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I. Úvod
Akciová společnost je jednou z nejvýznamnějších právních forem obchodní
společnosti. I když její kořeny sahají do minulosti,1 lze konstatovat, že se jedná
o moderní právní formu podnikatelského subjektu.
V českých zemích je rozvoj této formy spojen zejména s obdobím druhé
poloviny 19. století a počátkem století dvacátého. K. Eliáš uvádí, že „ první pokusy
kodifikovat obchodní právo v podunajské monarchii se datují z roku 1809.“2 Na našem
území byla v roce 1822 založena první akciová společnost, kterou byla Pražská akciová
Společnost Paroplavební.3 Další vývoj je spojován se společnou snahou Rakouska a
Německa o vytvoření společného obchodního zákoníku.4 Takto vznikl Všeobecný
obchodní zákoník č. 1/1863 ř.z., který v druhé knize pojednává o obchodních
společnostech, jejichž součástí je i akciová společnost. Zákoník byl postupem času
doplňován, mimo jiné nařízením č. 175/1899 ř.z., jímž vyhlašuje se regulativ pro
zřizování a přeměňování akciových společností v oboru průmyslu a obchodu (akciový
regulativ). Tzv. recepční normou, zákonem č. 11/1918 Sb., byly jak Všeobecný
obchodní zákoník, tak i akciový regulativ začleněny do československého právního řádu
a platily až do roku 1950, kdy byly nahrazeny občanským zákoníkem. Po zásadních
politických, ekonomických a právních změnách v únoru roku 1948 však s obecným
potlačením tržních mechanismů došlo rovněž k faktickému dlouholetému přerušení
historického vývoje obchodních společností, včetně společností akciových. Teprve po

1

Např. PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl, §56 – 260, Praha : LINDE, 1995,
384 s.: „Akciové společnosti mají z hlediska historického zcela odlišný původ oproti společnostem
s ručením omezeným. Jejich počátky se kladou zpravidla do 18. a 19. století, ve vzdálenější minulosti
nalezneme jen slabší stopy, které jsou dosti vzdáleny od současné formy známé z praxe.“ ELIÁŠ, K.,
DVOŘÁK T. a kol. Obchodní zákoník, Praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od r. 1990.
Praha . LINDE, 2006, 341 a násl. s.: „První a.s. vznikly na přelomu 16. a 17. století v Nizozemí a Anglii,
zejména za účelem podnikání ve finančně náročném oboru zámořského obchodu, později též
v bankovnictví. V kontinentální Evropě se výrazně rozšířily až v 19. století ve vazbě na rozvoj železniční
dopravy a vznik velkých průmyslových podniků.“ JANÁK, A., HOLÁ, V. a kol. Akciová společnost a její
organizační a finanční řízení. Svazek 1, Praha : Verlag Dashoefer, 1996, část 3, díl 3, kap. 1, 1 s.:
„Akciová společnost – zejména ve formě blížící se naší dnešní skutečnosti – je poměrně mladá. Začátek
bývá spatřován v období velkých zámořských expedicí. Pro Anglii to znamená období od 14. století
s vrcholem v 16. století.“ a dále tamtéž, část 3, díl 3, kap. 2, 1 s.: „Ve Francii podobně jako v Anglii je
zaznamenán vznik prvních akciových společností, resp. jejich předchůdkyň v 17. – 18. století.“
2
ELIÁŠ, K. Akciová společnost – Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho
reformě. Praha : LINDE, 2000, 74 s.
3
ČERNÁ, S. Obchodní právo : Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, 2006, 28 s.
4
ELIÁŠ, K. Akciová společnost – Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho
reformě. Praha : LINDE, 2000, 74 s.
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listopadu 1989 nastává moderní rozvoj této formy podnikání i v Československu, resp.
České republice, takže dnes je akciová společnost v České republice druhou nejčastější
právní formou obchodní společnosti.5 Například R. C. Clark uvádí, že „dnes je ovšem
korporace dominantní formou podnikatelské organizace.“6 Ačkoliv jím uváděné údaje
již s ohledem na dobu vydání nemusí být zcela aktuální, lze je podle mého názoru i
nadále pokládat, za správné. Význam korporací spojuje zejména s významem jejich
příjmů.7
Z jednoho směru pohledu je podstatou akciové společnosti využití prostředků
získaných od investorů (společníků) k provozu podniku řízenému a spravovanému
zpravidla osobami odlišnými od těchto investorů (společníků) a z druhého směru
pohledu je to investování prostředků do podniku jiné osoby bez odpovědnosti za její
závazky.8 Akciová společnost je tak typickou kapitálovou společností s velmi volnou
vazbou mezi společníky a společností.
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků,
obsahuje právní úpravu akciové společnosti v části druhé, ustanoveních § 56 až 75b
(obecná ustanovení) a § 154 až § 220 (zvláštní úprava). Neopominutelný význam však
samozřejmě mají rovněž ustanovení části první obchodního zákoníku, např. ustanovení
o podniku a obchodním jmění, obchodní firmě, jednání podnikatele apod. Část právní
úpravy, konkrétně přeměna, je upravena zvláštním zákonem č. 125/2008 Sb., o
přeměnách obchodních společností a družstev. Odchylnou úpravu od úpravy

5

Viz. Dědič in DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl II., § 93 – 175, Praha : POLYGON,
2002, 1374 s. Ze statistických údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že podle stavu ke dni
31.12.2007 bylo v registru ekonomických subjektů registrováno celkem 290 218 obchodních společností,
z toho 261 449 bylo v právní formě společnosti s ručením omezeným a 20 455 v právní formě akciové
společnosti. (www.czso.cz).
6
CLARK, R. C. Firemní právo. VICTORIA PUBLISHING, 1992, 33 s.
7
CLARK, R. C. Firemní právo. VICTORIA PUBLISHING, 1992, 33 – 34 s. „Ačkoliv v minulém roce
existovalo například v USA jen asi 3 milióny aktivních korporací, téměř 13 miliónů individuálních
podnikatelů a 1 milión partnerství, na korporace připadlo asi 89% příjmů, navíc, čím větší je konkrétní
podnikání, tím pravděpodobněji bude provozováno ve formě korporace. Například i podnikání s výnosem
nad 1 milion $ ročně, což je z dnešního pohledu skromná cifra, připadá na korporace více než 96%
příjmů. Je ovšem pravda, že situace je v jednotlivých odvětvích různá.“
8
Viz. Dědič in DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl II., § 93 – 175, Praha : POLYGON,
2002, 1374 s. „Akciová společnost je založena na myšlence společného investování peněžních prostředků
a jejich správy osobami zpravidla odlišnými od společníků.“ Obdobně pak JANÁK, A., HOLÁ, V. a kol.
Akciová společnost a její organizační a finanční řízení. Svazek 1, Praha : Verlag Dashoefer, 1996, část 3,
díl 2, kapitola 1, 1 s.: „Akciová společnost je nutným produktem ekonomického vývoje tržního
hospodářství. Umožňuje překonat kapitálovou slabost jednotlivce, umožňuje soustředěný kapitál spojit
s profesionálním řízením a dovést toto spojení k produkční schopnosti mimořádně efektivní.“
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obchodního zákoníku pro některé akciové společnosti stanoví zvláštní právní předpisy.9
Některá ustanovení obecného charakteru jsou dále obsažena v zákonu č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.10
Základními znaky akciové společnosti podle obchodního zákoníku jsou
1. jedná se o obchodní společnost,
2. vklady společníků vytváří základní kapitál,
3. vydává cenné papíry v určitém počtu a s určitou jmenovitou
hodnotou,
4. každý společník může mít více podílů na společnosti,
5. společník není povinen k osobní účasti na podnikání společnosti,
6. společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým
majetkem,
7. společník za trvání společnosti neručí za její závazky.
Jak již bylo výše řečeno, je akciová společnost obchodní společností, tudíž právnickou
osobou (§ 56 odst. 1 ObchZ).
V minulosti byly za osoby v právním smyslu považovány pouze fyzické osoby.
Teprve na přelomu 18. a 19. století se začalo prosazovat rovněž pojetí právnických
osob, jako obecné, relativně abstraktní právní kategorie.11 Český právní řád upravuje
pojem právnické osoby relativně nově v ustanovení § 18 ObčZ, aniž by však právnickou
osobu definoval. Podle ustanovení § 18 ObčZ jsou právnickými osobami
a) sdružení fyzických nebo právnických osob,
b) účelová sdružení majetku,
c) jednotky územní samosprávy,
d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.

