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zasedání valné hromady. Tedy příštím zasedáním valné hromady končí zároveň funkční 

období těchto členů.  

Zvláštním způsobem zániku funkce je případ, kdy dochází k zániku společnosti. 

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku (§ 68 odst. 1 ObchZ). Zvláštní 

případ zániku společnosti je obsažen v ustanovení § 68 odst. 6 písm. a ObchZ, který 

stanoví, že soud může na návrh statutárního orgánu nebo osoby, která osvědčí právní 

zájem, rozhodnout o zrušení společnosti a o její likvidaci, jestliže v uplynulém roce 

nebylo zvoleno představenstvo, jemuž skončilo funkční období před více než jedním 

rokem. V daném případě tedy dojde prvně k zániku funkce teprve pak až k zániku 

společnosti. 

 

IX. Závěr 
 

Závěrem své práce chci uvést, že dualistický systém řízení a správy akciové 

společnosti pokládám pro Českou republiku i nadále za základní. Pro tento závěr svědčí 

nejen historická zkušenost, poměrně silný vliv německé právní kultury, ale i 

předpokládaná úprava novým obchodním a občanským zákoníkem. 

Ačkoliv postavení představenstva v dualistickém modelu není tak 

„absolutistické“ jako postavení správní rady v monistickém modelu, je statutárním 

orgánem s mimořádně širokou působností. Představenstvo řídí činnost společnosti, 

jedná jejím jménem a rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou 

obchodním zákoníkem nebo stanovami svěřeny do působnosti valné hromady nebo 

dozorčí rady. Jeho jednatelské oprávnění v podstatě nelze účinně omezit vůči třetím 

osobám. Ačkoliv nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, je představenstvo 

orgánem, který fakticky ovládá podnikatelskou činnost společnosti, její denní 

fungování, jakož i rozhodování valné hromady, když určuje nejen pořad jednání valné 

hromady, blíže definuje jednací a rozhodovací mechanismy valné hromady, ale 

předkládá valné hromadě i návrhy na rozhodnutí. Protože akcionář vykoná své právo 

podílet se na řízení společnosti prostřednictvím své účasti na valné hromadě, má na 

rozdíl od představenstva, jen omezený přístup k informacím a může vykonávat 

kontrolní funkci jen v omezeném rozsahu. Z tohoto důvodu pokládám existenci 

samostatného kontrolního orgánu odděleného od představenstva za vhodnější. 
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S ohledem na širokou působnost představenstva a jeho zásadní vliv na řízení a 

správu společnosti se domnívám, že základní povinnosti představenstva, zejména 

povinnost loajality a příslušné péče – péče řádného hospodáře, musejí být upraveny 

podrobněji, než je tomu v současné právní úpravě i navrhované úpravě nového 

obchodního a občanského zákoníku. Významnější úlohu by při řešení těchto témat měla 

zřejmě sehrávat i právní věda, když právě zde dosti citelně absentuje odborná literatura. 

Ačkoliv obchodní zákoník je účinný již déle než patnáct let, postihuje tyto otázky 

rovněž nedostatek příslušné judikatury. Povinnost loajality je tak dovozována pouze 

z ustanovení obchodního zákoníku, které má dispozitivní povahu a jeho přiměřeného 

použití, zatímco praxe se s neloajálním chováním setkává téměř denně, avšak 

s vyvozením odpovědnosti jen zcela výjimečně. Byť se nejedná o názor související 

výlučně s předmětem této práce, mám za to, že je třeba věnovat větší pozornost 

jednotnému používání pojmů v samotných právních předpisech, což několikrát na 

konkrétních příkladech uvádím. 

 Jisté pochybnosti ve mě vyvolává i vývoj evropských právních snah, který 

zřejmě ve snaze dosáhnout výsledku ne vždy šťastně kombinuje instituty a postupy 

zásadně odlišných právních systémů, což se odráží ve značné komplikovanosti právních 

textů a následně snad i proto v malém praktickém významu. 

 Ačkoliv je má práce v řadě případů kritická a konstatuje existenci problémů a 

nejasností, či absenci odborných názorů a judikatury, nepřikláním se k názorům, které 

českou právní úpravu v oblasti, která je předmětem této mé práce pokládají za zcela 

nedostatečnou či špatnou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


