Rozdělení členů správní rady na exekutivní a neexekutivní
je především záležitostí praxe [výjimkou je například úprava belgická, která uvedené
rozlišuje i v zákonné rovině (srov. čl. 526bis Code des sociétés)]. Ani stávající,
ani navrhovaná úprava proto toto rozdělení výslovně nenormuje.“286 Z výše uvedeného
bezesporu plyne, že rozdělení členů správní rady na výkonné a nevýkonné nemůže mít
žádný vliv na jejich výkon působnosti v oblasti základního zaměření obchodního vedení
a dohledu.
Toto rozdělení se tedy promítne pří výkonu běžného obchodního vedení a běžného
dohledu nad činností společností, přičemž se zřejmě uplatní ustanovení § 156 odst. 2 OZ,
umožňující rozdělit působnost jednotlivých členů správní rady podle určitých oborů.
Lucie Josková sice dovozuje, že v tomto duchu působnost rozdělit nelze,287 odvolává se
však především na kogentní ustanovení o rozdělení působnosti mezi představenstvo
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Toto rozdělení je v právních řádech s tradičním monistickým systémem typické, tzv. inside directors jsou
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odporovalo rozdělení kompetencí uvnitř společnosti (kdy kontrola působnosti představenstva náleží dozorčí
radě), tedy ustanovením, která jsou (snad) jednotně přijímána jako kogentní (konkrétně jako právo týkající
se osob, § 1 odst. 2 o. z.).“ In: JOSKOVÁ, Lucie. Rozdělení působnosti v rámci kolektivního orgánu a jeho
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a dozorčí radu, které se v případě monistického systému neuplatní. Na základě znění
důvodové zprávy usuzuji, že pro případ akciových společností s monistickou strukturou
může být rozdělení na výkonné a nevýkonné členy správní rady možné právě podle tohoto
ustanovení, přičemž rovněž zůstane nedotčena povinnost dohledu všech členů správní rady
nad výkonem působnosti svých kolegů.
Rozdělení působnosti členů správní rady podle § 156 odst. 2 OZ může být zakotveno
buď přímo v zakladatelském právním jednání288 nebo rozhodnutím samotné správní
rady.289 Dle mého názoru je možné jak takové rozdělení, kdy na některé členy správní rady
bude delegována výkonná působnost obecně a na některé působnost dohledová, tak takové
rozdělení, kdy v rámci výkonné působnosti budou členům správní rady přiděleny obory
tak, jak to známe z dualistických společností, a zbylým členům bude přidělena obecná
dohledová působnost. Nakonec je třeba zmínit, že z žádného ustanovení zákona nevyplývá
povinnost toto rozdělení mezi členy správní rady provést, zůstává to tedy pouze na vůli
jednotlivých společností, přičemž ve společnostech s jednočlennou správní radou takové
rozdělení logicky ani nebude možné.
Podle mého názoru by bylo vhodnější vložení speciálního ustanovení týkajícího se
fakultativního rozdělení členů správní rady na exekutivní a neexekutivní přímo do úpravy
monistického systému. Takovým ustanovením by mělo být zejména postaveno na jisto,
jaký vliv má toto rozdělení na odpovědnost jednotlivých členů správní rady. Monistický
systém není v českém právním prostředí tradiční a není tak vytvořena jeho ustálená podoba,
ani judikaturně ani doktrinálně, a to na rozdíl od jiných států, na něž se důvodová zpráva
odvolává.
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3.7. Výbory správní rady
Správní rada má možnost zřizovat rozličné výbory, a to díky výše zmíněné možnosti
horizontální delegace upravené v ustanovení § 156 odst. 2 OZ.290 Nejtypičtěji zřizované
výbory jsou výbor pro odměňování, výbor pro jmenování, výbor pro rizika nebo výbor pro
audit, který může být pro některé společnosti obligatorní.291 Ke zřízení výboru dochází
rozhodnutím správní rady, která je zároveň oprávněna výbor zrušit. Správní rada na výbor
deleguje určitou část své působnosti v oblasti běžného obchodního vedení či dohledu,
přičemž takto delegovanou působnost může kdykoliv odebrat nebo působnost daného
výboru změnit. Delegací se však této působnosti sama nezbavuje, naopak se jedná
o působnost souběžnou, kdy výbory jsou správní radě v zásadě podřízeny a správní rada
tak má možnost rozhodnout namísto nich, jejich rozhodnutí změnit anebo také zrušit.
Činnost výborů se ve svém důsledku posuzuje jako činnost samotné správní rady.
Je důležité výbory odlišovat od orgánů společnosti, které se vyznačují zejména tím,
že mají svou vlastní působnost. Tato otázka je nicméně sporná v případě výboru pro audit.
Převládá názor, že tento výbor lze zřídit buď jako samostatný orgán společnosti nebo jako
výbor správní či dozorčí rady.292
O výborech detailněji pojednává i Kodex CG, který uvádí: „Pokud rozsah podnikání
společnosti vyžaduje, aby agenda voleného orgánu byla prováděna menší skupinou, než je
celý volený orgán, volené orgány by měly zřídit expertní výbory (committees).“
Dále odděluje výkonné a nevýkonné výbory, přičemž ty nevýkonné by měly být tvořeny
z většiny nevýkonnými členy správní rady, a stanovuje některá další pravidla pro složení
a fungování výborů v rámci společnosti.293
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Z tohoto pravidla existuje výjimka pro výbor pro audit, ovšem pouze pokud je zřizován obligatorně.
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292
PIHERA, KOKEŠ (2019). op. cit.
293
V podrobnostech body 9.1.1 až 9.1.6 Kodexu správy a řízení společností ČR.
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Jako nevýkonné mají být dle Kodexu CG

zřízeny výše zmíněné čtyři výbory,

přičemž „[v]ýbor pro jmenování (nomination committee) by měl zejména vybírat,
posuzovat vhodnost a navrhovat ke schválení dozorčí radě nebo správní radě kandidáty
na místa ve volených orgánech.(…) Výbor pro odměňování (remuneration committee)
by měl připravovat návrhy rozhodnutí dozorčí nebo správní rady týkající se odměňování
členů volených orgánů společnosti a měl by příslušnému orgánu společnosti v těchto
záležitostech poskytovat potřebnou podporu. (…) Výbor pro rizika (risk committee) by měl
především poskytovat podporu dozorčí radě nebo správní radě pro celkový současný
a budoucí přístup společnosti k riziku, její strategii v oblasti rizik a akceptované míře rizika
a být tomuto orgánu nápomocen při provádění kontroly nad realizací uvedené strategie
osobami s řídící pravomocí. (…) Výbor pro audit (audit committee) by měl poskytovat
podporu dozorčí radě či správní radě v otázkách týkajících se činností externího auditora
společnosti a systému vnitřní kontroly.“294 O výboru pro audit bude podrobněji pojednáno
v rámci kapitoly 3.8.2.
3.8. Působnost správní rady
3.8.1. Působnost v oblasti obchodního vedení

Obchodním vedením se rozumí „pravomoc výkonného orgánu řídit podnikatelskou
činnost obchodní korporace a provádět její podnikatelské záměry.“295 Působnost správní
rady v oblasti obchodního vedení je upravena především v ustanoveních § 456 odst. 2
až 4 ZOK, přičemž je opět rozčleněna do dvou oblastí, a to základní zaměření obchodního
vedení a běžné obchodní vedení. Obě tyto oblasti jsou svěřeny do rukou správní rady,
která by si tedy nejprve měla stanovit jakési vztyčné cíle obchodního vedení a poté by je
měla naplňovat svou každodenní činností. Rozdíl však spočívá v tom, že působnost určovat
základní zaměření obchodního vedení nelze delegovat na osoby odlišné od správní rady
ani na její jednotlivé členy v rámci rozdělení působnosti podle oborů. Z toho vyplývá,
že o základním zaměření obchodního vedení musí správní rada rozhodovat zásadně
ve sboru. Bohužel zde zůstává nevyřešená otázka, kde se nachází hranice mezi těmito
dvěma oblastmi obchodního vedení a co tedy ještě může být delegováno a co už nikoliv.
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Kodex správy a řízení společností ČR (2018). op. cit., str. 43-46.
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Ustanovení § 456 odst. 3 ZOK stanoví, že nikdo není oprávněn správní radě udělovat
pokyny ohledně obchodního vedení, což je typické ustanovení, které souvisí s vysokou
mírou nezávislosti orgánu a s jeho odpovědností vůči společnosti.296 Zachována zůstává
možnost správní rady požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního
vedení podle ustanovení § 51 odst. 2 ZOK. Shoda však nepanuje v otázce, zdali o pokyn
může požádat každý její člen, nebo o tom musí rozhodnout správní rada jako celek.
Přikláním se spíše k názoru Ivany Štenglové, která uvádí, že je třeba se přidržet především
dikce daného ustanovení, které jednoznačně přiznává toto právo každému členovi
statutárního orgánu.297 Takto uděleným pokynem je správní rada vázána, nezbavuje ji to
však odpovědnosti péče řádného hospodáře. Důležité je, že valná hromada nemůže
udělovat správní radě žádné nevyžádané pokyny týkající se obchodního vedení, ani nemůže
při udělení vyžádaného pokynu překročit jeho formulovaný rámec. Takový pokyn ultra
vires by byl nicotný.298
Valná hromada má však právo stanovovat obecné zásady a pokyny pro činnost správní
rady, kterými je správní rada povinna se řídit. Tím není dotčeno výše uvedené, valnou
hromadou stanovené zásady a pokyny totiž nesmějí zasahovat do obchodního vedení
společnosti, nýbrž se má jednat spíše o pokyny koncepčního a strategického charakteru.
Řečená úprava se vrací do práva obchodních korporací z již zrušeného obchodního
zákoníku č. 513/1991 Sb.299 Podle komentáře Ivany Štenglové k ustanovení § 194
odst. 4 obchodního zákoníku jde o takové pokyny nebo zásady, které nezasahují
bezprostředně do obchodního vedení, i když se jej v dlouhodobém horizontu mohou
dotýkat. Tyto pokyny se dají chápat jako jakési usměrňování podnikatelské činnosti
společnosti, přičemž půjde například o zásady dlouhodobé investiční politiky
nebo rozhodování o tom, jakým směrem se bude společnost nadále vyvíjet či naopak,

296

„Mají-li totiž členové statutárního orgánu rozhodovat o řízení kapitálové obchodní společnosti,
resp. jejího závodu, a nést za svá rozhodnutí v rámci této působnosti plnou odpovědnost, je třeba jim
také poskytnout dostatečný prostor k tomu, aby mohli přijímat rozhodnutí v rámci této působnosti
bez vnějších zásahů.“ In: ŠTENGLOVÁ, Ivana. Pokyny týkající se obchodního vedení kapitálových
obchodních společností. In: Sborník Karlovarské právnické dny [online]. 2014, č. 22. str. 37-47.
297
K odlišnému názoru viz ROSICKÝ, Zdeněk. Udělení pokynu v souvislosti s obchodním vedením
společnosti. In: Bulletin advokacie [online]. © Česká advokátní komora 2012–2013.
298
ŠTENGLOVÁ (2014). op cit.
299
Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 33/2020 Sb.: k bodu 507 (§ 456).