9

Např. zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti české dráhy, státní organizaci Správa železniční
dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (obchodník s cennými papíry, burza, organizátor
mimoburzovního trhu), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/2004
Sb., o kolektivním investování (investiční fond, investiční společnost) nebo zákon č. 42/1994 Sb., o
penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením (penzijní fond).
10
Např. Podle ustanovení § 56 odst. 1 ObchZ je obchodní společnost (tedy i akciová společnost)
právnickou osobou, přičemž obecná úprava právnických osob je obsažena v ustanoveních § 18 až 21
ObčZ.
11
Viz. blíže FIALA, J., HURDÍK, J., KORECKÁ, V. Občanský zákoník – komentář. Část i. Hlava II.
Účastníci občanskoprávních vztahů, Oddíl druhý, Právnické osoby, § 18, ASPI, ASPI ID : LIT16245CZ.
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Obchodní společnosti pak tvoří nejvýznamnější část právnických osob, které
jsou sdružením fyzických nebo právnických osob.
Různé

názorové

proudy

v podstatě

neumožňují

formulaci

všeobecně

akceptovatelné definice právnické osoby.12 Hlavní znaky právnické osoby jsou zejména
organizovanost, majetková oddělenost či samostatnost a formální individualizace.
Každá právnická osoba vykazuje určitou vnitřní organizaci, hierarchii a rozdělení
funkcí, které ji odlišuje od nahodilého souboru osob, umožňuje tvorbu její vůle a její
projev navenek. Je způsobilá nabývat a vlastnit majetek, odlišný od majetku jejích
jednotlivých společníků. Musí mít nezaměnitelný název, sídlo, je registrována či
evidována příslušnou autoritou. V literatuře se vedle těchto znaků uvádějí i některé další
znaky právnické osoby, zpravidla s uvedením doplnění, vysvětlení, případně
omezujících podmínek.13 S ohledem na tuto skutečnost a předmět této práce jsem
zvolila uvedené znaky jako podstatnější.
Právnická osoba má způsobilost k právům a povinnostem, a to tzv. generální,
když podle ustanovení § 19a odst. 1 ObčZ „Způsobilost právnické osoby nabývat práva
a povinnosti může být omezena jen zákonem.“ Pokud se týká obchodních společností,
není obchodním zákoníkem jejich způsobilost k právům a povinnostem nijak omezena.
Na rozdíl od způsobilosti právnické osoby k právům a povinnostem, která vzniká již
před vznikem právnické osoby, způsobilost k právním úkonům právnické osoby vzniká
až jejím vznikem. Právnické osoby mají také deliktní způsobilost, tedy schopnost být
subjektem odpovědnosti za protiprávní jednání.
Jak vyplývá z výše uvedeného, ačkoliv právo pohlíží na obchodní společnost
v zásadě stejně jako na fyzickou osobu, není tato schopna vytvářet vlastní vůli a ji
projevovat navenek samostatně, činí tak prostřednictvím svých orgánů, jejichž jednání

12

Viz. KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné. Díl 1. Obecná část. 4.
aktualizované a doplněné vydání. Praha : ASPI, 2005, 201 s.
13
Např. PELIKÁNOVÁ, I. Obchodní právo. I. díl, Praha : ASPI, 2005, 206 s. uvádí: „Hlavními
pojmovými znaky právnické osoby jsou následující vlastnosti: - organizační oddělenost a formální
individualizující znaky, - majetková samostatnost spočívající v tom, že má vlastní majetek, - rozhodovací
samostatnost, - relativní trvalost či dlouhodobost, - strukturální stabilita i přes změny v personálním a
majetkovém substrátu, - určitý dovolený předmět činnosti.“ FIALA, J., HURDÍK, J., KORECKÁ, V.
Občanský zákoník – komentář. Část I. Hlava II. Účastníci občanskoprávních vztahů, Oddíl druhý,
Právnické osoby, § 18, ASPI, ASPI ID : LIT16245CZ. „Mezi základní charakteristické rysy právnické
osoby uvádějí právní subjektivitu, způsobilost k právním úkonům, způsobilost k protiprávním úkonům,
specifickou organizační strukturu, oddělení majetku, název a sídlo, úpravu vnitřních právních poměrů
zájmové skupiny, úpravy vztahů zájmové skupiny vůči třetím osobám, oddělení společně organizované
činnosti nebo majetku, jiné cíle“.
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se přičítá přímo společnosti nebo prostřednictvím zástupců. Tato práce se pak zaměřuje
konkrétně na orgány akciové společnosti, jako podnikatelsky nejvýznamnější právní
formy obchodních společností.

II.
Historický
vývoj
orgánů
s přihlédnutím k představenstvu

akciové

společnosti

2.1 Vznik ČSR
Pokud jde o historický vývoj akciového práva v Československu, pak je
důležitou normou již samotný tzv. recepční zákon č. 11/1918 Sb., který převzal
dosavadní platné právní předpisy na území republiky.14 Na území Českých zemí tedy i
nadále platil rakouský Všeobecný obchodní zákoník č. 1/1863 ř.z. a nařízení č.
175/1899 ř.z., jímž vyhlašuje se regulativ pro zřizování a přeměňování akciových
společností v oboru průmyslu a obchodu (akciový regulativ) a na Slovensku platil
uherský obchodní zákoník z roku 1875.
Orgány akciové společnosti byly již podle Všeobecného obchodního zákoníku
valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. Přičemž valná hromada (Všeobecný
obchodní zákoník operuje s pojmem valné shromáždění15) a představenstvo jsou
obligatorními orgány společnosti a dozorčí rada, podle tehdejší úpravy nazývána jako
dohlédací rada, byla pouze orgánem fakultativním.16 Podle Malovského - Weniga má
„v praxi největší význam představenstvo, jakožto orgán závod společnosti vedoucí a
společnost zastupující, s hlediska právnického je však nejvyšším orgánem valná
hromada, poněvadž jí zásadně přísluší právo rozhodovati o osudech společnosti, volit i
sesadit představenstvo a dozorčí radu, jakož i právo měniti stanovy.“17
14

Čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb.
Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.
15
Ustanovení čl. 224 Všeobecného obchodního zákoníku znělo:
Práva, ježto v záležitostech společnosti příslušejí akcionářům, jmenovitě co se dotýče jednatelství,
nahlédání v bilanci i zkoušení ji a určování, jak se má rozdělit zisk, vykonávají se ode všech akcionářů ve
valném shromáždění.
16
Čl. 225 Všeobecného obchodního zákoníku zněl:
Dohlédací rada, jestli že jaká zřízena jest, dohlédači má k vedení společenských záležitostí ve všech
odvětvích správy; i může se o tom, jak záležitosti společenské postupují, přesvědčovati, do kněh a papírů
společnosti kdykoli nahlédati a stav pokladnice společenské vyšetřovati.
17
MALOVSKÝ – WENIG, A. Příručka obchodního práva. Praha : Československý kompas Praha,
1947, s. 277.
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Obligatorním orgánem společnosti je představenstvo.18 Podle Malovského –
Weniga „bylo zajímavostí tehdejší praxe používání pojmu správní rada pro
představenstvo.“19
Představenstvo akciových společností se podle tehdejší úpravy skládalo
z jednoho nebo více členů, kteří mohli být jak z řad akcionářů, tak i jiných osob, kteří
nejsou akcionáři (čl. 227 Všeobecného obchodního zákoníku). Představenstvu
společnosti přísluší obchodní vedení a zastupování společnosti před soudem i mimo
soud (čl. 227 Všeobecného obchodního zákoníku). Jak již bylo řečeno výše, může se
představenstvo skládat z více členů, pak veškeré projevy vůle představenstvo činí
způsobem stanoveným ve společenské smlouvě. Pokud to není společenskou smlouvou
upraveno, pak je zapotřebí souhlasu všech členů (čl. 229 Všeobecného obchodního
zákoníku). Jednání představenstva je vůči třetím osobám neomezitelné (čl. 231
Všeobecného obchodního zákoníku).
Pokud jde o jejich vztah ke společnosti, pak je podle J. Štěpiny „upraven
smlouvou mandátní, smlouvou svého druhu (sui generis) nebo i smlouvou služební.“20
18

Ustanovení čl. 227 Všeobecného obchodního zákoníku č. 1/1863 ř.z. znělo:
Každá společnost musí míti představenstvo. Toto ji zastupuje před soudem i mimo soud.
19
MALOVSKÝ – WENIG, A. Příručka obchodního práva. Praha : Československý kompas Praha,
1947, s. 277.
Shodně i ŠTĚPINA, J. Obchodníci a obchodní společnosti se zvláštním zřetelem k právu firemnímu.
Praha : Nakladatel Josef Svoboda, 1935, s. 253.
„V praxi se zhusta používá pro představenstvo názvu správní rada.“
Pojem správní rada je přímo používán i samotným Malovským – Wenigem. MALOVSKÝ – WENIG, A.
Příručka obchodního práva. Praha : Československý kompas Praha, 1947, s. 278.
„Před uplynutím volebního období jest správní rada oprávněna doplniti se kooptací.“ Nebo „Správní
rada doplňuje se též kooptací na minimální počet.“
Stejně tak je používán i J. Štěpinou. ŠTĚPINA, J. Obchodníci a obchodní společnosti se zvláštním
zřetelem k právu firemnímu. Praha : Nakladatel Josef Svoboda, 1935, s. 255.
„Se zřetelem na předpis § 373 odst. 3 a 4 civ. soudního řádu jest představenstvem (správní radou) ve
sporu se společností nakládati se stranou , ……“
Správní rada je používána i rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Příkladem můžou být tato rozhodnutí:
Rozhodnutí ze dne 04.12.1933, sp. zn. Zm I 908/31, publikována ve Váženého sbírce, ASPI, ev. č.
JUD27694CZ používá pojmu správní rada na členy představenstva.
„Neobsahují-li stanovy akciové společnosti nic o tom, že odpovědnost jednotlivých členů správní rady
(výkonného výboru) při vedení záležitostí může býti omezena na určité obory neb oddíly, aniž si oni
členové sami rozdělili péči o jednotlivá obchodní odvětví tak, že rozdělení to mělo podle pravidel
obchodního života za účinek zproštění povinnosti dohledu nad obchodem, jež dotyčnému orgánu
výslovně přikázány nebyly, jsou všichni členové správní rady a výkonného výboru zásadně povinni
starati se náležitě o veškeru obchodní činnost společnosti ……..“
V případě rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 09.05.1939, sp. zn. R II 94/39, publikovaného ve
Váženého sbírce, ASPI, ev. č. JUD8767CZ, je přímo v odůvodnění rozhodnutí stanoveno, že za
představenstvo se považuje správní rada.
„V souzeném případě jde o akciovou společnost, jejíž jediným zástupcem po zákonu je představenstvo
čili správní rada, jakožto nutný orgán výkonný pro správu a vedení obchodu s neobmezitelným
oprávněním k zastupování na venek ……“
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2.2 Poválečné období
Pro poválečnou úpravu práva akciových společností je charakteristické přijetí
zákona č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech, který platil až do roku 1990. Tato
úprava je dosti kusá, obsahovala pouhých 20 paragrafů, a zakládání akciových
společností bylo možné jen se souhlasem státu.21 Což podle K. Eliáše „prakticky
znemožnilo zakládání akciových společností.“22
Pokud jde o akciové společnosti, tyto byly povinny požádat o schválení svých
stanov a státní povolení. Pokud tak neučinily, nebo jim povolení nebylo uděleno, pak
byly zrušeny (§ 17 ods. 2 a 3 zákona č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech).
Zákon obsahoval výčet orgánů společnosti, který zahrnoval valnou hromadu,
představenstvo a dozorčí radu a připouštěl, aby byly stanovami zřízeny ještě další
orgány (§ 9 zákona č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech). Úprava práv a
povinností členů orgánů společnosti byla také nedostatečná. Členové vedoucích orgánů
společnosti museli jednat s péčí řádného hospodáře a odpovídali při opomenutí této
péče za vzniklou škodu, a to společně a nedílně (§ 15 zákona č. 243/1949 Sb., o
akciových společnostech).

