Monistická struktura akciové společnosti ve světle připravované novely
zákona o obchodních korporacích
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 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.
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