79

které své významné aktivity utlumí či zcela zruší a podobně.300 Význam tohoto ustanovení
však snižuje fakt, že návrh na projednání otázky, které se má pokyn týkat, musí být zařazen
do pořadu jednání valné hromady, který připravuje sama správní rada jakožto svolavatel
valné hromady.301 Podle mého názoru bude mít toto ustanovení největší význam v případě,
kdy bude aplikováno ustanovení § 404 ZOK, podle něhož valnou hromadu svolává dozorčí
rada společnosti, pokud představenstvo řádně neplní své funkce. Tato modalita se však
v úpravě monistického systému logicky neuplatní.
3.8.2. Dohledová působnost

Působnost v oblasti dohledu nad společností je rovněž svěřena správní radě a v zásadě
kopíruje výše uvedená ustanovení týkající se obchodního vedení. Ve zkratce to znamená,
že se rozpadá do dvou oblastí. První je výkon běžného dohledu, který lze delegovat
jak na jednotlivé členy správní rady, tak na osoby, jež členové nejsou. Druhou oblastí je
určování základního zaměření dohledu, jež musí správní rada vykonávat ve sboru
a delegovat ho nelze. Zároveň nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny v oblasti
dohledu nad činností společností.302
Dohledová působnost jednotlivých členů správní rady je zachována i pokud se jedná
o členy čistě výkonné. Všichni členové správní rady jsou zároveň povinni vykonávat
dohled nad celým rozsahem činnosti společnosti, a to i v případě, že do jejich působnosti
byla svěřena jen některá partikulární oblast. Uvedené vyplývá z ustanovení § 156 odst. 2
věty druhé OZ, která stanoví: „Rozdělení působnosti nezbavuje další členy povinnosti
dohlížet, jak jsou záležitosti právnické osoby spravovány.“ Principy, podle kterých má být
tato povinnost vykonávána, shrnula Lucie Josková tak, že na vzájemnou kontrolu nelze
rezignovat, zároveň však není možné klást na kontrolní povinnosti členů správní rady
přemrštěné nároky, jež by je fakticky paralyzovaly při správě vlastního oboru. Přitom je
možné vycházet z principu důvěry ve schopnosti ostatních členů orgánu. Podle Joskové
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tak provádění dohledu v prvé řadě vyžaduje dostatečné informace od příslušných členů
správní rady, z čehož vyplývá, že každý z členů orgánu má právo na informace od ostatních
členů a zároveň povinnost ostatním členům informace o svém oboru poskytovat. „Ostatní
členové orgánu jsou povinni přednesené informace pečlivě sledovat a kriticky je hodnotit,
a to i z toho hlediska, zda nejsou některé významné skutečnosti vynechávány; případné
mezery je potřeba pomocí otázek vyplnit.“ Pokud má člen orgánu pochybnosti o správnosti
výkonu funkce jiného člena, je povinen takové pochybnosti přednést na zasedání daného
orgánu (tzv. povinnost intervence).303
Primárně jako protiváha exekutivních správních rad vznikl v rámci monistického
systému výbor pro audit, který se v současné době vyskytuje i v rámci společností
s dualistickým systémem řízení. Podle Vlastimila Pihery a Jiřího Kokeše se však jeho
postavení v rámci obou organizačních struktur liší: „[V] monistických systémech je zásadně
pojímán jako výbor správní rady, a tedy mu náležejí i některé řídící funkce, umožňující
přímo ovlivňovat výkon vnitřního auditu nebo řízení rizik. V dualistických systémech je
výbor pro audit pojímán jako výbor dozorčí rady, a tedy mu takové řídící funkce zásadně
nenáležejí a jeho činnost se omezuje skutečně pouze na kontrolní činnost.“304
Do působnosti výboru pro audit podle zákona o auditorech spadá především sledování
účinnosti vnitřní kontroly, systému řízení rizik, postupu sestavování účetní závěrky
a účinnosti vnitřního auditu a jeho funkční nezávislosti. Dále plní některé úkoly
v souvislosti s povinným auditem a informuje kontrolní orgán (v případě monistické
struktury správní radu) o jeho výsledku.305 Důležité je rozlišovat mezi nezávislým
auditorem a výborem pro audit. „Zatímco úkolem nezávislého auditora stojícího mimo
společnost je provádět povinný audit, tudíž ověřovat stanovený okruh účetních závěrek
akciové společnosti (či jiné auditované osoby), případně provádět další auditorské činnosti,
úkolem výboru pro audit, který je součástí vnitřní organizace společnosti, je sledovat výkon
této auditorské činnosti, nezávislost auditora na auditované společnosti a doporučovat jeho

303

JOSKOVÁ (2014). op. cit.
PIHERA, KOKEŠ (2019). op. cit.
305
§ 44a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.
304

81

výběr. „Dohledová“ funkce výboru pro audit je však širší a zahrnuje i další oblasti
(sledování vnitřní kontroly, systému řízení rizik ve společnosti atd.).“306
Povinnost zřídit výbor pro audit pro společnosti, jež jsou subjekty veřejného zájmu,
vyplývá z ustanovení § 44 zákona o auditorech, který byl do českého právního řádu vtělen
na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/43/ES ze dne 17. května 2006,
o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Jak však již bylo uvedeno
výše, jeho zřízení doporučuje Kodex CG rovněž pro ostatní společnosti.307
3.8.3. Působnost v oblasti zastupování společnosti

Jelikož je správní rada statutárním orgánem společnosti, podle ustanovení § 164
odst. 1 OZ jí náleží tzv. generální zástupčí oprávnění. To znamená, že každý její člen může
zastupovat společnost ve všech záležitostech. Pokud si společnost zvolí cestu kolektivní
správní rady, je na místě, aby ve svých stanovách upravila způsob jejího jednání, tedy zda
bude správní rada zastupovat společnost společně nebo k tomu bude oprávněn každý její
člen samostatně. Společnost si může zvolit různé alternativy, kupříkladu velmi často
užívané tzv. pravidlo čtyř očí, dle kterého společnost zavazuje pouze společné jednání
alespoň dvou členů statutárního orgánu.308 Skutečnost, že akciové společnosti
s monistickou strukturou si mohou tento způsob jednání zakotvit, je postavena najisto
až díky Novele, v dosavadní právní úpravě byl totiž statutárním ředitelem společnosti její
statutární ředitel, přičemž nebylo zcela jasné, zda může mít společnost více statutárních
ředitelů, nebo jde o orgán přísně unipersonální.309 K tomu Petr Čech uvádí: „Dosud totiž
nebylo jasné, jestli statutární ředitel musí být jen jeden, nebo jich může být více. Mnohé
akciové společnosti žádali princip čtyř očí (…) Tím, že teď děláme statutárním orgánem
správní radu, která může mít více členů, pouštíme princip čtyř očí do ní a monistická
struktura by již jen díky tomu mohla získat na atraktivitě.“310 Způsob jednání správní rady
se následně zapisuje do obchodního rejstříku. V případě absence jakékoliv úpravy ve
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stanovách se uplatní dispozitivní ustanovení § 164 odst. 2 OZ, které stanoví, že členové
statutárního orgánu zastupují společnost každý samostatně.
Na působnost jednotlivých členů v oblasti zastupování společnosti nemá vliv
skutečnost, že jejich působnost byla rozdělena podle oborů, jak to umožňuje § 156
odst. 2 OZ. To znamená, že člen správní rady je oprávněn zastupovat společnost z titulu
své funkce, a tedy tak může činit i v případě, že se jedná o člena nevýkonného. Omezen je
pouze stanoveným způsobem jednání. Zároveň není nutné, aby jednajícím členem
nebo jedním z nich byla osoba, do jejíhož oboru daná záležitost dle rozdělení působnosti
spadá.311
Co se týče jednání společnosti před soudem, použije se obecné ustanovení § 21 zákona
č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále také jen OSŘ). Podle tohoto ustanovení
bude správní rada povinna si pro jednání společnosti před soudem zvolit zástupce ze svého
středu. V případě unipersonální správní rady bude společnost zastupovat její jediný člen.
Další a velmi využívanou možností je pověřit zastupováním společnosti jejího
zaměstnance, kterým bude nejčastěji firemní právník. Dále lze k tomu účelu udělit vhodné
osobě prokuru, a nakonec ve věcech týkajících se odštěpného závodu společnosti bude
zástupcem jeho vedoucí, který je k tomu oprávněn přímo ze zákona a nepotřebuje žádné
další zmocnění. Podle ustanovení § 21 odst. 4 OSŘ nemůže za právnickou osobu jednat
ten, kdo je ve střetu zájmů. V případě střetu zájmů musí být osoba jednající za právnickou
osobu z řízení vyloučena a nahrazena jinou, popřípadě si musí právnická osoba zvolit
zástupce na základě plné moci.312 Pokud společnost zastupuje její statutární orgán, je jeho
jednání nezávislé na hmotněprávní úpravě zastoupení společnosti a zápisu tohoto způsobu
jednání v obchodním rejstříku.313
Rozdílná situace nastává v případě akcionářské žaloby podle ustanovení § 371 ZOK,314
kdy společnost zastupuje navrhovatel, kterým může být každý kvalifikovaný akcionář.
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Před podáním akcionářské žaloby však musí daný akcionář informovat o svém záměru
správní radu a dát jí tak příležitost, aby nárok uplatnila sama, pokud tak správní rada neučiní
bez zbytečného odkladu, pak teprve může toto právo za společnost uplatnit sám akcionář.315
3.8.4. Působnost v oblasti účetnictví