2.3 Vývoj po roce 1989
Jak již bylo řečeno výše, byl zákon č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech
nahrazen již v roce 1990 zákonem č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech. Zákon
20

ŠTĚPINA, J. Obchodníci a obchodní společnosti se zvláštním zřetelem k právu firemnímu. Praha :
Nakladatel Josef Svoboda, 1935, 254 s.
Taktéž MALOVSKÝ – WENIG, A. Příručka obchodního práva. Praha : Československý kompas Praha,
1947, 278 s.
„Pokud se jejich vnitřního poměru ke společnosti týče, jest tento zpravidla poměrem mandátním, může
však býti i smlouvou svého druhu (sui generis), popřípadě i smlouvou služební.“
21
ELIÁŠ, K. Akciová společnost – Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho
reformě. Praha : Linde Praha, 2000, 84 s.
Taktéž v K. Eliáš in ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva.
Právnické osoby jako podnikatelé. 5. vydání. Praha : C.H. Beck, 2005, 262 s.
22
Ustanovení § 3 zákona č. 243/1949 Sb.; o akciových společnostech znělo:
Ke vzniku společnosti je třeba:
a) státního povolení,
b) schválení stanov,
c) zápisu do podnikového rejstříku.
Ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 243/1949 Sb.; o akciových společnostech znělo:
Udělovat státní povolení a schvalovat stanovy podle § 3 náleží ministerstvu příslušnému podle předmětu
podnikání společnosti v dohodě se státním úřadem plánovacím.
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nabyl účinnosti 1. května 1990. Nová úprava byla, narozdíl od zákona z roku 1949,
rozsáhlejší, měla 93 paragrafů. Podle I. Pelikánové „byl oproti současné úpravě
akciových společností značně liberálnější a měl některé pozitivní rysy.“23
Orgány společnosti jsou, stejně jako v předchozích úpravách, valná hromada,
představenstvo a dozorčí rada. Pokud jde o úpravu představenstva jednou z odlišností
bylo stanovení nejen minimálního počtu členů, ale i maximálního počtu.24
Členové představenstva byli voleni valnou hromadou. Byli statutárním orgánem
společnosti a zastupovali společnost před soudem i jinými orgány. V zákoně byla také
zakotvena úprava zákazu konkurence, která byla obdobná současné úpravě v § 196
obchodního zákoníku.25
Úprava akciových společností je v současnosti zakotvena v rámci obchodního
zákoníku č. 513/1991 Sb., který nahradil zákon o akciových společnostech. Neexistuje
tedy samostatný zákon, který by upravoval problematiku akciových společností, jako
tomu bylo dříve.

III. Dualistický a monistický model
Vrcholným orgánem u obou modelů řízení a správy společnosti je valná
hromada. Základní soustavu orgánů dualistického modelu tvoří představenstvo, dozorčí
rada a valná hromada. U monistického modelu je hlavním orgánem společnosti, kromě
již zmíněné valné hromady, správní rada.
23

PELIKÁNOVÁ, I. Obchodní právo. I. díl, Praha : ASPI, a.s., 2005, 131 s.
Ustanovení § 50 odst. 2 zákona o akciových společnostech znělo:
Představenstvo se skládá z alespoň tří a nejvýše z jedenácti členů.
25
Ustanovení § 54 znělo:
(1) Člen představenstva
a) nesmí v rámci působnosti společnosti uzavírat obchody vlastním jménem;
b) nesmí být neomezeně ručícím členem jiné společnosti s podobným předmětem činnosti;
c) nesmí být vedoucím představitelem jiné společnosti s podobným předmětem činnosti.
(2) Pokud člen představenstva poruší některý ze zákazů uvedený v odst. 1, společnost
a) může požadovat náhradu škody;
b) místo náhrady škody může žádat, aby člen představenstva přenechal společnosti obchod uzavřený pro
sebe, nebo
c) aby vydal společnosti svůj prospěch z obchodu uzavřeného na účet jiného, anebo převedl na společnost
své odpovídající nároky.
(3) Nárok společnosti podle odst. 2 zaniká za tři měsíce ode dne, kdy se ostatní členové představenstva o
této skutečnosti dověděli, nejpozději však po uplynutí jednoho roku od jeho vzniku.
24
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3.1 Dualistický model
V dualistickém modelu stojí v čele společnosti dva nezávislé orgány, kterými
jsou dozorčí rada a představenstvo. K. Eliáš uvádí „že vedení společnosti tedy zajišťují
dva dobře akceschopné a profesionální orgány, oba se silnými pravomocemi, vzájemně
se ovlivňující, ač dozorčí rada má v tomto systému zjevně navrch.“26
Původ dualistické úpravy je obsažen v německém akciovém právu, a proto bývá
někdy nazýván jako německý model. Dualistický model řízení a správy společnosti
částečně snižuje působnost valné hromady, protože členy představenstva volí dozorčí
rada. Představenstvu náleží obchodní vedení a řízení společnosti, dozorčí rada má
kontrolní funkci. Platí zde inkompatibilita, což znamená, že člen dozorčí rady nemůže
být zároveň členem představenstva. Německý model byl převzat i v jiných zemích jako
je například Rakousko, které ve své úpravě orgánů společnosti, obsažené v akciovém
zákoně, vychází z německého akciového zákona. S odlišnostmi byl německý model
struktury převzat i v České republice. Základní odchylkou od německé úpravy je
posílení role valné hromady a jejího vlivu na představenstvo akciové společnosti,
protože členy představenstva volí a odvolává valná hromada, nikoliv dozorčí rada.
Obchodní zákoník ale dává společnostem možnost, aby si ve stanovách upravily volbu
členů představenstva odlišně, tedy aby tito byli voleni dozorčí radou, jak je tomu
v německém modelu. Zvláštní zákon může možnost volby členů představenstva valnou
hromadou vyloučit.27 Podrobněji se tomuto modelu a jeho úpravě budu věnovat dále
v rámci rozboru české právní úpravy.

3.2 Monistický model
Druhý, monistický model, je starší. Jeho základy jsou v Evropě v právu
francouzském a v anglosaském právu. V tomto modelu neexistuje dozorčí rada ani
představenstvo, jako dva samostatné orgány, ale jejich působnost je spojena v jeden
orgán, kterým je správní rada, která v anglosaském právu bývá nazývána jako rada
ředitelů (Board of directors). Správní rada přebírá i některé pravomoci valné hromady.
26

K. Eliáš in ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKONÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva: Právnické
osoby jako podnikatelé. 5. vydání. Praha : C.H. Beck, 2005, 292 s.
27
Ustanovení § 13 odst. 1 z. č. 77/2002 Sb.; o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa
železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů zní:
Předsedu a další členy představenstva akciové společnosti České dráhy volí a odvolává její dozorčí rada.
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Správní rada má jak funkci řídící, tak i funkci kontrolní.28 Ředitelé jsou voleni akcionáři
(valnou hromadou) a nemusí být akcionářem společnosti.29
Existují dva druhy ředitelů, a to vnější, v britské úpravě neexekutivní (outside
directors, UK non-executive directors) a vnitřní, exekutivní (inside directors, UK
executive directors).30 Exekutivní ředitelé vykonávají funkci řídící, neexekutivní
ředitelé funkci kontrolní. Počet neexekutivních ředitelů je vyšší, než počet ředitelů
exekutivních.31
Rada ředitelů jmenuje výkonné funkcionáře (executive officers), kteří mají na
starosti operativní řízení společnosti a jsou v pracovním poměru ke korporaci.
Správní rada zvolí ze svého středu předsedu (president) a místopředsedy
(vicepresident). Místopředsedové zastupují předsedu v jeho nepřítomnosti.
Francouzská úprava se od americké částečně odlišuje. Správní rada je kolektivní
orgán, který je, stejně jako u nás představenstvo, jmenován valnou hromadou. Členové
správní rady musí být akcionáři společnosti.32
Správní rada v sobě i zde spojuje funkci výkonnou i kontrolní. Obchodní vedení
společnosti vykonává předseda správní rady. Pravomoci jsou rozděleny mezi předsedu
správní rady a správní radu. Podle J. Mestra „s výhradou pravomocí, které zákon
výslovně přiznává valné hromadě akcionářů, a pravomocí, které zvláště vyhrazuje
správní radě, a v mezích předmětu společnosti je předseda vůbec nadán nejširšími
pravomocemi, aby jednal jménem společnosti za všech okolností.“33
Správní rada může jmenovat na návrh předsedy generální ředitele. Od
generálních ředitelů, kteří jsou zmocněnci rady, je třeba pečlivě odlišovat jiné ředitele,
ředitele technické. Jsou to vyšší kádry, které nejsou se společností svázány mandátem,