Působnost správní rady v oblasti účetnictví je upravena v ustanoveních § 456 odst. 5
až 9 ZOK.316 Jedná se o povinnosti účetního a informačního charakteru. Konktrétně
povinnosti zajišťovat řádné vedení účetnictví, předkládat valné hromadě ke schválení
řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případě také mezitímní účetní závěrku, a dále
valné hromadě předkládat v závislosti na hospodářském výsledku společnosti buď návrh
na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo návrh na úhradu ztráty. Správní rada
zpracovává výroční zprávu podle zákona o účetnictví. Pokud společnosti ze zákona
o účetnictví neplyne povinnost sestavovat výroční zprávu, vyhotovuje správní rada zprávu
o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.317
Účetní závěrku a výroční zprávu, popřípadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti, je správní rada povinna uveřejnit na internetových stránkách
společnosti, a to alespoň 30 dní přede dnem konání valné hromady, na které má být účetní
závěrka schvalována, a po dobu dalších 30 dnů po jejím konání.318 Namísto zveřejňování
těchto dokumentů na internetových stránkách společnosti, mohou stanovy upravit jiný
způsob pro splnění informační povinnosti. Ovšem takový rozdílný postup zakotvený
ve stanovách nesmí omezovat právo akcionářů na tyto informace, v opačném případě
by bylo dané ustanovení stanov neplatné.319 Pokud si tedy společnost nepřeje dokumentaci
zveřejňovat na svých internetových stránkách, bezproblémově se jeví například rozesílání
těchto dokumentů každému jednotlivému akcionáři, ať již v papírové či elektronické
podobě. Další možností by bylo zpřístupnit dokumenty akcionářům například v sídle
společnosti a umožnit jim si z nich pořizovat kopie, o tom však nelze uvažovat v případě
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společností s velkou a roztroušenou akcionářskou základnou, kdy by pro některé akcionáře
mohlo toto řešení znamenat neúměrné těžkosti spojené se seznámením se s těmito
dokumenty. Toto řešení by tedy nepřipadalo v úvahu ani v případě, že by způsobovalo
takové problémy pouze jedinému akcionáři, jelikož by to znamenalo omezení jeho práv
na informace v dokumentech obsažené.
3.8.5. Další působnost správní rady

a) Svolání valné hromady
Svolávání valné hromady je upraveno především v ustanoveních § 402 a násl. ZOK.
Společnost si sice může upravit ve stanovách, jak často se bude řádná valná hromada konat,
minimálně to však musí být jednou za účetní období. Nejzazší termín pro konání valné
hromady je do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období za účelem
projednání řádné účetní závěrky. Svolání valné hromady si však mohou vyžádat rovněž
mimořádné okolnosti. Valná hromada, která se označuje jako mimořádná, musí být svolána
například pokud neuhrazená ztráta společnosti dosáhne poloviny základního kapitálu
nebo z jiných obdobně vážných důvodů. Nakonec musí být valná hromada svolána také
na žádost kvalifikovaných akcionářů za účelem projednání jimi navržených záležitostí,320
nebo na žádost hlavního akcionáře k rozhodnutí o tzv. squeeze outu.321
Jak řádnou, tak i mimořádnou valnou hromadu svolává správní rada, přičemž tak musí
učinit bez zbytečného odkladu poté, co nastane okolnost, se kterou zákon spojuje povinné
konání valné hromady. Pokud je však správní rada nečinná nebo pokud není dlouhodobě
usnášeníschopná, povinnost svolat valnou hromadu přechází na každého jejího člena.322
V případě valné hromady, jež se má konat na návrh kvalifikovaných akcionářů, může soud
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ČERNÁ, ŠTENGLOVÁ, PELIKÁNOVÁ (2015). op. cit., str. 414-415.
Squeeze out je procedura, při které akcionář, který má více než 90 % podíl na hlasovacích právech
ve společnosti, navrhuje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na sebe samého.
Viz § 375 ZOK.
322
§ 402 odst. 1 a 2 ZOK, § 403 ZOK.
321
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v případě nečinnosti správní rady323 zmocnit tyto akcionáře, aby svolali valnou hromadu
namísto správní rady a zároveň činili za společnost všechny úkony, která s tím souvisejí.324
Zároveň je správní rada jakožto svolavatel valné hromady povinna zajistit sestavení
pozvánky na valnou hromadu, její zveřejnění a rozeslání akcionářům společnosti. Součástí
sestavení pozvánky je také příprava pořadu jednání valné hromady a návrhu usnesení,
jež má být případně na valné hromadě přijato. Pokud není žádné usnesení navrhováno,
pozvánka musí obsahovat alespoň vyjádření správní rady ke každé navrhované
záležitosti.325 Správní rada zveřejňuje své stanovisko rovněž k návrhům a protinávrhům,
které mají právo podávat akcionáři ke všem záležitostem zařazeným na pořad valné
hromady.326 Správní rada má tak poměrně velký vliv na to, co bude nejvyšší orgán
společnosti projednávat a v konečném důsledku i na to, jak rozhodne.327
b) Změna stanov
Správní rada může mít vliv také na stanovy společnosti, a to i přes to, že orgánem,
do jehož působnosti změny stanov náleží, je valná hromada.328 Správní rada však může
valné hromadě takovou změnu stanov navrhnout, a to jako součást pořadu jednání valné
hromady (viz výše).329 Součástí pozvánky musí být v takovém případě alespoň stručný
a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplné znění navrhované změny
stanov následně správní rada zveřejní na internetových stránkách společnosti spolu
s pozvánkou na valnou hromadu a zpřístupní ho akcionářům k nahlédnutí v sídle
společnosti.330 Toto ustanovení, jehož cílem je postavit najisto, že společnost není povinna
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Správní rada má podle ustanovení § 367 odst. 1 ZOK na svolání valné hromady velmi krátkou lhůtu. Valná
hromada se musí konat do 40 dní ode dne, kdy byla správní radě doručena žádost o její svolání,
přičemž pozvánka na tuto valnou hromadu musí být uveřejněna minimálně 15 dní před jejím konáním.
324
§ 368 odst. 1 ZOK.
325
§ 406 odst. 1 ve spojení s § 407 odst. 1 a 2 ZOK.
326
Toto právo má správní rada, pokud jsou dané návrhy nebo protinávrhy doručeny společnosti alespoň
pět dní před konáním valné hromady, dále má povinnost je zveřejnit na internetových stránkách společnosti,
a to včetně odůvodnění. Viz § 362 ZOK.
327
Valná hromada sice samozřejmě není povinna vydat usnesení přesně ve znění, ve kterém ho navrhla
správní rada, minimálně jím však bude významně ovlivněna. Stejně tak může valná hromada rozhodnout,
že některé z bodů pořadu jednání přeloží na příští valnou hromadu, nebo že je vůbec neprojedná.
Viz § 409 ZOK.
328
§ 421 odst. 2 písm. a) ZOK.
329
§ 406 ZOK ve spojení s § 407 ZOK.
330
§ 406 odst. 3 ZOK.
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v případě navrhované změny stanov zasílat akcionářům jako součást pozvánky také návrh
změny stanov v úplném znění, bylo zařazeno do zákona až v Novele. 331
Dále má správní rada povinnost promítnout změnu stanov učiněnou valnou hromadou
do textu stanov.332 Nakonec, pokud z rozhodnutí valné hromady neplyne, jakým
konkrétním způsobem se stanovy změní, provede tuto změnu sama správní rada podle toho,
k čemu dané rozhodnutí valné hromady zřejmě směřuje.333
c) Poskytování vysvětlení akcionářům
Ustanovení § 358 ZOK zabývající se poskytováním vysvětlení akcionářům
na probíhající valné hromadě sice uvádí, že tato vysvětlení podává společnost,
hned z následujícího ustanovení je však zřejmé, že orgánem, jež vysvětlení podává,
je v monistickém systému správní rada. Vysvětlení má být akcionáři poskytnuto přímo
na valné hromadě, nebo, je-li to vzhledem ke složitosti dané materie třeba, do 15 dnů
ode dne konání valné hromady.334 Podání vysvětlení může být z taxativně vyjmenovaných
důvodů rovněž odepřeno.335 Pokud vysvětlení podáno není, je akcionář oprávněn se obrátit
přímo na soud, který může společnosti uložit povinnost poskytnout požadované vysvětlení.
U společností s monistickým modelem řízení tak odpadá mezistupeň v podobě
dalšího vnitřního posouzení, zda byly splněny podmínky pro odepření vysvětlení,
které u dualistických společností zajišťuje dozorčí rada. Pokud akcionář nesouhlasí
s důvody odepření vysvětlení tak, jak je posoudila správní rada, namísto dalšího přezkumu
uvnitř společnosti se může obrátit pouze přímo na soud.336
S tímto tématem souvisí také povinnost všech členů správní rady se valné hromady
účastnit. Neopodstatněnou neúčastí na valné hromadě člen správní rady porušuje
své povinnosti plynoucí z výkonu funkce, což může vyústit až k jeho povinnosti nahradit
případnou škodu. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2009, sp. zn.
29 Cdo 3009/2007, může člen správní rady svou neúčastí způsobit právě odepření podání
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Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 33/2020 Sb.: k bodům 436 až 439 (§ 407).
§ 433 ZOK.
333
§ 432 odst. 2 ZOK.
334
§ 358 odst. 1 ZOK.
335
§ 359 ZOK.
336
§ 360 odst. 1 až 4 ZOK.
332
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vysvětlení, což může v určitých situacích vést až k vyslovení neplatnosti přijatého usnesení
valné hromady.337
d) Další
Správní rada má dále působnost v kadučním řízení, jež se týká vyloučení akcionáře
v případě, že tento je v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo její části. V takové
situaci je správní rada nejprve povinna vyzvat daného akcionáře, aby svou vkladovou
povinnost splnil v dodatečné lhůtě.338 Pokud akcionář vklad přesto nesplatí, správní rada
ho bez dalšího vyloučí ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou
povinnost.339 Ustanovení § 345 odst. 2 ZOK však dává správní radě možnost, aby namísto
vyloučení akcionáře přijala jiné opatření. Otázkou zůstává, jaké jiné opatření má
zákonodárce na mysli. V odůvodněných případech se může jednat například o stanovení
další dodatečné lhůty.
Dále je správní rada povinna zpracovat stanovisko k veřejnému návrhu smlouvy
na odkoupení nebo směnu účastnických cenných papírů. Toto stanovisko má zejména
usnadnit rozhodování vlastníků účastnických cenných papírů o veřejném návrhu smlouvy
a provést kvalifikovaný rozbor jeho dopadů do postavení a práv vlastníků účastnických
cenných papírů, popřípadě zaměstnanců společnosti, a do postavení celé společnosti.340
Tuto povinnost specifikuje ve svém § 16 zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí,
tento zákon však nebyl dotčen Novelou, jeho text tak zmiňuje pouze představenstvo
a dozorčí radu a na společnosti s monistickou strukturou nepamatuje. To může způsobit
za současného vypuštění odkazovacích ustanovení ze ZOK výkladové problémy, dá se
však předpokládat, že se daný zákon na správní radu použije analogicky. Sankcí za porušení
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ŠUK, Petr. § 402 [Svolání valné hromady představenstvem]. In: ŠTENGLOVÁ, HAVEL, CILEČEK,
KUHN, ŠUK (2017). op. cit., str. 685.
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Tato lhůta může být buď upravena stanovami, nebo platí lhůta v délce 60 dnů od doručení výzvy, jež je
stanovena v ustanovení § 345 odst. 1 ZOK.
339
Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 28. 1. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1736/2013, rozhodl, že proti svému
vyloučení se akcionář může bránit pouze žalobou na určení vlastnického práva k předmětným akciím.
340
ŠTENGLOVÁ, Ivana a Bohumil HAVEL. § 324 [Stanovisko k veřejnému návrhu]. In: ŠTENGLOVÁ,
HAVEL, CILEČEK, KUHN, ŠUK (2017). op. cit., str. 581.
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povinnosti zpracovat stanovisko je vznik ručení všech členů správní rady za dluh z případné
náhrady újmy vůči navrhovateli.341
Své stanovisko je správní rada povinna přijmout také k otázce finanční asistence.
Konkrétně má správní rada povinnost vypracovat písemnou zprávu,342 na jejímž základě
následně proběhne schvalování finanční asistence ze strany valné hromady.343 Pokud je
finanční asistence poskytována členovi správní rady nebo některé z jiných vyjmenovaných
osob, přezkoumá zprávu správní rady obecně uznávaný nezávislý odborník určený správní
radou.344 Zákon nijak blíže nespecifikuje osobu uznávaného nezávislého odborníka,
lze však do jisté míry pochybovat o míře jeho nezávislosti v situaci, kdy je určen právě
správní radou, která se může nacházet ve střetu zájmů a jejíž zprávu má za úkol
přezkoumat. Jak uvádí komentář k tomuto ustanovení, „je věcí (…) následné úvahy
akcionářů na valné hromadě, zda budou kvalitu odborníka a jeho výstup považovat
za dostatečné.“345
Správní rada dále odpovídá za splnění podmínek pro nabytí vlastních akcií společností
podle § 301 a § 302 ZOK nebo za provedení rozhodnutí valné hromady o změně základního
kapitálu, pokud tím byla pověřena.346 Jakožto statutární orgán společnosti zpracovává
rovněž projekt přeměny a následně zprávu o přeměně.347 Správní rada má rovněž některé
povinnosti informačního charakteru, kupříkladu oznámit příslušným subjektům vyřazení
účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu a zároveň tuto informaci
zveřejnit způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.348 Stejným způsobem musí
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§ 324 odst. 3 ZOK.
V této zprávě správní rada poskytnutí finanční asistence věcně zdůvodní, včetně uvedení výhod a rizik,
uvede podmínky, za jakých bude finanční asistence poskytnuta, uvede závěry prošetření finanční způsobilosti
osoby, které má být finanční asistence poskytnuta, a nakonec zdůvodní, proč je poskytnutí finanční asistence
v zájmu společnosti. Viz § 311 písm. d) ZOK.
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§ 311 písm. b), c) a d) ZOK.
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§ 313 ZOK.
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ŠTENGLOVÁ, Ivana, Bohumil HAVEL, Filip CILEČEK, Petr KUHN a Petr ŠUK. § 313 [Přezkum
zprávy při finanční asistenci rizikových osob]. In: ŠTENGLOVÁ, HAVEL, CILEČEK, KUHN, ŠUK (2017).
op. cit., str. 573.
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projektu přeměny a zprávy o přeměně tak v dosavadní úpravě spadaly do působnosti statutárního ředitele,
který byl statutárním orgánem společnosti. Jan Dědič a Jan Lasák se domnívají, že v tomto případě nebylo
možné dovodit působnost správní rady ani za použití eurokonformního výkladu. Viz DĚDIČ, LASÁK (2013),
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§ 334 ZOK.
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správní rada informovat o změnách druhů akcií, práv s akcií spojených nebo o omezení
převoditelnosti akcií.349
3.8.6. Zbytková působnost

Jelikož je správní rada statutárním orgánem společnosti, náleží jí zbytková působnost,
jak stanoví ustanovení § 163 OZ. To znamená, že kromě výše popsané působnosti, jež je
správní radě svěřena explicitně, jí náleží rovněž působnost ve veškerých dalších
záležitostech, která není zákonem ani stanovami svěřena jinému orgánu společnosti.
Díky tomuto ustanovení nemůže vzniknout pochybnost o tom, který orgán společnosti je
povinen řešit ty záležitosti, které nepředpokládal ani zákonodárce ani společnost ve svých
stanovách, jelikož všechny takové záležitosti dle tohoto ustanovení náleží správní radě.
3.9. Rozhodování správní rady
Úprava ve znění Novely již opustila anomálii ve formě výslovné zákonné úpravy
svolávání správní rady a frekvence jejich schůzí. Tyto otázky si tak napříště budou
společnosti moci upravit podle svých individuálních potřeb, stejně jako u společností
s dualistickým modelem řízení. Stejně tak není v zákonné rovině rozdíl mezi řádnými
a mimořádnými zasedáními, tak, jak je to upraveno v mnohých amerických státech
a také v RMBCA.350 Pokud by však tento model některá společnost považovala za vhodný,
nic jí nebrání, aby podobnou úpravu vtělila do svých stanov.
Úprava týkající se jednání a rozhodování správní rady je shodná s dosavadní úpravou,
která se na společnosti s monistickým systémem řízení opět aplikovala za pomoci
odkazovacích ustanovení. Platí tedy, že správní rada rozhoduje většinou přítomných,
přičemž každý člen správní rady má jeden hlas. Ve stanovách může být upraveno i vyšší
kvorum potřebné pro platné přijetí rozhodnutí, ale nikoliv nižší, stejně tak stanovy
nemohou přiřknout jednotlivým členům představenstva vyšší počet hlasů. Úpravou
ve stanovách však lze diferencovat počet hlasů potřebný pro přijetí rozhodnutí
představenstva např. tak, že zatímco pro běžná rozhodnutí bude potřeba prosté většiny
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§ 335 ZOK.
V podrobnostech kapitola 1.1.4.2 (b).
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hlasů a k přijetí nejzávažnějších rozhodnutí bude zapotřebí většiny kvalifikované
anebo souhlasu všech členů správní rady.351
3.9.1. Účast na zasedání

Účast na jednáních je právem a zároveň povinností člena správní rady. Člen správní
rady je oprávněn se jednání neúčastnit pouze, brání-li mu v tom důležité důvody.352
Podle ustanovení § 159 odst. 2 OZ sice vykonává člen voleného orgánu svou funkci
osobně, nebrání to však tomu, aby k účasti na jeho jednání zmocnil jinou osobu. Důležité
však je, že takovým zmocněncem musí být pouze člen téhož orgánu a zároveň se musí
jednat o zmocnění pro jednotlivý případ, generální zmocnění tedy není přípustné.
Je na daném členovi, jestli zaváže zastupujícího člena, jak má hlasovat, nebo hlasování
ponechá na jeho úsudku.353
Možnost účasti některých členů správní rady na jejím zasedání elektronicky,
tedy například prostřednictvím videokonferenčního hovoru, lze dovodit z ustanovení § 156
odst. 1 OZ, který stanoví, že kolektivní orgán je schopen se usnášet za přítomnosti nebo jiné
účasti většiny svých členů. Komentář k tomuto ustanovení uvádí: „Jinou účastí se rozumí
například účast prostřednictvím videokonference, telekonference, telefonu, skypu apod.
Podmínky, za kterých se člen orgánu může jednání kolektivního orgánu účastnit „jinak“
by měly být upraveny v zakladatelském právním jednání. Členy orgánů, kteří se ve smyslu
§ 156 odst. 1 jednání kolektivního orgánu účastní „jinak“, je nutno považovat za přítomné.
Započítávají se proto do kvora a přihlíží se k jimi odevzdávaným hlasům.“ 354 Ustanovení
§ 158 odst. 2 OZ umožňuje rovněž rozhodování per rollam, tedy mimo zasedání správní
rady, kdy je rozhodnutí přijímáno buď v písemné formě nebo elektronicky, tedy například
prostřednictvím emailu.
Také v zahraničí je umožnění účasti na zasedání boardu prostřednictvím technických
prostředků běžné, stejně tak jako rozhodování mimo zasedání. Judikatura amerických
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ŠTENGLOVÁ, Ivana, a Bohumil HAVEL. § 440 [Rozhodování představenstva]. In: ŠTENGLOVÁ,
HAVEL, CILEČEK, KUHN, ŠUK (2017). op. cit., str. 785.
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Tato povinnost plyne z povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.
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ŠTENGLOVÁ, HAVEL, § 440 (2017). op. cit., str. 785.
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LASÁK, § 156 (2014). op. cit., str. 806.
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soudů šla v některých případech ještě dále, když potvrdila platnost rozhodnutí boardu
i na základě pouhého ústního souhlasu jeho členů.355
3.9.2. Zápis z jednání

O průběhu jednání se pořizuje zápis, ve kterém se kromě jiného uvádějí jmenovitě
ti členové správní rady, kteří hlasovali proti přijetí rozhodnutí nebo se hlasování zdrželi.356
Takový zápis může být důležitý, když se některá rozhodnutí přijatá na jednání správní rady
ukáží býti nesprávná. V takovém případě může zápis sloužit pro posouzení, zda jednotliví
členové správní rady jednali s péčí řádného hospodáře, nebo nikoliv. Do zápisu z jednání
se zaznamená rovněž odchylný názor člena správní rady, který s přijímaným rozhodnutím
nesouhlasil a o uvedení svého odchylného názoru v zápisu požádal.357 Pokud nesouhlas
člena správní rady s přijímaným rozhodnutím nebo jeho zdržení se hlasování není uvedeno
v zápisu z jednání, platí presumpce souhlasu tohoto člena správní rady s daným
rozhodnutím.
Zákon neupravuje mnoho náležitostí zápisu z jednání, podle literatury musí zápis
obsahovat přinejmenším popis projednání jednotlivých bodů programu a rozhodnutí o nich
učiněná, dále uvedení jmen přítomných členů správní rady a počet hlasů, kterými bylo
usnesení přijato. Ze zápisu by mělo být patrno i to, zda byla správní rada usnášeníschopná
po celou dobu jednání.358
3.9.3. Střet zájmů členů správní rady

Nově je upraveno řešení střetu zájmů rozdílně pro členy kontrolního orgánu a pro členy
ostatních volených orgánů společnosti. Hlavní problém v dosavadní právní úpravě spočíval
v její nefunkčnosti v případě jednočlenného kontrolního orgánu, kdy jeho jediný člen byl
ve svém důsledku povinen informovat o vlastním střetu zájmů pouze sám sebe.359
V případě správní rady, která je svou povahou jak výkonným, tak kontrolním orgánem
společnosti, se v ustanovení § 458 odst. 2 ZOK staví najisto, že na ní mají být aplikována
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V podrobnostech kapitola 1.1.4.2 (d).
§ 461 ZOK.
357
§ 157 odst. 1 OZ.
358
ŠTENGLOVÁ, HAVEL, § 440 (2017). op. cit., str. 785.
359
Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 33/2020 Sb.: k bodům 45 až 49 (§ 54).
356
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pravidla vztahující se na kontrolní orgán. V tomto případě to považuji za vhodné řešení,
a to hlavně z důvodu, že v opačném případě by mohl vzniknout problém, jež je popsán
výše.360
To znamená, že pokud se některý ze členů správní rady dostane při výkonu své funkce
do střetu zájmů, ať už se jedná o jeho osobní zájem nebo zájem jeho osoby blízké, ovládané
nebo ovlivněné, je povinen informovat správní radu jako celek. Pokud jde o unipersonální
správní radu, tak její jediný člen nacházející se ve střetu zájmů bez dalšího informuje
nejvyšší orgán společnosti, tj. valnou hromadu. Správní rada jako celek či valná hromada
je posléze oprávněna posoudit střet zájmů dané osoby a podle svého uvážení pozastavit
na vymezenou dobu výkon jeho funkce. I pokud se však daný orgán rozhodne tak neučinit,
člen správní rady nacházející se ve střetu zájmů se splněním své informační povinnosti
nezbavuje povinnosti jednat v zájmu společnosti.361
Podobné podmínky platí rovněž pro situaci, kdy se člen správní rady rozhodne
se společností uzavřít smlouvu, jež se bude vymykat běžnému obchodnímu styku,
nebo má-li obchodní korporace zajistit nebo utvrdit jeho dluh či se stát jeho
spoludlužníkem. Pokud nejvyšší orgán či správní rada dojde k závěru, že daná smlouva
není v zájmu společnosti, může její uzavření zakázat.362
3.10. Výkonní ředitelé
Výkonní ředitelé nejsou v české zákonné úpravě žádným způsobem výslovně zmíněni.
Jakožto výkonné ředitele je třeba chápat osoby, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru
se společností a podílejí se na výkonu obchodního vedení, přičemž mohou nebo nemusejí
být zároveň také členy správní rady. Náznak, že společnosti s monistickou strukturou jsou
oprávněny funkci jednoho nebo více výkonných ředitelů obsadit, můžeme spatřovat