28

Ustanovení § 141 písm. a Delaware zní:
The business and affairs of every corporation organized under this chapter shall be managed by or under
the direction of a board of directors, except as may be otherwise provided in this chapter or in its
certificate of incorporation
http://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc04/index.shtml.
29
Ustanovení § 142 písm. b Delaware zní:
Directors need not be stockholders unless so required by the certificate of incorporation or the bylaws.
http://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc04/index.shtml
30
BOHÁČEK, M. Základy amerického obchodního práva, Praha : LINDE, 2007, 161 s.
31
BOHÁČEK, M. Základy amerického obchodního práva, Praha : LINDE, 2007, 161 s.
32
PELIKÁNOVÁ, I. Akciová společnost v Československu a ve Francii. Právo a podnikání, 1992, číslo
1, 20 s.
33
MESTRE, J. Francouzské obchodní právo, 1. vyd., Praha : Orac, 2002, 115 s.
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ale pracovní smlouvou: obchodní ředitel, personální ředitel, finanční ředitel, právní
ředitel atd.34
Návrh nového českého obchodního zákoníku rozšiřuje stávající úpravu v tom
smyslu, že stejně jako je tomu u Evropské společnosti, umožňuje ve stanovách
společnosti volbu vnitřní struktury společnosti, tedy využití buď systému dualistického
nebo systému monistického. 35 Důvodová zpráva k návrhu zákona se odvolává právě na
Societas Europaea a francouzské a italské vzory. Dualistický systém opět připouští
variantu, aby představenstvo bylo voleno dozorčí radou, nikoliv valnou hromadou.
Z charakteru úpravy se domnívám, že tvůrci návrhu předpokládají i nadále za
základní systém, systém dualistický s představenstvem a dozorčí radou, které jsou
voleny valnou hromadou. Ostatně to do jisté míry potvrzuje i výslovné ustanovení
návrhu, podle něhož v případě pochybností platí, že zakladatelé zvolili dualistický
systém.
Zdá se, že úprava dualistického systému nepřináší žádné zásadní změny
v postavení představenstva a dozorčí rady oproti stávající úpravě. Z širšího pohledu,
mimo rámec této práce, snad za zmínku stojí omezení vlivu zaměstnanců, když povinná
účast zástupců zaměstnanců v dozorčí radě společnosti je omezena pouze na veřejné
akciové společnosti, které z dnešního pohledu fakticky tvoří jen minimální část
z celkového počtu akciových společností v České republice. Výše uvedené se navíc
vztahuje jen na společnosti, které zaměstnávají alespoň 500 zaměstnanců, v rozsahu
stanoveném zákonem, oproti stávajícím 50 zaměstnancům.
Úprava monistického systému mi z pohledu praktické aplikace připadá být poněkud
kusá a nejasná. Stejně jako zákon o SE obsahuje návrh obchodního zákoníku
odkazovací normu v podobě ustanovení § 314. V případě, že obchodní zákoník

34

MESTRE, J. Francouzské obchodní právo, 1. vyd., Praha : Orac, 2002, 115 s.
Ustanovení § 281 návrhu obchodního zákoníku zní:
1) Při založení společnosti se ve stanovách uvede, jaký ze systému vnitřní struktury bude společnost
používat.
2) Systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada, je systém
dualistický.
3) Systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje správní rada a statutární ředitel, je systém
monistický.
4) V případě pochybností platí, že zakladatelé zvolili dualistický systém.
5) Společnost může zvolený systém své vnitřní struktury měnit.
6) Volbou systému vnitřní struktury nejsou dotčena ustanovení zákona o valné hromadě, ledaže zákon
stanoví jinak.
35
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neupravuje některé otázky ohledně správní rady, jejích členů a předsedy a statutárního
ředitele, použijí se ustanovení o představenstvu a dozorčí radě.36
Použití je však provázeno celou řadou pojmů, které budou předmětem diskusí a
sporů, např. „podle okolností, které obsahově nejlépe odpovídají“ nebo „aby … nedošlo
k nevyváženosti nebo k nerovnosti“, “myslí se tím podle okolností“ a vše se navíc
„použije přiměřeně.“

3. 3 Evropská společnost
Základní úprava evropské společnosti je obsažena v Nařízení rady (ES) č.
2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE). Jeho ustanovení jsou závazná v celém
rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech (čl. 70 nařízení o SE).37 Toto
nařízení vstoupilo v platnost 8. října 2004. Evropská společnost představuje druhý typ
nadnárodní společnosti, který byl upraven komunitárním právem. Na základě
rozhodnutí Společného výboru Evropského hospodářského prostoru se nařízení o SE
použije

také

v členských

státech

Evropského

hospodářského

prostoru,

tedy

v Lichtenštejnsku, Norsku a na Islandu.38 Důvody pro vznik samotné SE jsou uvedeny
již v preambuli nařízení o SE.39 Nařízení upravuje především otázky vzniku SE,

36

Ustanovení § 314 návrhu obchodního zákoníku zní:
1) V případech neupravených tímto oddílem se na postavení správní rady, jejích členů a předsedy,
statutárního ředitele použijí ustanovení o představenstvu nebo dozorčí radě, která podle okolností
obsahově nejlépe odpovídají obdobné povaze a působnosti těchto orgánů.
2) Odstavec 1 se použije tak, aby v důsledku jeho použití nedošlo k nevyváženosti nebo k nerovnosti mezi
oběma systémy vnitřní struktury; to platí alespoň o uplatňování povinností členů orgánů společnosti
a poskytování ochrany kvalifikovaným akcionářům a třetím osobám.
3) Odkazuje-li se v zákoně v případech neupravených tímto oddílem na představenstvo nebo dozorčí
radu, myslí se tím podle okolností správní rada, její členové a předseda, statutární ředitel; odstavec 1 se
použije přiměřeně.
37
Také upraveno přímo ve smlouvě o založení Evropského společenství ve čl. 249.
Článek 249 Smlouvy o založení Evropského společenství zní:
…. Nařízení má obecnou působnost. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských
státech.
38
DĚDIČ, J., ČECH, P. Evropská (akciová) společnost, Praha : Polygon, 2006, 5 s.
39
Preambule odstavec 1) a 6)
1) Předpokladem dotvoření vnitřního trhu a zlepšení, která to přinese v hospodářské a sociální oblasti v
celém Společenství, je nejen odstranění překážek obchodu, ale také přizpůsobení struktur výrobních
kapacit rozměrům Společenství. K tomu je nezbytné, aby společnosti, jejichž činnost není omezena na
uspokojování pouze čistě místních potřeb, mohly plánovat a provádět reorganizaci svého podnikání v
měřítku Společenství.
6) Je nezbytně nutné v nejvyšší možné míře zajistit, aby hospodářská a právní jednotka při podnikání ve
Společenství byly totožné. K tomuto účelu by měly být vydány předpisy týkající se zřizování společností,
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struktury jejich orgánů a v závěru se věnuje i účetnictví a zániku SE. Název evropská
společnost vychází z latinského Societas Europea, z níž se vyvinula zkrátka SE, která se
připojuje k firmě společnosti.40
Česká úprava přejala název evropská společnost, byť by se spíše jednalo o
evropskou akciovou společnost. Pojem evropská akciová společnost obsahuje také
samotné nařízení o SE ve svém článku 1 odst. 1 a v preambuli. Nejde jen o chybný
překlad. Stejný termín používá i anglická, německá nebo slovenská verze nařízení o SE.
Německý, rakouský i slovenský prováděcí zákon rovněž hovoří o evropské společnosti
(Europäische Gesellschaft, resp. Európska spoločnosť).41

vedle společností řídících se daným vnitrostátním právem, jejichž založení a činnost se bude řídit právem
vyplývajícím z nařízení Společenství přímo použitelného ve všech členských státech.
40
Čl. 11 odst. 1 nařízení o SE zní:
Před nebo za firmou SE musí být uváděna zkratka „SE“.
41
Příkladem použití pojmu evropská akciová společnost v českém nařízení o SE je v samotné preambuli
v odstavci 8 a 9 a článku 1 odst. 1 nařízení o SE, které zní takto:
8) Statut evropské akciové společnosti (dále jen „SE“) patří k opatřením, která měla Rada přijmout před
rokem 1992 podle Bílé knihy Komise o dotvoření vnitřního trhu, kterou schválila Evropská rada na
zasedání v Milánu v červnu 1985. Evropská rada vyslovila na zasedání v Bruselu v roce 1987 přání, aby
byl tento statut vytvořen rychle.
9) Od roku 1970, kdy Komise předložila návrh nařízení o statutu evropské akciové společnosti, který byl
změněn v roce 1975, došlo k podstatnému pokroku prací na sbližování vnitrostátního práva společností,
takže v oblastech, ve kterých fungování SE nevyžaduje jednotná pravidla Společenství, lze odkazovat na
právo akciových společností platné v členském státě, ve kterém má SE sídlo.
Čl. 1 odst. 1 nařízení o SE
Na území Společenství lze založit obchodní společnost ve formě evropské akciové společnosti (Societas
Europaea, dále jen „SE“) za podmínek a způsobem stanoveným v tomto nařízení.
I anglická verze hovoří o akciové společnosti ve stejných článcích, které znějí v originálu takto:
8) The Statute for a European public limited-liability company (hereafter referred to as ‘SE’) …..
9) Since the Commission's submission in 1970 of a proposal for a Regulation on the Statute for a
European public limited-liability company, …..
Art. 1
A company may be set up within the territory of the Community in the form of a European public
limited-liability company (Societas Europaea or SE) on the conditions and in the manner laid down in
this Regulation.
Německé nařízení o SE hovoří rovněž o akciové společnosti.
8) Das Statut der Europäischen Aktiengesellschaft (nachfolgend „SE“ genannt) …..
9) Seit der Vorlage des Kommissionsvorschlags für eine Verordnung über das Statut der Europäischen
Aktiengesellschaften …..
Art. 1
Handelsgesellschaften können im Gebiet der Gemeinschaft in der Form europäischer
Aktiengesellschaften (Societas Europaea, nachfolgend „SE“ genannt) …….
Blíže k této problematice i PELIKÁNOVÁ, I. Evropská akciová společnost a její význam pro české
právo. ASPI ID : ASPI LIT26867CZ.
Stručnějšímu názvu porozumí jenom zasvěcení, zatímco nutno počítat s tím, že nezasvěceným formule
"evropská společnost" dostatečnou informaci nepřinese. Důvod komunitárního názvu nám není přesně
znám, i když je možno se domýšlet, že byl inspirován nejednotností názvů pro akciové společnosti v
jednotlivých členských státech.
Taktéž DĚDIČ, J., ČECH, P. Evropská (akciová) společnost, Praha : Polygon, 2006, 6 s.
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Ostatní záležitosti v oblasti sociální a v oblasti pracovního práva, se řídí
vnitrostátními předpisy. Nařízení o SE neobsahuje úplnou úpravu a počítá, že jednotlivé
členské státy přijmou vnitrostátní předpisy.42 Nařízení dále počítá a přímo odkazuje na
obecnou právní úpravu jednotlivých členských států a některé oblasti práva z působnosti
nařízení přímo vyjímá.43 Doplněním nařízení o SE je směrnice Rady č. 2001/86/ES,
kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.
Směrnicí 2001/86/ES má být zajištěno, aby zaměstnanci měli právo na zapojení
v záležitostech a rozhodnutích týkajících se jejich SE.44
V ČR funkci prováděcího zákona k nařízení rady o SE plní zákon č. 627/2004
Vypovídací hodnota názvu společnosti je ovšem sama o sobě nízká, zvláště není-li Societas Europea
jedinou formou „evropské“ obchodní společnosti. Evropské hospodářské zájmové sdružení představuje
rovněž svého druhu evropskou společnost a totéž platí o evropském družstvu, které nařízení o něm
v některých jazycích dokonce nazývá „evropskou družstevní společností“. V popsaném kontextu by pak
bylo přesnější hovořit o evropské akciové společnosti. S tímto pojmem se lze setkat v samotném textu
nařízení o SE (viz. např. bod 8 preambule či čl. 1 ods. 1 nařízení o SE). Národní prováděcí zákony
v členských státech (viz. např. rakouský, popř. německý prováděcí zákon) nicméně společnost nazývají
pouze evropskou: „Europäische Gesellschatft“.
42
Čl. 68 odst. 1 nařízení o SE zní:
Členské státy učiní veškerá vhodná opatření pro účinné uplatňování tohoto nařízení.
43
Např. Čl. 15 odst. 1 nařízení o SE zní:
S výhradou ustanovení tohoto nařízení se založení SE řídí právními předpisy vztahujícími se na akciové
společnosti v členském státě, ve kterém SE zřizuje sídlo.
Čl. 51 nařízení o SE
Členové řídících, dozorčích a správních orgánů SE odpovídají v souladu s předpisy vztahujícími se na
akciové společnosti v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SE, za ztrátu nebo škodu, která vznikla
SE v důsledku porušení jim uložených právních, ze stanov vyplývajících nebo jiných povinností při výkonu
jejich funkce.
Čl. 61 nařízení o SE
S výhradou článku 62 se SE řídí pravidly vztahujícími se na akciové společnosti řídící se právem
členského státu, ve kterém se nachází sídlo SE, pokud jde o sestavování její roční účetní závěrky a
případně konsolidované účetní závěrky, včetně doprovodné výroční zprávy, a o jejich ověřování a
zveřejňování.
Čl. 63 nařízení o SE
Ve věcech zrušení, likvidace, platební neschopnosti, zastavení plateb a podobných postupů se SE řídí
právními předpisy, které by se vztahovaly na akciovou společnost založenou podle práva členského státu,
ve kterém se nachází její sídlo, včetně ustanovení o rozhodování valné hromady.
20) Toto nařízení se netýká jiných oblastí práva, jako jsou daně, hospodářská soutěž, duševní vlastnictví
nebo úpadek. Ustanovení vnitrostátních právních předpisů jednotlivých členských států a právních
předpisů Společenství se proto použijí ve výše uvedených oblastech a dalších oblastech neupravených v
tomto nařízení.
44
Samotné nařízení odkazuje již v preambuli na směrnici o zapojení zaměstnanců např. v odstavci 19
nebo 22 a čl. 1 nařízení o SE, které znějí takto:
19) Pravidla o zapojení zaměstnanců v evropské společnosti jsou stanovena na základě článku 308
Smlouvy ve směrnici Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské
společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců, její ustanovení tedy tvoří nedílný doplněk tohoto nařízení
a musí být uplatňována současně.
22) Vstup tohoto nařízení v platnost musí být odložen, aby každý členský stát mohl provést ve svých
vnitrostátních právních předpisech směrnici 2001/86/ES ……
Čl. 1 ods. 4. nařízení o SE
Zapojení zaměstnanců v SE se řídí směrnicí 2001/86/ES.
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Sb.; o evropské společnosti. Zákon byl třikrát novelizován, a to zákonem č. 64/2006
Sb., zákonem č. 296/2007 Sb. a zákonem č. 126/2008 Sb.
Pokud jde o vztah mezi jednotlivými předpisy upravujícími evropskou
společnost, pak je jejich hierarchie upravena v čl. 9 nařízení o SE. Evropská společnost
se řídí
1. nařízením o SE,
2. stanovami jednotlivých společností, pokud to nařízení o SE výslovně stanoví
nebo
3. v případě, že určité záležitosti nejsou nařízením o SE upraveny nebo
upraveny pouze částečně pak se použijí právní předpisy přijaté členskými
státy k provedení opatření společenství, která se týkají výhradně SE nebo
právními předpisy členského státu, které by se vztahovaly na akciovou
společnost založenou podle práva členského státu, ve kterém má SE sídlo
nebo svými stanovami stejným způsobem, jako u akciové společnosti
založené v souladu s právními předpisy členského státu, ve kterém má SE
sídlo (čl. 9 ods. 1 nařízení o SE).

Evropská společnost je právnickou osobou (čl. 1 odst. 3 nařízení o SE).
Obchodní zákoník uvádí ve výčtu obchodních společností i evropskou společnost.45
Navíc touto společností může být pouze akciová společnost, jak uvádí již preambule
nařízení o SE.46
Základní kapitál SE se vyjadřuje v eurech (čl. 4 odst. 1 nařízení o SE). Pokud se
na kterýkoli členský stát nevztahuje třetí etapa hospodářské a měnové unie, může
uplatnit na SE se sídlem na svém území stejné předpisy, které uplatňuje na akciové
45

Ustanovení § 56 odst. 1 ObchZ zní:
Obchodní společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou založenou za účelem podnikání,
nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou veřejná obchodní
společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská
společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Evropské hospodářské zájmové sdružení a
evropská společnost jsou upraveny též právem Evropských společenství a zvláštními právními předpisy.
Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem, pokud to
zvláštní právní předpis nezakazuje.
46
Odstavec 13 preambule nařízení o SE zní:
13) SE samotná musí být kapitálovou společností ve formě akciové společnosti, která je nejvhodnější
formou, jak z hlediska financování, tak i řízení, pro potřeby společnosti provozující podnikání v měřítku
Společenství. Aby bylo zajištěno, že tyto společnosti budou mít přiměřenou velikost, má být stanoven
minimální základní kapitál tak, aby společnosti měly dostatečný majetek, a přitom nebylo pro malé a
střední podniky obtížné SE založit.
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společnosti řídící se jeho právem, pokud jde o vyjádření jejího základního kapitálu. SE
však může v každém případě vyjádřit svůj kapitál také v eurech (čl. 67 odst. 1 nařízení o
SE). Protože se na Českou republiku dosud nevztahuje třetí etapa hospodářské a
měnové unie, má se základní kapitál vyjadřovat v korunách českých. Ale je také
uvedeno, že je SE oprávněna základní kapitál vést i v euro.47 Upsaný základní kapitál
musí činit nejméně 120 000 eur (čl. 4 odst. 2 nařízení o SE).

3.3.1 Založení společnosti
Zakládání evropských společností je upraveno v nařízení o SE v čl. 2. a podrobná
úprava je v Hlavě II. nařízení o SE. Evropskou společnost lze tedy založit
1. prostřednictvím fúze,
2. jako holdingovou společnost,
3. jako dceřinou společnost,
4. přeměnou akciové společnosti nebo
5. jako dceřinou společnost již existující evropské společnosti.

SE se může přeměnit na akciovou společnost řídící se právem členského státu, ve
kterém se nachází její sídlo. Rozhodnutí o přeměně lze učinit teprve po uplynutí dvou
let od jejího zápisu do rejstříku a po schválení prvních dvou ročních účetních závěrek
(čl. 66 odst. 1 nařízení o ES). Přeměna SE na akciovou společnost nevede k zániku
společnosti nebo k vytvoření nové právnické osoby (čl. 66 odst. 2 nařízení o ES).
Každá SE se zapisuje v členském státě, ve kterém má sídlo, do rejstříku
určeného právními předpisy členského státu (čl. 12 odst. 1 nařízení o SE).