360

Člen voleného (nikoli kontrolního) orgánu je povinen o svém střetu zájmů informovat orgán, jehož je
členem a dále kontrolní orgán. Pouze pokud kontrolní orgán nebyl zřízen, je povinen informovat také orgán
nejvyšší, tedy valnou hromadu (§ 54 odst. 1 ZOK). Pokud by byla tato úprava aplikována na správní radu,
mohlo by to působit značné výkladové problémy, jelikož v případě společností s monistickým systémem
řízení nelze bez dalšího říci, že kontrolní orgán nebyl zřízen. Viz Důvodová zpráva k návrhu zákona
č. 33/2020 Sb.: k bodům 508 a 509 (§ 458).
361
§ 54 odst. 1, 3 a 4 ZOK.
362
§ 55, § 56 a § 57 ZOK.
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v ustanovení § 456 odst. 4 ZOK,363 které zakazuje delegaci základního zaměření
obchodního vedení a dohledu na jednotlivé členy správní rady nebo na osoby mimo správní
radu. Z tohoto ustanovení lze a contrario usoudit, že běžné obchodní vedení a běžný dohled
nad společností může být delegován nejen na jednotlivé členy správní rady, jak bylo
popsáno výše, ale také na osoby, které členy správní rady nejsou. Takové osoby musí mít
logicky jiný, zejména zaměstnanecký, vztah se společností.
3.10.1. Souběh funkcí ve společnosti

Otázkou je, zda v praxi českých společností budou vystupovat i takoví výkonní ředitelé,
kteří budou zároveň působit jako členové správní rady na základě smlouvy o výkonu funkce
a zároveň jako zaměstnanci společnosti na základě pracovní smlouvy. Tento model je
zejména v angloamerickém právu obchodních společností velmi běžný, a přestože v české
úpravě pro něj nenajdeme zákonný podklad,364 z žádného ustanovení zároveň nelze
dovozovat, že není možný. Proto by měl být zásadně přípustný.
Judikatura se k tomuto závěru nejprve stavěla odmítavě, Nejvyšší soud opakovaně
vyjádřil názor, že souběžný výkon stejných činností na základě pracovněprávního vztahu
a v rámci výkonu funkce člena statutárního orgánu nepřichází v úvahu. Nejvyšší soud
ve svém rozsudku ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 21 Cdo 1781/2012, argumentoval tím,
že „činnost statutárního orgánu (popřípadě jeho člena, jde-li o kolektivní orgán) obchodní
společnosti nebo družstva fyzická osoba nevykonává v pracovním poměru a jsou tedy
neplatné pracovní smlouva (nebo jiná smlouva uzavřená v pracovněprávních vztazích),
jmenování nebo volba, na jejichž základě má zaměstnanec vykonávat v obchodní
společnosti nebo družstvu práci (funkci), jejíž náplní je činnost, kterou v této právnické
osobě koná její statutární orgán (popřípadě jeho člen, jde-li o kolektivní orgán).“365

363

§ 456 odst. 4 ZOK: „Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní
zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost
nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku.“
364
To platilo i za účinnosti obchodního zákoníku, výjimkou je krátké období od roku 2012, kdy zákonodárce
v reakci na tehdejší judikaturu souběhy výslovně povolil, a to novelou provedenou zákonem č. 351/2011 Sb.
Po rekodifikaci soukromého práva však zůstala otázka souběhů opět výslovně neupravena. Viz Nález
Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15.
365
Tento názor byl převzat zejména z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 1993, sp. zn. 6 Cdo 108/92,
kde Nejvyšší soud vyjádřil názor, že člen statutárního orgánu sice může se společností uzavřít pracovní
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Rozdílný postoj však zaujal Ústavní soud v nálezu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn.
I. ÚS 190/15, kterým rozhodl o ústavní stížnosti směřující proti výše citovanému
rozhodnutí Nejvyššího soudu. Dle Ústavního soudu „zákaz tzv. souběhu funkce
statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu české zákony nikdy výslovně nestanovily
a tento zákaz judikaturně dotvořily až obecné soudy. (…) Pokud chtějí obecné soudy
dovozovat zákaz soukromého jednání, který není výslovně stanoven zákony, musí
pro takový závěr předložit velmi přesvědčivé argumenty, neboť jde o soudcovské dotváření
práva proti zájmům soukromých osob. (…) tímto rozhodováním obecných soudů mohou být
porušena nejen základní práva stěžovatele (a to zejména subjektivní právo stěžovatele
na svobodné jednání v zákonných mezích ve smyslu čl. 2 odst. 3 LPS a zásada pacta sunt
servanda plynoucí z čl. 1 odst. 1 Úst), ale i princip dělby moci, který je nedílnou součástí
principu právního státu ve smyslu čl. 1 odst. 1 Úst.“366 Ústavní soud následně uzavřel, že je
na obecných soudech, aby svůj názor podložily dostatečně silnými argumenty, pokud
na něm chtějí setrvat.
Na to reagoval Nejvyšší soud nejprve v rozhodnutí ze dne 11. 4. 2018, sp. zn.
31 Cdo 4831/2017, v němž konstatoval, že obchodní korporace a člen jejího statutárního
orgánu si mohou pro svůj vzájemný vztah ujednat režim zákoníku práce a tím se odchýlit
od § 66 odst. 2 obchodního zákoníku, který stanovil, že vztah obchodní korporace a člena
jejího statutárního orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě. Takové
ujednání však podle Nejvyššího soudu nezmění jejich vztah ve vztah pracovněprávní,
naopak půjde i nadále o obchodněprávní vztah, jež se bude řídit především režimem
obchodního zákoníku a těmi ustanoveními zákoníku práce, jejichž použití nebrání kogentní
právní normy upravující (především) postavení člena statutárního orgánu obchodní
korporace a jeho vztah s obchodní korporací.367
V rozhodnutí ze dne 13. 6. 2018, sp. zn. 21 Cdo 5715/2017, tento názor Nejvyšší soud
rozšířil. Vyjádřil se, že tyto závěry platí i v případě, že člen statutárního orgánu a obchodní

poměr, ale nikoli takový, jehož náplní je výkon práce statutárního orgánu. Ve stejném smyslu se Nejvyšší
soud vyjadřuje také například ve svém rozsudku ze dne 5. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2310/2015.
366
HUSSEINI, Faisal. K nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 190/15. In: Soudní rozhledy [online].
11-12/2016. str. 358.
367
K tomuto rozhodnutí se souhlasně vyjádřil také Ústavní soud v nálezu ze dne 21. 8. 2018,
sp. zn. III. ÚS 669/17.
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korporace uzavřou vedle smlouvy o výkonu funkce i souběžnou manažerskou smlouvu
na výkon některých činností spadajících do působnosti statutárního orgánu. Nejvyšší soud
k tomu uvádí: „V takovém případě je nutné na manažerskou smlouvu pohlížet
jako na (svého druhu) dodatek ke smlouvě o výkonu funkce, upravující vztah mezi členem
statutárního orgánu a obchodní korporací, jde-li o výkon části činností spadajících
do působnosti statutárního orgánu.“ Souběh funkcí zde Nejvyšší soud tedy akceptuje,
obě smlouvy však velmi úzce propojuje. Za možný označil souběh funkcí předsedy
představenstva a generálního ředitele akciové společnosti také Vrchní soud v Olomouci
ve svém usnesení ze dne 23. 5. 2017, sp. zn. 8 Cmo 42/2017. Tento závěr následně označil
Nejvyšší soud za správný.368
Přesto však o ústavní stížnosti v podobném duchu rozhodoval Ústavní soud opětovně,
a to nálezem ze dne 21. 8. 2018, sp. zn. III. ÚS 669/17. V předcházejícím řízení Nejvyšší
soud rozhodl, že uzavření pracovní smlouvy mezi obchodní korporací a členem jejího
statutárního orgánu není možné z důvodu, že zde chybí dvě odlišné smluvní strany.
Podle Nejvyššího soudu „ve skutečnosti jde o předem dané právní jednání ve "shodě",
při němž nikdo plnohodnotně nezastupuje obchodní společnost“.369 Tím Nejvyšší soud
popřel dosavadní chápání právnických osob coby osob s vlastní právní osobností a zcela
ignoroval skutečnost, že právnická osoba

nemá jinou možnost, jak jednat,

než prostřednictvím člena statutárního orgánu.370 Ústavní soud v této věci rozhodl,
že ani v tomto případě obecné soudy nepředložily dostatečně přesvědčivé argumenty,
které by byly způsobilé zvrátit předchozí závěry Ústavního soudu vyjádřené v nálezu
sp. zn. I. ÚS 190/15.371
Dosavadní judikaturní závěry se sice týkaly především obchodního zákoníku, jsou však
použitelné i v režimu zákona o obchodních korporacích, jehož ustanovení § 59 odst. 1 je
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2018, sp. zn. 27 Cdo 4479/2017.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. ledna 2017, sp. zn. 21 Cdo 3613/2015.
370
MÁLEK, Ondřej. (Ne)přípustné soudcovské dotváření práva a souběhy funkcí. In: Právní rozhledy
[online]. 2018, č. 13-14, str. 493-499.
371
III. ÚS 669/17: „Ústavní soud v prvé řadě uvádí, že jde-li o obchodněprávní argumentaci, o níž dovolací
soud opíral svůj závěr o nepřípustnosti tzv. souběhu funkcí a kterou Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 190/15
shledal zcela nedostačující a nesplňující požadavky na řádné odůvodnění soudního rozhodnutí, vůči ní
dovolací soud v nyní napadeném rozhodnutí neuvedl vůbec nic. Dovolací soud tedy v rozporu s požadavkem
Ústavního soudu nevysvětlil, v jakých konkrétních aspektech brání povaha obchodní korporace tomu, aby si
člen statutárního orgánu a předmětná obchodní korporace vzájemná práva a povinnosti upravily právním
jednáním, pro něž si zvolí režim zákoníku práce.“
369
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svým obsahem shodné s ustanovením § 66 obchodního zákoníku. Toto ustanovení nebude
kromě několika jazykových upřesnění dotčeno ani Novelou. Ondřej Málek dále navazuje
na citované rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 5715/2017 a předestírá zajímavé
úvahy o osudu pracovní smlouvy člena statutárního orgánu společnosti, pokud dojde
k zániku jeho funkce: „Lze tak uvažovat o situaci, kdy takto souběžně uzavřenou pracovní
smlouvu bude třeba považovat za dodatek smlouvy o výkonu funkce, pokud jde o činnost
spadající do působnosti statutárního orgánu a jeho členů, a zároveň i o smlouvu zakládající
pracovní poměr ve vztahu k činnostem, které do této působnosti nespadají. Lze si tedy
představit situaci, kdy by po skončení funkce tento pracovní poměr „přežil“.372
3.10.2. Odpovědnost výkonných ředitelů