3.3.2 Struktura SE
O monistickém a dualistickém modelu obecně již bylo v této diplomové práci
pojednáno, proto se nyní budu věnovat jen konkrétní aplikaci na SE. Nařízení o SE dává
47

Ustanovení § 66 ZoSE zní:
Dokud Česká republika nevstoupí do třetí fáze evropské hospodářské a měnové unie, musí být základní
kapitál evropské společnosti vyjádřen a účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka evropské
společnosti zpracována a zveřejněna v peněžních jednotkách české měny. Tím není dotčena možnost
evropské společnosti uvádět údaj o základním kapitálu a zpracovat a zveřejnit účetní závěrku nebo
konsolidovanou účetní závěrku souběžně také v euro.
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možnost, aby si zakladatelé zvolili mezi monistickým nebo dualistickým modelem
řízení.48
Články týkající se organizace SE jsou obsaženy v Hlavě III. nařízení o SE. Oddíl
první této hlavy, v článcích 39 - 42 upravuje dualistický systém, monistický je obsažen
ve druhém oddílu, v článcích 43 – 45, třetí oddíl je věnován společným pravidlům pro
monistický a dualistický systém. Za podmínek stanovených nařízením má SE tyto
orgány: valnou hromadu a buď dozorčí orgán a řídící orgán (dualistický systém) nebo
správní orgán (monistický systém), podle toho, který systém určí stanovy (čl. 38
nařízení o SE). Členské státy, jejichž právní úprava jeden z modelů neobsahuje, jsou
povinny ho upravit.49 Povinnost ho upravit vyplývá z čl. 68 nařízení o SE, který stanoví,
že členské státy učiní veškerá vhodná opatření pro účinné uplatňování tohoto nařízení,
na tom se shoduje většina literatury.
Dále se v práci budu zabývat úpravou jednotlivých modelů řízení, zejména pak
monistickým modelem, který není českým obchodním zákoníkem upraven, na rozdíl od
dualistického modelu, který je do značné míry shodný s úpravou akciové společnosti
podle českého obchodního zákoníku.

3.3.2.1 Dualistický model
3.3.2.1.1 Řídící orgán (Představenstvo)
Nařízení o SE pojem představenstvo v dualistickém modelu ale vůbec
nepoužívá, naopak hovoří o řídícím orgánu. Český prováděcí předpis naopak hovoří o
představenstvu. Stejnou úpravu v prováděcím zákonu používá i Slovensko, které již
v citovaném ustanovení § 20 hovoří o prestavenstvu. Taktéž pojem představenstvo
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Odkaz na existenci dvou modelů řízení společností v evropském společenství je již v samotné
preambuli nařízení o SE, kde odstavec 14 zní:
14) SE musí být účinně řízena a musí být zajištěn řádný dohled nad ní. Je třeba mít na paměti, že v
současnosti existují ve Společenství dva různé systémy správy akciových společností. Volba systému se
přenechává SE, avšak je žádoucí jasně vymezit odpovědnost osob za řízení a za dohled.
49
Ustanovení čl. 39 odst. 5 nařízení o SE zní:
Neexistují-li předpisy členského státu o dualistickém systému pro akciové společnosti se sídlem na jeho
území, může členský stát ve vztahu k SE přijmout potřebná opatření.
Ustanovení 43 odst. 4 nařízení o SE zní:
Neexistují-li předpisy členského státu o monistickém systému s ohledem na akciové společnosti se sídlem
na jeho území, může členský stát ve vztahu k SE přijmout potřebná opatření.
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(Vorstand) používá rakouský prováděcí zákon v ustanovení § 34.50 Německá úprava
oproti tomu používá výraz řídící orgán (Leitungsorgan). 51
Úprava obsažená v nařízení o SE je shodná s tzv. německým modelem, pro který
je charakteristické jmenování členů představenstva dozorčí radou.52
Členský stát však může vyžadovat nebo umožnit, aby ve stanovách bylo
stanoveno, že člena nebo členy řídícího orgánu jmenuje a odvolává valná hromada za
stejných podmínek, jaké platí pro akciové společnosti se sídlem na jeho území (čl. 39
nařízení o SE). Proto podle ustanovení § 23 ZoSE je možné, aby členové představenstva
byly voleni a odvolávání valnou hromadou. Stejnou úpravu obsahuje i prováděcí zákon
o SE na Slovensku v ustanovení § 20 zákona č. 562/2004 Z.z., o evropské společnosti a
změně některých zákonů.53
Úprava v nařízení není úplná, a proto se podle čl. 9 odst. 1 písm. c pododst. ii)
nařízení o SE použije úprava platná pro akciové společnosti. Nařízení o SE například
neupravuje minimální nebo maximální počet členů představenstva. Počet členů řídícího
orgánu nebo pravidla pro jeho stanovení uvádějí stanovy SE. Členský stát však může
stanovit jejich nejnižší nebo nejvyšší počet (čl. 39 odst. 4 nařízení o SE). Omezení počtu
členů představenstva neobsahuje ani česká, ani slovenská, ani rakouská úprava.
Minimální počet členů představenstva ale obsahuje německá úprava v ustanovení §
16.54
Členové orgánu společnosti jsou jmenování na dobu stanovenou ve stanovách,
která však nesmí přesáhnout šest let (čl. 46 odst. 1 nařízení o SE), tato úprava je

50

Ustanovení § 34 SEG zní:
§ 34. Bei einer Europäischen Gesellschaft (SE) mit Sitz in Österreich werden im dualistischen System das
Leitungsorgan als Vorstand und das Aufsichtsorgan als Aufsichtsrat bezeichnet.
51
Ustanovení § 16 SEAG zní:
Zahl der Mitglieder des Leitungsorgans
Bei Gesellschaften mit einem Grundkapital von mehr als 3 Millionen Euro hat das Leitungsorgan aus
mindestens zwei Personen zu bestehen, es sei denn, die Satzung bestimmt, dass es aus einer Person
bestehen soll.
52
Ustanovení čl. 39 odst. 2 nařízení o SE zní:
Člena nebo členy řídícího orgánu jmenuje a odvolává dozorčí orgán.
53
Ustanovení § 23 ZoSE a § 20 odst. 1 SZoES zní:
Stanovy evropské společnosti mohou určit, že členy představenstva dualistické evropské společnosti
odchylně od čl. 39 ods. 2 nařízení Rady volí a odvolává valná hromada.
§ 20 odst. 1 SZoES
Stanovy európskej spoločnosti môžu určiť, že členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie.
54
Viz odkaz 15
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společná pro představenstvo, dozorčí radu i správní radu. Obchodní zákoník stanovuje
odlišnou délku funkčního období v ustanovení § 194 odst. 1, která činí pět let.55
Stanovy SE mohou povolit společnosti nebo jiné právnické osobě, aby byla
členem jednoho z jejich orgánů, nestanoví-li jinak právní předpisy vztahující se na
akciové společnosti v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SE. Ustanovení § 194
odst. 7 ObchZ stanoví, že členem představenstva může být jen fyzická osoba. Obchodní
zákoník, ale zároveň členství právnických osob v představenstvu umožňuje podle
ustanovení § 194 odst. 2 ve spojení s ustanvením § 71 odst. 2, když člena
představenstva jmenuje soud.56

55

Ustanovení § 194 odst. 1 ObchZ zní
Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Stanovy mohou určit, že členy představenstva volí
a odvolává dozorčí rada způsobem v nich uvedeným. Funkční období jednotlivých členů představenstva
určují stanovy a nesmí přesáhnout pět let. Neurčí-li stanovy funkční období člena představenstva, je jeho
funkční období pět let…..
56
Stejný názor zastávají i Dědič, J., Čech, P. Evropská (akciová) společnost, Praha, Polygon, 2006, 302 s.
Opačný názor naproti tomu zastává J. Alexander in HODÁL, P., ALEXANDER, J. Evropské právo
obchodních společností, Praha : Linde, 2005, 226 s.
SE se sídlem v členském státě, který nepovoluje právnickým osobám členství v běžných orgánech a.s.,
nemůže povolit účast právnické osoby ve svých orgánech. Tato možnost tedy nebude využitelná v ČR.
Ustanovení § 194 odst. 2 a 7 ObchZ zní:
Ods. 2 Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční
období, musí příslušný orgán společnosti do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z
tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena
představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni
noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a
nařídit její likvidaci. Ustanovení § 71 odst. 2 věty druhé, třetí, čtvrté a páté, odst. 6 a 7 platí obdobně.
Místně příslušným soudem pro jmenování člena představenstva je obecný soud společnosti; účastníky
řízení jsou navrhovatel, společnost, je-li zde osoba, která je oprávněna jejím jménem nebo za ni jednat, a
osoba, jež má být soudem jmenována za člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká
volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního
období. Stanovy mohou určit, že představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl
pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
Ods. 7 Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně
způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž
nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem
představenstva nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen představenstva splňovat
podmínky stanovené pro výkon funkce tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím
zaniká, nestanoví-li tento zákon jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
§ 71 ods. 2 ObchZ zní:
……. Společník, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, kterého jmenoval likvidátorem soud, se
nemůže vzdát své funkce. Může však požádat soud o odvolání z funkce likvidátora, nelze-li po něm
spravedlivě požadovat, aby ji vykonával. Je-li likvidátorem právnická osoba, je povinna určit fyzickou
osobu, která bude jejím jménem vykonávat funkci likvidátora a jež se zapisuje do obchodního rejstříku
podle § 38g odst. 1; neučiní-li tak do 10 dnů ode dne, kdy se rozhodnutí o jmenování likvidátora stane
vykonatelným, bude funkci likvidátora vykonávat její statutární orgán, popřípadě jeho členové.
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Členem představenstva, ani zástupcem člena, nesmí být osoba, která podle právních
předpisů členského státu, ve kterém se nachází sídlo SE, není způsobilá být členem
představenstva akciové společnosti řídící se právem tohoto členského státu nebo není
způsobilá být členem představenstva akciové společnosti řídící se právem členského
státu v důsledku soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v tomto členském státě
(čl. 47 odst. 2 nařízení o SE). Stanovy SE mohou, v souladu s právními předpisy
vztahujícími se na akciové společnosti v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SE,
stanovit zvláštní podmínky pro způsobilost členů, kteří zastupují akcionáře (čl. 47 odst.
3 nařízení o SE).

3.3.2.1.2 Dozorčí orgán (Dozorčí rada)
I zde nařízení o SE používá jiný výraz než český prováděcí zákon, který místo
termínu dozorčí orgán, pravděpodobně vychází z české úpravy akciových společností, a
pojmenovává tento orgán jako dozorčí radu. Německý prováděcí zákon se i v tomto
případě drží pojmu stanoveného nařízením o SE a hovoří o dozorčím orgánu
(Aufsichtsorgan). Naopak v Rakousku i na Slovensku se hovoří o dozorčí radě
(Aufsichtsrat, resp. dozorná rada). Pokud jde o úpravu dozorčí rady podobá se úpravě
české. Dozorčí rada dohlíží na práci řídícího orgánu. Není oprávněna sama řídit SE (čl.
40 odst. 1 nařízení o SE). Nikdo nesmí být současně členem řídícího i dozorčího orgánu
téže SE (čl. 39 odst. 3 nařízení o SE).
Řídící orgán informuje dozorčí orgán nejméně jednou za tři měsíce o průběhu a
předpokládaném vývoji podnikání SE. Kromě pravidelných informací podává řídící
orgán dozorčímu orgánu neprodleně informace o událostech, které by mohly mít na SE
významný vliv. Dozorčí orgán může od řídícího orgánu požadovat, aby mu poskytl
jakékoli informace, které jsou potřebné pro výkon dohledu. Členský stát může stanovit,
že tuto možnost je rovněž oprávněn využít každý člen dozorčí rady (čl. 41 nařízení o
SE). Tohoto zmocnění česká úprava částečně využívá v ustanovení § 25 zákona o SE.
Slovenský prováděcí zákon stanoví, že právo požadovat informace může jménem
dozorčí rady uplatňovat každý její člen (§ 21 odst. 1). Rakouská úprava stanoví, že
každý člen dozorčí rady může požadovat potřebné informace, ale jen od členů
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představenstva (§ 36 odst. 1). Německý prováděcí zákon opravňuje každého člena
dozorčího orgánu požadovat potřebné informace od orgánu vedení (§ 18 SEAG).57

3.3.2.2 Monistický model
Monistický model vychází z úpravy common law. Monistický systém se
uplatňuje nejen v Anglii a USA, ale i v Evropě má mnoho státu zaveden tento model
struktury akciových společností, příkladem může být Francie, Švýcarsko nebo Rusko.
Úprava monistického modelu v nařízení o SE není komplexní, proto se na ní použijí
vnitrostátní předpisy, podle práva státu, ve kterém má společnost sídlo. Česká úprava
ovšem neobsahuje v obchodním zákoníku monistický model, stejně jako úprava
slovenská, německá nebo rakouská. Proto nařízení stanoví, že pokud neexistují předpisy
členského státu o monistickém systému, s ohledem na akciové společností se sídlem na
jeho území, může členský stát ve vztahu k SE přijmout potřebná opatření (čl. 43 odst. 4
nařízení o SE). Český prováděcí zákon upravil monistický model v ustanoveních §§ 26
až 42.58
Je výhradně na společnostech, resp. jejich zakladatelích a jejich stanovách, který
z modelů, dualistický či monistický, si vyberou (čl. 38 písm. b nařízení o SE).
Monistický se odlišuje od dualistického v tom, že v čele společnosti nejsou dva orgány,
řídící a dozorčí, ale jen orgán jeden, který nařízení o SE označuje za orgán správní.
Stejně jako u dualistického systému, tak i zde nařízení o SE hovoří o správním orgánu,
který je v prováděcím zákoně nazván jako správní rada. Stejným pojem, tedy správní
radu, používají i prováděcí zákony německý, rakouský i slovenský. 59
57

Ustanovení § 25 ZoSE zní:
Každý člen dozorčí rady má právo na informace vůči představenstvu podle čl. 41 ods. 3 Nařízení Rady,
pokud je to nezbytné pro jeho činnost v dozorčí radě a je-li to v důležitém zájmu společnosti. v případě
sporu rozhodne o právu na informace člena dozorčí rady na jeho návrh nebo na návrh představenstva
soud.
58
Na Slovensku je úprava monistické SE obsažena také v prováděcím zákoně č. 562/2004 Z.z., o
evropské společnosti a změně některých zákonů v ustanoveních §§ 22 až 32, v Rakousku v prováděcím
zákoně Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über das Statut der Europäischen Gesellschaft (Societas
Europaea - SE) – (SE-Gesetz – SEG)v ustanoveních §§ 38 až 60 a německá úprava je obsažena v
ustanoveních §§ 20 až 49 prováděcího zákona Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr.
2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE).
59
Viz. poznámka pod čarou č. 27
Ustanovení § 22 odst. 1 SZoSE zní:
Správna rada je štatutárnym orgánom európskej spoločnosti, ktorý riadi činnosť európskej spoločnosti,
určuje zásadné zámery jej podnikateľskej činnosti, dohliada na ich uskutočňovanie a koná v jej mene. Ak
stanovy neurčia inak, je oprávnený konať v mene európskej spoločnosti každý člen správnej rady.
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Z důvodové zprávy k prováděcímu zákonu k nařízení o SE plyne, že se
zákonodárci

inspirovali

monistickou

úpravou

z Francie.

Existuje

více

typů

monistického modelu uspořádání akciové společnosti. První, tzv. klasický, který v sobě
spojuje funkci generálního ředitele a předsedy správní rady. Při této úpravě má předseda
správní rady, který je zároveň generálním ředitelem, postavení statutárního orgánu a
přísluší mu obchodní vedení. Druhý typ, který naopak funkci generálního ředitele a
předsedy správní rady odděluje. Generální ředitel je statutárním orgánem a zároveň je
pověřen k obchodnímu vedení. Předseda správní rady má pouze reprezentativní a
koordinační roli.60 Zákon o SE vychází z obou těchto systémů, když poskytuje možnost
volby mezi těmito systémy správní radou za podmínek stanovených stanovami (§ 35
odst. 2 ZoSE). Pokud prováděcí zákon neupravuje určité skutečnosti, použije se podle
okolností ustanovení o představenstvu nebo o dozorčí radě.61 Obdobnou úpravu má i
ustanovení § 3 slovenského prováděcího zákona.62 Německá úprava obsahuje úpravu o

Ustanovení § 20 SEAG zní:
Anzuwendende Vorschriften
Wählt eine SE gemäß Artikel 38 Buchstabe b der Verordnung in ihrer Satzung das monistische System mit
einem Verwaltungsorgan (Verwaltungsrat), so gelten anstelle der §§ 76 bis 116 des Aktiengesetzes die
nachfolgenden Vorschriften.
Ustanovení § 38 odst. 2 SEG zní:
Soweit Bestimmungen außerhalb dieses Abschnitts (§§ 38 bis 60) dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat
einer Aktiengesellschaft Rechte und Pflichten zuweisen, tritt an die Stelle dieser Organe der
Verwaltungsrat, sofern nicht Rechte und Pflichten den geschäftsführenden Direktoren zugewiesen
werden.
60
DĚDIČ, J., ČECH, P. Evropská (akciová) společnost, Praha : Polygon, 2006, 330 s.
61
Ustanovení § 4 ZoSE zní:
(1) 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.
(2) Má-li být na evropskou společnost, která má nebo bude mít monistickou strukturu, použit právní řád
České republiky a tento zákon v hlavě VI dílu 2 neobsahuje zvláštní pravidla pro monisticky
organizovanou společnost, platí podle okolností pro předsedu správní rady, který je generálním
ředitelem, nebo pro generálního ředitele, popřípadě pro delegovaného generálního ředitele, ustanovení
obchodního zákoníku týkající se představenstva akciové společnosti a pro správní radu platí ustanovení
obchodního zákoníku týkající se dozorčí rady akciové společnosti nebo představenstva akciové
společnosti v závislosti na povaze a působnosti těchto orgánů.
(3) Má-li být na evropskou společnost, která má nebo bude mít monistickou strukturu, použit právní řád
České republiky v záležitostech, kdy působnost ve stejné věci je ve společnosti s dualistickou strukturou
rozdělena mezi představenstvo a dozorčí radu, a tento zákon v hlavě VI dílu 2 neobsahuje zvláštní
pravidla pro monisticky organizovanou společnost, platí pro předsedu správní rady, který je generálním
ředitelem, nebo pro generálního ředitele, popř. pro delegovaného generálního ředitele ustanovení
obchodního zákoníku týkající se představenstva akciové společnosti a pro správní radu platí ustanovení
obchodního zákoníku týkající se dozorčí rady akciové společnosti.
62
Ustanovení § 3 SZoSE
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použití obecných předpisu o akciové společnosti v ustanovení § 20 prováděcího
zákona.63 Rakouský prováděcí zákon umožňuje použití obecných ustanovení o akciové
společnosti v ustanovení § 38 svého prováděcího zákona.64