Další otazník spatřuji v otázce odpovědnosti výkonných ředitelů. Je jasné, že členové
správní rady, tedy i výkonní ředitelé, jež jsou zároveň členy správní rady, odpovídají
za porušení péče řádného hospodáře, to však neplatí pro zaměstnance společnosti.
Běžní zaměstnanci jsou společnosti odpovědní podle pravidel zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce (dále také jen ZP). Z toho plyne, že zaměstnanec může být povinen
k náhradě škody vůči společnosti v plné výši pouze v případě, způsobil-li tuto škodu
úmyslně, v opilosti anebo pod vlivem návykových látek. Pokud naopak daný zaměstnanec
způsobil škodu nedbalostním jednáním, nesmí výše požadované náhrady přesáhnout
čtyřapůlnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti,
kterým škodu způsobil.373
Do úvah o možné odpovědnosti výkonných ředitelů, kteří budou se společností
pouze v pracovním poměru a budou vykonávat úkony běžného obchodního vedení, a jejím
rozsahu, je třeba zahrnout rovněž nové ustanovení § 62 odst. 1 ZOK.374 Podle něj
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MÁLEK (2018). op cit.
§ 257 odst. 2 ZP: „Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout
u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku
před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně,
v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.“ Dále může být zaměstnanec odpovědný za nesplnění
povinnosti k odvrácení škody podle ustanovení § 251 ZP, za schodek na svěřených hodnotách, které je
povinen vyúčtovat podle ustanovení §§ 252-254 ZP a za ztrátu svěřených věcí podle ustanovení §§ 255-256
ZP.
374
§ 62 odst. 1 ZOK: „Na osobu, která se fakticky nachází v postavení člena voleného orgánu, přestože jím
není, a bez zřetele k tomu, jaký vztah k obchodní korporaci má, se použijí ustanovení tohoto zákona
o nepřípustnosti konkurenčního jednání a ustanovení občanského zákoníku a tohoto zákona o povinnosti
jednat s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této povinnosti.“
373
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se ustanovení o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, včetně následků jejího
porušení, použijí i na osobu, která se fakticky nachází v postavení člena voleného orgánu,
přestože jím není, a bez zřetele k tomu, jaký vztah k obchodní korporaci má.375 Důvodová
zpráva neposkytuje v této věci příliš vodítek ohledně toho, na jaké osoby lze
toto ustanovení vztáhnout, když se odvolává především na usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 29 Cdo 4095/2016, ve kterém se Nejvyšší soud zabýval poměrně
specifickou situací, kdy jednatel společnosti dál fakticky vykonával svou funkci,
přestože byl odvolán. Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí uvedl, že „je nezbytné na jeho
jednání klást stejné požadavky, jaké zákon stanoví pro jednání (skutečného) jednatele.
Za této situace pak v případě porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře musí
takový ‚jednatel‘ nutně odpovídat za škodu tímto jednáním způsobenou stejně, jako by
jednatelem společnosti formálně byl.“ Tento výrok lze jistě považovat za důležitý
inspirační zdroj pro rozebírané ustanovení. Jiří Bálek dále toto ustanovení spojuje
především s postavením vlivné osoby podle § 71 odst. 1 ZOK.376
Otázkou zůstává, zda lze toto ustanovení aplikovat i na osobu výkonného ředitele.
Dle mého názoru to možné je, bude však záležet na konkrétních okolnostech daného
případu. Pokud bude výkonný ředitel pouze vykonávat v rámci jemu svěřené působnosti
instrukce správní rady a nebude činit žádná rozhodnutí, dané ustanovení na něj vztáhnout
nelze. Takový výkonný ředitel by za své jednání odpovídal pouze podle ustanovení
zákoníku práce. Na rozdíl od toho, pokud bude mít daný výkonný ředitel větší reálný vliv
na chod společnosti a bude v určitých věcech sám rozhodovat, jeho skutečné postavení
se přiblíží postavení člena voleného orgánu tak, jak předpokládá právě ustanovení § 62
odst. 1 ZOK, které bude moci být v takovém případě aplikováno. Otázkou, kterou bude
muset vyřešit až judikatura, zůstává, kde se nachází hranice mezi předestřenými případy,
jež může být v jednotlivých situacích i velmi tenká.
Odpovědnost osob v postavení výkonných ředitelů je v zahraničních úpravách velmi
často stanovena nad rámec běžné odpovědnosti zaměstnanců, přičemž běžné je právě
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Vedle toho se na takovou osobu budou aplikovat i ustanovení o nepřípustnosti konkurenčního jednání
a vybraná ustanovení o střetu zájmů.
376
BÁLEK, Jiří. V postavení člena voleného orgánu obchodní korporace očima připravované novely zákona
o obchodních korporacích. In: Právní rozhledy [online]. 2020, č. 3, s. 107-110.
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zakotvení povinnosti dodržovat standardy péče řádného hospodáře se stejnou mírou
odpovědnosti, jakou mají členové správní rady.377 Tato odpovědnost však bývá zakotvena
explicitně tak, aby o ní nemohly vzniknout pochybnosti (srov. výše § 8.42 RMBCA
nebo čl. 2396 CC).
3.10.3. K významu výkonných ředitelů

Zejména v americké úpravě obchodních společností lze sledovat fenomén postupného
přesunu reálné moci uvnitř společnosti z boardu na officery378, proto je na místě se zamyslet
nad tím, zda text novely dovoluje, aby k takovému přesunu působnosti došlo i v českém
korporátním prostředí. Důležité je, že ustanovení § 456 odst. 4 ZOK jasně stanoví, že
působnost v oblasti určování základného zaměření obchodního vedení a dohledu musí za
každých okolností vykonávat správní rada jako celek. Praxe však může být taková, že pro
oblast základního zaměření obchodního vedení a dohledu výkonní ředitelé přijmou pouze
doporučení, které předloží správní radě a ta toto doporučení přijme jakožto své rozhodnutí.
Je otázkou, do jaké míry by byl takovýto postup v rozporu se zákonem, protože
formálně je zcela v pořádku. To však dle mého názoru platí pouze, pokud správní rada
za dodržení standardů péče řádného hospodáře dané doporučení řádně projedná předtím,
než dle něho rozhodne. Domnívám se, že k obcházení zákona by docházelo v případě,
kdyby správní rada takové doporučení pouze slepě přijala a reálné rozhodování by se tak
přeneslo právě na výkonné ředitele. Členové správní rady jsou voleni zpravidla valnou
hromadou, která zároveň schvaluje jejich smlouvu o výkonu funkce a je oprávněna
tyto osoby rovněž odvolat.379 Lze tak říci, že valná hromada má vliv na přijímaní důležitých
rozhodnutí v oblasti obchodního vedení alespoň do té míry, že vybírá osoby, které daná
rozhodnutí tvoří. Tento minimální vliv valné hromady by však byl prolomen, pokud by
důležitá rozhodnutí ve společnosti reálně tvořily jiné osoby než ty, které valná hromada
zvolila.
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V podrobnostech kapitola 1.1.5.3.
V podrobnostech kapitola 1.1.3.
379
§ 59 odst. 2 ZOK; § 458 odst. 1 ZOK; § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.
378
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Dle mého názoru by tak minimálně přijímání rozhodnutí v oblasti základního zaměření
obchodního vedení a dohledu mělo zůstat výhradně v rukou správní rady, a to jak formálně,
tak materiálně.
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4. Monistická struktura v zákoně o evropské společnosti a v zákoně
o investičních společnostech a investičních fondech
Jak bylo zmíněno výše, Novela se kromě ZOK dotkla i dalších zákonů. V této kapitole
velmi stručně pojednám o tom, jaká je dosavadní úprava monistického systému řízení
společností v rámci zákona o ES a zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech (dále také jen ZISIF) a jak bude tato úprava dotčena Novelou.
4.1. Monistická struktura v zákoně o evropské společnosti před a po Novele
Jak již bylo naznačeno výše, monistický systém řízení akciové společnosti se v českém
právním systému poprvé objevil v roce 2006 prostřednictvím zákona o evropské
společnosti. Základ úpravy evropské společnosti tvoří nařízení Rady ES č. 2157/2001
o statutu evropské společnosti (dále také jen Nařízení). Nařízení pro obě varianty struktury
řízení společností upravuje pouze základní pravidla, která mají především doplnit národní
úpravy, přičemž by se národní úpravy měly použít subsidiárně. Pokud však některý
z členských států jeden z vnitřních systémů řízení společností neupravuje, může stručnou
úpravu, jež poskytuje nařízení v článcích 43 až 45, doplnit vlastními ustanoveními,
a tuto úpravu vztáhnout pouze na evropské společnosti.380 Zákon o ES tak zpočátku
upravoval monistický systém vyčerpávajícím způsobem, přičemž vzorem se stal především
francouzský Code de Commerce. Počítáno bylo se správní radou a jejím předsedou,
generálním ředitelem a jedním nebo více delegovanými generálními řediteli. Úprava
se vyznačovala vysokou mírou flexibility, která se projevovala například v tom, že sama
správní rada rozhodovala, zdali bude jí zvolený předseda zastávat rovněž funkci
generálního ředitele nebo jmenuje jako generálního ředitele jinou osobu. Tuto volbu mohla
zřejmě správní rada také kdykoliv změnit. Dále v této úpravě figurovala tzv. pluralita
statutárních orgánů, kdy statutárním orgánem byl generální ředitel, dále ve stejném rozsahu
všichni delegovaní generální ředitelé, které jmenovala v maximálním počtu pěti správní
rada na návrh generálního ředitele, a nakonec sama správní rada.381
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ČERNÁ, ŠTENGLOVÁ, PELIKÁNOVÁ (2015). op. cit., str. 554.
DĚDIČ, Jan a Petr ČECH. Evropská (akciová) společnost. Praha: Polygon, 2006. str. 329-332. ISBN 80
-7273-133-5.
381
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Se zavedením monistického systému i pro české akciové společnosti v ZOK byla však
vyčerpávající úprava monistického systému ze zákona o ES vypuštěna. Ponecháno bylo
pouze ustanovení § 26 zákona o ES, které stanoví, že správní rada evropské akciové
společnosti může mít minimálně tři a maximálně osmnáct členů. Dále je v ustanovení § 4
zákona o ES zavedeno podobné odkazovací ustanovení, jako v dosavadním znění ZOK.
Platí tedy, že „kde se v tomto zákoně mluví o představenstvu, rozumí se tím podle okolností
správní rada nebo předseda správní rady, jednatel nebo jiný orgán právnické osoby,
který má obdobnou působnost, v závislosti na právní formě této osoby. Kde se mluví
o dozorčí radě, rozumí se tím podle okolností správní rada nebo jiný orgán s obdobnou
kontrolní působností v závislosti na právní formě právnické osoby, o kterou se jedná.“382
Zajímavé je, že ani doposud toto ustanovení neobsahovalo žádnou zmínku o statutárním
řediteli.
Toto odkazovací ustanovení Novelou zrušeno nebylo, bude tak aplikováno i nadále.
Subsidiárně se použijí pravidla českého akciového práva, avšak pouze v rozsahu,
ve kterém jsou v souladu s Nařízením. Například nebude aplikováno ustanovení o délce
funkčního období členů správní rady, které může být dle Nařízení maximálně šestileté.
Jednání správní rady se dále musí konat v pravidelných, maximálně tříměsíčních
intervalech. Nařízení sice stanoví, že členy správního orgánu jmenuje valná hromada,
ve svých dalších ustanoveních však umožňuje jmenovat některé členy orgánu společnosti
rovněž menšině akcionářů nebo jiným osobám nebo orgánům.383 V důsledku Novely
se z textu zákona o ES pouze vypustilo nemnoho zmínek o statutárním řediteli
a byla upravena část pojednávající o kodeterminaci, kam bylo doplněno ustanovení
o použitelnosti ZOK na tuto otázku.384
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§ 4 Zákona o ES.
ČERNÁ, ŠTENGLOVÁ, PELIKÁNOVÁ (2015). op. cit., str. 558.
384
§ 53 odst. 7, § 64 odst. 5, 6 Zákona o ES za současného vypuštění §§ 64a a 64b Zákona o ES upravující
volby zástupce zaměstnanců.
383

102

4.2. Monistická struktura v zákoně o investičních společnostech a investičních
fondech před a po Novele
S monistickou strukturou řízení se můžeme setkat také v ZISIF. Jedná se o jeden z typů
řízení akciové společnosti s proměnlivým základním kapitálem,385 která se od klasických
akciových společností liší především variabilní výši svého základního kapitálu, která
průběžně kolísá v závislosti na tom, kolik akcií se právě nachází v oběhu. Tuto společnost
lze založit pouze jako investiční fond.386
V ZISIF jsou stanoveny pouze odchylky od obecné úpravy ZOK. Za účinnosti
dosavadní úpravy platí, že statutární ředitel má ještě silnější postavení, nežli v běžných
společnostech s monistickou strukturou, což se projevuje především tím, že mu náleží
působnost v oblasti obchodního vedení v plném rozsahu, včetně určování jeho základního
zaměření.387 Úloha správní rady v těchto společnostech je tak pouze kontrolní, podobně
jako u dozorčí rady v dualistickém systému.388 Dalšími odchylkami je, že statutárním
ředitelem může být i právnická osoba389 a že jeho volba, odvolání a schválení smlouvy
o výkonu funkce patří výhradně do působnosti valné hromady.390
Z výše uvedeného je zřejmé, že rovněž ZISIF bude dotčen Novelou, kterou se
i do tohoto zákona promítne zrušení funkce statutárního ředitele. Budou tedy zrušeny
ustanovení § 154 odst. 3 až 5 ZISIF, které upravovaly právě postavení statutárního ředitele,
jak je popsáno výše. Obchodní vedení bude tedy náležet opět pouze správní radě. Dále bylo
do části pojednávající o investičním fondu s právní osobností přidáno ustanovení
§ 8a ZISIF, které stanoví: „Správní rada investičního fondu s právní osobností, který není
samosprávným investičním fondem, je jednočlenná a jejím jediným členem je právnická
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Ještě v nedávné době se jednalo o obligatorní typ řízení a správy těchto společností, novelou
č. 148/2016 Sb. však bylo původní znění § 154 odst. 1 ZISIF změněno, a byla tak umožněna i dualistická
forma řízení. Podle důvodové zprávy k uvedené novele bylo omezení, podle kterého mohl mít investiční fond
pouze monistický systém vnitřní struktury zbytečně svazující. Viz VLÁDA: Důvodová zpráva k zákonu
č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony, č. 148/2016 Dz. K bodu 21 (§ 154 odst. 1).
386
ČERNÁ, ŠTENGLOVÁ, PELIKÁNOVÁ (2015). op. cit., str. 607.
387
§ 154 odst. 3 ZISIF.
388
ČERNÁ, ŠTENGLOVÁ, PELIKÁNOVÁ (2015). op. cit., str. 607.
389
§ 154 odst. 5 ZISIF.
390
§ 154 odst. 4 ZISIF.
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osoba.“391 Toto ustanovení navazuje na obecný požadavek, aby investiční fond s právní
osobností měl individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná
obhospodařovat tento investiční fond.392 Lze dovozovat, že i v tomto případě se subsidiárně
aplikuje ustanovení § 46 odst. 3 ZOK a tato právnická osoba jakožto jediný člen správní
rady bude povinna si zvolit konkrétní fyzickou osobu splňující požadavky pro výkon
funkce člena správní rady jako svého zástupce.

391

Čl. 12, 13 části desáté zákona č. 33/2020 Sb.: Změna zákona o investičních společnostech a investičních
fondech.
392
§ 8 odst. 1 ZISIF.
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Závěr
Spolu s nabytím účinnosti zákona č. 33/2020 Sb. čeká české akciové společnosti,
které si zvolily monistickou strukturu, nemálo podstatných změn. Řešení, které zvolil
zákonodárce při rekodifikaci soukromého práva v roce 2012, se ukázalo býti v mnohých
otázkách nefunkční, přičemž největší potíže této úpravy jsou zapříčiněny poněkud
netypickou dualitou volených orgánů, v kombinaci s problematickou formulací
odkazovacích ustanovení. Z tohoto důvodu v nemálo oblastech není zcela jasné,
zda spadají do působnosti správní rady či statutárního ředitele. Konkrétně lze jmenovat
například otázku obchodního vedení, kde není jednoznačné, do jaké míry náleží
statutárnímu řediteli a do jaké míry správní radě, zda si správní rada může rozhodnutí
v rámci běžného obchodního vedení na sebe atrahovat, nebo není oprávněna
do této působnosti statutárního ředitele zasahovat, či který z těchto dvou orgánů
je oprávněn žádat valnou hromadu o pokyn podle ustanovení § 51 odst. 2 ZOK.
Další problém spočívá v protnutí působnosti správní rady jako celku a jejího předsedy,
který má v dosavadní úpravě monistického systému velmi významné postavení.
Ustanovení § 460 odst. 1 ZOK svěřuje správní radě dohled nad řádným výkonem
obchodního vedení, zatímco ustanovení § 462 ZOK svěřuje předsedovi správní rady dohled
nad výkonem funkce správní radě podřízených orgánů. Vznikají tak otázky, jaká část
dohledové působnosti náleží předsedovi správní rady a jakou část této působnosti je naopak
správní rada povinna vykonávat ve sboru, nebo jaké jsou správní radě podřízené orgány.
Bez nejasností se neobejdou ani otázky kdo svolává valnou hromadu, kdo zabezpečuje
řádné vedení účetnictví a další.
Významným problémem je také otázka jmenování statutárního ředitele, ve které
si zákon zcela protiřečí, když v ustanovení § 463 odst. 1 ZOK uvádí, že statutární ředitel
je orgán jmenovaný správní radou, zatímco v ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) ZOK
stanoví, že volba a odvolání statutárního ředitele náleží do působnosti valné hromady,
pokud stanovy neurčí, že tato působnost náleží dozorčí radě (v rámci monistického systému
tedy správní radě). V této otázce judikatura upozadila ustanovení § 463 odst. 1 ZOK,
když stanovila, že statutárního ředitele volí valná hromada, pokud k tomu stanovy správní
radu výslovně nepovolají. Až judikatura musela vyjasnit také správný výklad v otázce
možné kumulace funkcí, kdy nepanovala shoda v tom, zda může být správní rada zcela
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unipersonálním orgánem, jehož předseda je zároveň statutárním ředitelem. Nejvyšší soud
stanovil, že tento model je možný. Matoucí je dále ustanovení § 460 odst. 2 ZOK vztahující
se k zbytkové působnosti správní rady. Zákon v tomto ustanovení zmiňuje jako další orgán
společnosti pouze valnou hromadu a zcela opomíjí statutárního ředitele. Není tak jasné,
zdali působnost zákonem svěřená statutárnímu řediteli je z působnosti správní rady
vyjmuta také, nebo jde o působnost souběžnou. Zákon také poměrně nelogicky mluví
pouze o zákonné působnosti a nezmiňuje působnost svěřenou valné hromadě stanovami.
V rámci světové komparace je nutné dojít k závěru, že monistická struktura
v této podobě se svému angloamerickému protějšku příliš nepodobá, a to především proto,
že v angloamerickém právu CEO a další výkonní ředitelé nefigurují jako orgány
společnosti, ale pouze jako její vrcholní zaměstnanci, přičemž správní rada na ně může,
ale nemusí delegovat část své působnosti. Jisté podobnosti však spatřuji mezi dosavadní
podobou monistického systému v ČR a v Itálii. Zejména je třeba zmínit podobné použití
odkazovacích ustanovení, které v italském CC odkazují na použitelnost ustanovení
pojednávajících o tradičním systému řízení a správy SpA. Stejně jako v české úpravě
monistického systému, i v té italské na první pohled najdeme druhý volený orgán v podobě
Cocoge. V tomto případě se však o další orgán v pravém slova smyslu nejedná,
jelikož Cocoge volí ze svého středu sama CdA (jež je obdobou správní rady) a tento kvazi
orgán funguje v jejím rámci. Oproti české úpravě je zde dle mého názoru lépe vyřešeno
také rozdělení působnosti tak, že členové CdA, kteří nejsou zároveň členy Cocoge,
vykonávají působnost v oblasti obchodního vedení, a členové Cocoge vykonávají
působnost dohledovou. Jedná se tedy spíše o výkonné a nevýkonné členy jediného orgánu.
Řečené dvě největší potíže dosavadní úpravy Novela bezesporu odstraňuje. Odkazovací
ustanovení nahrazuje výslovnou úpravou a orgán statutárního ředitele bez náhrady
vypouští. Jediným voleným orgánem monistického systému tak zůstane správní rada, která
bude ve svých rukou kumulovat výkonnou i dohledovou působnost. Zrušení odkazovacích
ustanovení znamená, že kromě rozšíření oddílu pojednávajícího o monistickém systému
bude výslovná úprava vztahující se k monistickému systému uvedena rovněž v dalších
částech zákona, kde byly doposud zmiňovány pouze orgány systému dualistického.
Tato podoba právní úpravy je dle mého názoru o mnoho uživatelsky přístupnější,
jelikož u každého ustanovení je nepochybné, zda je na monistický systém aplikovatelné,
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či nikoliv. Zároveň je třeba si uvědomit, že se na správní radu budou aplikovat také veškerá
ustanovení hovořící o volených orgánech či o orgánu statutárním, jelikož správní rada
je podle novelizované právní úpravy rovněž statutárním orgánem společnosti.
Na otázku, zda novela řeší výkladové problémy, jež jsou naznačeny výše,
lze odpovědět, že ano. Obchodní vedení dle novelizované úpravy náleží pouze správní radě,
stejně jako dohledová působnost. Je tak nepochybné, že správní rada může rozhodovat
o všech otázkách jak obchodního vedení, tak dohledu. Pokyny ve smyslu ustanovení § 51
odst. 2 ZOK si může od valné hromady vyžádat správní rada, nejasné zůstává pouze to, zda
je k tomu oprávněn každý její člen, či pouze správní rada jako celek. Nadto se do právní
úpravy navrací staronové ustanovení, které výslovně dává valné hromadě právo stanovovat
obecné zásady a pokyny pro činnost správní rady, ty však nesmějí zasahovat do obchodního
vedení. Stejně tak je nepochybné, že je to právě správní rada, jenž je povinna svolávat
valnou hromadu, zabezpečovat řádné vedení účetnictví a jakožto statutárnímu orgánu jí
náleží veškerá zbytková působnost. Její členové jsou rovněž oprávněni zastupovat
společnost vůči třetím osobám.
Z oddílu ZOK pojednávajícím o monistickém systému bylo vypuštěno také speciální
ustanovení upravující funkci předsedy správní rady, napříště tedy bude použito obecné
ustanovení § 44 odst. 3 ZOK, které se vztahuje na veškeré kolektivní orgány kapitálových
obchodních korporací. Funkce předsedy správní rady tak zcela ztrácí na svém dosavadním
významu a v rámci monistického systému mu již není přiznáno žádné zvláštní postavení.
Otázka zní, zdali bude český Kodex CG následovat své angloamerické protějšky a stanoví
povinnost, aby předsedou správní rady byl pouze její nevýkonný člen. Z jeho současného
znění, které zakazuje kumulaci funkcí předsedy správní rady a statutárního ředitele
však dovozuji, že tomu tak bude. Předsedou správní rady podle Novely může být rovněž
právnická osoba, ovšem pouze za dodržení nově stanovené povinností zmocnit konkrétní
fyzickou osobu, která bude tuto právnickou osobu ve správní radě zastupovat.
Tato povinnost se však nevztahuje pouze k funkci předsedy, nýbrž na všechny členy
volených orgánů kapitálových společností nebo družstev.
Na správní radu bude rovněž aplikovatelné ustanovení § 156 odst. 2 OZ,
které umožňuje tzv. horizontální delegaci. Tuto možnost dále v určitém smyslu rozvíjí
a v určitém smyslu omezuje ustanovení § 456 odst. 4 ZOK. Z těchto dvou ustanovení
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vyplývá, že základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu
nad činností společnosti je povinna vykonávat výhradně správní rada jako celek.
Oproti tomu působnost v oblasti běžného obchodního vedení a běžného dohledu je správní
rada oprávněna delegovat buď na své jednotlivé členy, nebo na osoby, které jejími členy
nejsou. Tak může být určitá část působnosti delegována na výbory, které je správní rada
oprávněna zřizovat, nebo na výkonné ředitele. Usuzuji, že ustanovení § 156 odst. 2 OZ
se použije také pro rozdělení členů správní rady na výkonné a nevýkonné.
Když úpravu monistického systému, tentokrát v její novelizované podobě,
opět podrobím světové komparaci, docházím k závěru, že se mnohem více přiblížila právní
úpravě amerických států a Velké Británie. Stejně jako v těchto úpravách, kde je jediným
voleným orgánem společnosti board of directors, v české právní úpravě bude v rámci
monistického systému napříště figurovat pouze správní rada.
Společnosti budou mít déle možnost obsadit jednu nebo více osob do funkce výkonných
ředitelů, kteří jsou stejně jako američtí officers vrcholnými zaměstnanci společnosti,
a nikoliv jejími orgány. Judikatura Ústavního soudu v této souvislosti dovodila,
že je přípustné, aby jedna a tatáž osoba ve společnosti figurovala jak na pozici člena správní
rady, tak jakožto výkonný ředitel. I tato otázka je tedy řešena v české a americké právní
úpravě shodně. V českém právním prostředí však nelze na výkonné ředitele přenést
působnost správní rady v takové míře, jako ve Spojených státech, a úplné zrušení správní
rady, které je v některých amerických uzavřených společnostech realitou, je zde prozatím
nemyslitelné. Česká právní úprava, na rozdíl od úpravy mnohých amerických států,
se však funkci výkonných ředitelů výslovně nezabývá a jejich existenci ve společnosti
umožňuje pouze nepřímo. Jedna z otázek, které mohou být v tomto směru sporné,
je tak jejich odpovědnost. Zatímco v americkém korporátním právu figuruje ustanovení
§ 8.42 RMBCA, které výslovně stanovuje pro officery stejný standard péče, jako pro členy
boardu, v českém právním řádu je pouze jasné, že jsou na výkonné ředitele aplikovatelná
ustanovení zákoníku práce. Dle mého názoru bude na výkonné ředitele, kteří získají větší
reálný vliv ve společnosti, možné aplikovat také nové ustanovení § 62 odst. 1 ZOK,
které zakotvuje povinnost jednat s péčí řádného hospodáře pro osobu, která se fakticky
nachází v postavení člena voleného orgánu, přestože jím není.
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Srovnatelná je také otázka rozhodování správní rady. Stejně jako v amerických státech,
i v českém právním řádu má správní rada povinnost rozhodovat zejména ve sboru,
tohoto rozhodování se však lze zúčastnit rovněž za pomoci informačních technologií,
nebo lze rozhodovat tzv. per rollam, tedy písemně mimo zasedání. Judikatura amerických
soudů však v některých případech potvrdila také platnost rozhodnutí učiněných na základě
pouhého ústního souhlasu daného mimo zasedání, což v českém právním prostředí nelze.
Na základě výše uvedeného se domnívám, že česká právní úprava monistického
systému řízení a správy akciových společností v její novelizované podobě bude pro české
společnosti představovat rovnocennou alternativu ke stále převažujícímu systému
dualistickému, a to i přes to, že některé otázky nejsou dosud jednoznačně vyřešeny.
Jedná se však o takové otázky, které nejsou problémem pouze monistického systému,
ale mohou se objevit také v systému dualistickém, ve kterém kupříkladu rovněž mohou
figurovat výkonní ředitelé, otázka jejichž odpovědnosti není zcela zodpovězena.
Monistický systém by tak v této podobě mohl skutečně reprezentovat jednodušší a levnější
způsob řízení pro menší rodinné společnosti, protože díky možnosti zřízení unipersonální
správní rady bude i nadále umožňovat řízení společnosti pouze jedinou osobou, ovšem nyní
v režimu o mnoho jasnější právní úpravy, která by neměla vyvolávat takovou aplikační
nejistotu, jako úprava předchozí.
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Seznam zkratek
Articles

Articles of Incorporation

Board

Board of directors

CA

Companies Act

CC

Codice civile

CdA

Consiglio di amministrazione

CEO

Generální ředitel (chief executive officer)

Cocoge

Comitato di controllo sulla gestione

Kodex CG

Kodex správy a řízení společností ČR (2018)

MBCA

Model Business Corporation Act

Nařízení

Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu
evropské společnosti

Novela

Zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související
zákony

OSŘ

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

RMBCA

Revised Model Business Corporation Act

SpA

Società per azioni

Zákon o ES

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

Zákon o přeměnách Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a
družstev
ZISIF

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech

ZOK

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

ZP

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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Abstrakt
Tato práce analyzuje vnitřní fungování akciových společností s monistickou strukturou,
zejména z pohledu novely zákona o obchodních korporacích, která nabyde účinnosti
s počátkem příštího roku.
První část práce nabízí komparativní analýzu právní úpravy akciových společností
s monistickou strukturou ve světě, a to zejména v amerických státech, a dále v právu
anglickém a italském. První dvě z výše uvedených právních úprav představují monistický
systém v jeho tradiční podobě, zároveň je na nich však zřetelný vývoj, kterým tento model
řízení akciových společností prošel. Srovnání s italskou právní úpravou slouží jako příklad
právního systému, ve kterém monistický model, stejně jako v České republice, stojí ve stínu
jiného modelu řízení akciových společností. Druhá část se zabývá dosavadní úpravou
monistické struktury řízení akciových společností v českém korporátním právu, a to
především s poukazem na výkladové a aplikační nejasnosti, které jsou v této úpravě
zapříčiněny zejména dualitou volených orgánů a stručností speciální úpravy, kterou
zákonodárce nahradil odkazem na ustanovení upravující dualistický systém. Třetí, stěžejní
část této práce analyzuje českou právní úpravu ve znění zákona č. 33/2020 Sb., který
významně novelizuje zákon o obchodních korporacích. Novela v úpravě monistického
systému zavádí jediný volený orgánu, kterým bude správní rada, nahrazuje odkazovací
ustanovení výslovnou úpravou a ruší speciální úpravu předsedy správní rady. Kromě toho
se tato práce zabývá úpravou působnosti správní rady, možnostmi delegace této působnosti
na subjekty uvnitř i vně správní rady, úpravou rozhodování správní rady a úpravou vzniku
a zániku funkce členů správní rady.
Výstupem této práce je závěr, že řečená novela řeší většinu výkladových a jiných
problémů, které doposud úpravu monistického systému řízení akciových společností
v českém právním řádu provázely, a z monistického systému tak činí rovnocennou
alternativu ke stále převažujícímu systému dualistickému.

Klíčová slova: akciová společnost s monistickou strukturou, správní rada,
novela zákona o obchodních korporacích.
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Abstract
This thesis analyses internal functioning of one-tier joint-stock companies, particularly
from the perspective of the amendment to the Business Corporations Act, which will come
into force in the beginning of the following year.
First part of thesis offers comparative analysis of worldwide one-tier joint-stock
company legislation, especially in American states, and in English and Italian law. The first
two legislations of the above represent one-tier system in its traditional form
and the development, that this system has undergone. Comparation with Italian legislation
serves as an example of a legal system, in which one-tier model, as in Czechia, falls behind
other model of governance of a joint-stock companies. Second part concerns the current
legislation of a one-tier joint-stock companies in Czech corporate law, with emphasis
to ambiguities in interpretation and application, which originate mainly in duality of elected
bodies and conciseness of a special regulation, which was replaced by legislator
with a reference to two-tier system. Third, essential part of this thesis analyses Czech
legislation in the light of the Act No 33/2020 Coll., which significantly amends
the Business Corporations Act. In the one-tier system, this amendment introduces a sole
elected body, which will be Board of Directors, replaces the reference to a two-tier system
regulation with a direct legislation and derogates special arrangement concerning President
of the Board. Furthermore, this thesis discusses the competences of the Board and its
capacity to delegate these to inside and outside bodies and the regulation of decisionmaking process of Board and establishment and termination of the office in the Board.
The outcome of this thesis is the conclusion, that the amendment in question solves
majority of ambiguities in interpretation and other problems, which accompanied
the current regulation of one-tier joint-stock companies, and makes a one-tier system
an equivalent alternative to a prevailing two tier system.

Key words: One-tier Joint-stock Company, Board of Directors,
Amendment to the Business Corporations Act.

125