3.3.2.2.1 Působnost správní rady
Správní rada řídí SE (čl. 43 odst. 1 nařízení o SE). Nařízení o SE nestanovuje,
kdo je statutárním orgánem SE. Český prováděcí zákon, kdo je statutárním orgánem ale
naopak stanoví. Statutárním orgánem SE je předseda správní rady, který je zároveň
generálním ředitelem, nebo generální ředitel evropské společnosti. Stejný rozsah
jednatelského oprávnění mají delegovaní generální ředitelé a správní rada (§ 26 odst. 2
ZoSE). Obchodní vedení společnosti přísluší buď předsedovi správní rady, který je
generálním ředitelem, nebo jiné fyzické osobě jmenované správní radou, která má titul
generální ředitel (§ 35 odst. 1 ZoSE). Správní rada, určuje orientaci činnosti evropské
společnosti a dohlíží na její realizaci.
S výjimkou působnosti výslovně svěřené valné hromadě, a v rámci předmětu
podnikání, se může zabývat kteroukoliv zásadní otázkou významnou pro dobré
fungování evropské společnosti a prostřednictvím svých usnesení řídí záležitosti těchto
otázek se týkající (§ 40 odst. 1 ZoSE). Správní rada může jednat jménem evropské
společnosti navenek ve všech věcech. Ve vztahu k třetím osobám je evropská
(1) Ak tento zákon ustanovuje pôsobnosť predstavenstva, rozumie sa tým, v prípade európskej
spoločnosti, ktorá má podľa stanov jednostupňový systém správy a riadenia, pôsobnosť správnej rady, ak
z ustanovenia tohto zákona nevyplýva, že ide o pôsobnosť výkonného riaditeľa alebo riaditeľov.
(2) Ak tento zákon ustanovuje pôsobnosť dozornej rady, rozumie sa tým, v prípade európskej spoločnosti,
ktorá má podľa stanov jednostupňový systém správy a riadenia, pôsobnosť správnej rady, ak z
ustanovenia tohto zákona nevyplýva, že ide o pôsobnosť výkonného riaditeľa alebo riaditeľov.
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, na pôsobnosť správnej rady sa vzťahujú ustanovenia osobitného
zákona upravujúce pôsobnosť predstavenstva alebo dozornej rady.
63
Ustanovení § 20 SEAG zní:
Anzuwendende Vorschriften
Wählt eine SE gemäß Artikel 38 Buchstabe b der Verordnung in ihrer Satzung das monistische System mit
einem Verwaltungsorgan (Verwaltungsrat), so gelten anstelle der §§ 76 bis 116 des Aktiengesetzes die
nachfolgenden Vorschriften.
64
Ustanovení § 38 SEG zní:
(1) Wählt die Satzung gemäß Art. 38 lit. b der Verordnung das monistische System, so gelten die
folgenden Bestimmungen (§§ 38 bis 60).
(2) Soweit Bestimmungen außerhalb dieses Abschnitts (§§ 38 bis 60) dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat
einer Aktiengesellschaft Rechte und Pflichten zuweisen, tritt an die Stelle dieser Organe der
Verwaltungsrat, sofern nicht Rechte und Pflichten den geschäftsführenden Direktoren zugewiesen
werden.
(3) Soweit solche Bestimmungen den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft oder vertretungsbefugten
Organen bestimmte Rechte und Pflichten zuweisen, treffen diese den Verwaltungsrat.
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společnost vázána jednáním správní rady, i když překročí předmět podnikání evropské
společnosti, ledaže jde o jednání, které překračuje působnost, kterou správní radě
svěřuje nebo dovoluje svěřit zákon. Omezení jednatelského oprávnění správní rady,
vyplývající z rozhodnutí orgánů evropské společnosti, není možno uplatňovat vůči
třetím osobám, i když byla zveřejněna (§ 40 odst. 2 ZoSE). Správní rada uskutečňuje
kontroly a ověření řízení evropské společnosti, jejího hospodaření a provozu podniku,
které považuje za účelné (§ 40 odst. 3 ZoSE). Správní rada může svěřit jednomu nebo
několika svým členům, akcionářům nebo jiným osobám zvláštní oprávnění tykající se
jednoho nebo několika určených předmětů působnosti.
Správní rada může podle ustanovení § 40 odst. 3 ZoSE rozhodnout o vytvoření
výborů pověřených studiem otázek, které správní rada nebo její předseda přenechá
jejich zkoumání. Přitom správní rada určí složení a působnost výborů, které působí
v rámci jejich odpovědnosti (§ 40 odst. 4 ZoSE). Důvodová zpráva k ustanovení § 40
odst. 4 uvádí, že princip obsažený v tomto odstavci vychází z francouzského dekretu
provádějící obchodní zákoník a vyjadřuje jeden z významných principů corporate
governance, který se dosud v českém právu neobjevil. Je skutečností, že výbory ve výše
uvedeném smyslu nejsou českou legislativou, právě s onou výše uvedenou výjimkou,
výslovně upraveny. Řada ustanovení obchodního zákoníku však počítá, zejména u
akciových společností, s existencí tzv. „jiných orgánů“.65 Takovýmto orgánem by,
v rámci úpravy stanovami akciové společnosti, mohly být samozřejmě výbory ve
smyslu obdobném jako výbory zřizované správní radou podle ustanovení § 40 odst. 3 a
4 ZoSE.66 Vztah členů takových orgánů by byl ve smyslu ustanovení § 261 odst. 3 písm
f obchodního zákoníku vztahem, který podléhá úpravě obchodního zákoníku a podle
ustanovní § 66 odst. 2 by se na něj použilo přiměřeně ustanovení o mandátní smlouvě,
pokud by nebyla sjednána smlouva o výkonu funkce. Ostatně stanovy některých
českých akciových společností výbory upravují.67
65

Viz. např. ustanovení § 38l odst. 1 a 2, § 66 odst. 1 a 2, § 173 odst. 1 písm. g), § 187 písm. e) nebo §
261 odst. 1.
66
Panuje obecná shoda, že tyto jiné orgány nemohou vykonávat funkce, které jsou svěřeny do působnosti
orgánů, které akciová společnost vytváří obligatorně, mohou tudíž mohou mít pouze poradní, iniciativní
či kontrolní funkce. Viz. např. PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl. § 56-260,
Praha : LINDE, 1995, 485 s., nebo J. Dědič in DĚDIČ J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl II., § 93
- 175, Praha : POLYGON, 2002, 1707 s. ČERNÁ, S. Obchodní právo : Akciová společnost. Díl 3. Praha:
ASPI, 2006, 266 s., právě možnost výborů výslovně uvádí.
67
Stanovy společnosti ČEZ, a. s., ve svém článku 23 odst. 1 svěřují do působnosti představenstva
fakultativní zřízení pracovních komisí, týmů a výborů pro potřeby představenstva. V článku 28 svěřují
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Poněkud nevhodným se jeví k náplni činnosti těchto výborů použití slova
„studují“, které je spíše spojeno se zkoumáním určité látky, určitého problému, aniž by
z něho nutně vyplýval jakýsi aktivní prvek uplatnění výsledků činnosti pro společnost či
správní radu. Výbory, případně podvýbory zřizované představenstvem (Board of
Directors) podle práva státu Delaware jsou v tomto směru zásadně odlišné, mohou
dokonce převzít a vykonávat všechny či některé pravomoci a působnosti správní rady
při řízení podnikatelské činnosti a záležitostí korporace.68
Správní rada také schvaluje ručení, avaly a jiná zajištění poskytované evropskými
společnostmi, které nejsou bankami nebo finančními institucemi, za podmínek
uvedených v ustanovení § 41 odst. 2 až 5 ZoSE.
O přemístění zapsaného sídla evropské společnosti v rámci jednoho kraje nebo
v rámci sousedních krajů může rozhodnout správní rada s podmínkou dodatečného
schválení nejbližší příští valnou hromadou (§ 42 ZoSE).
Jestliže počet členů správní rady klesl pod zákonem stanovený minimální počet,
pak je správní rada, resp. její zbývající členové, povinna svolat zasedání valné hromady
za účelem doplnění správní rady o nové osoby.69
stanovy téže společnosti dozorčí radě právo zřídit výbory dozorčí rady, zejména výbor pro audit. Stanovy
společnosti UNIPETROL, a.s. v čl. 23 odst. 1 ukládají dokonce povinně dozorčí radě zřídit výbor
personální a pro odměňování, výbor finanční a pro audit, výbor pro správu a řízení společnosti a výbor
pro strategii a rozvoj. Fakultativně pak stanovy umožňují dozorčí radě vytvoření dalších výborů.
68
„The board of directors may designate 1 or more committees, each committee to consist of 1 or more of
the directors of the corporation. … Any such committee, to the extent provided in the resolution of the
board of directors, or in the bylaws of the corporation, stall have and may excercise all the powers and
authority of the board of directors in the management of the business and affairs of the corporation, and
may authorize the seal of the corporation to be affixed to all papers which may require it; but no such
committee stall have to power or authority in reference to the following matter: (i) approving or
adopting, or recommending to the shareholders, any action or matter (other than the election or removal
of directors) expressy required by this chapter to be submitted to stockholders for approval or (ii)
adopting, amending or repealing any bylaw of the corporation.“ Delaware Code, Title 8 Corporations,
Chapter 1. General Corporation Law, Subchapter IV. Directors and Officers, § 141 písm. c) čís. (2),
dostupný na http://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc04/index.shtml
69
Ustanovení § 27 ZoSE zní:
(1) V případě úmrtí nebo odstoupení předsedy správní rady a jestliže jej správní rada nemohla nahradit
jedním ze svých členů, může správní rada jmenovat při splnění podmínek odstavců 3 až 5 náhradního
člena správní rady, který bude vykonávat funkci předsedy.
(2) Jestliže v důsledku úmrtí, odstoupení nebo jiné okolnosti ve správní radě chybí jeden nebo několik
členů, může správní rada v období mezi dvěma valnými hromadami přistoupit k prozatímnímu jmenování
(kooptaci).
(3) Jestliže se počet členů správní rady snížil pod zákonem určené minimum, jsou zbývající členové
správní rady povinni bezodkladně svolat valnou hromadu za účelem zvolení nových členů.
(4) Jestliže se počet členů správní rady snížil pod stanovami určené minimum, aniž klesl pod minimum
určené zákonem, musí správní rada provést kooptaci do 3 měsíců od okamžiku, kdy tento stav vznikl.
(5) Jestliže správní rada nepřistoupí ke jmenování člena správní rady nebo ke svolání valné hromady,
může každý, kdo na tom má právní zájem, navrhnout soudu, aby jmenoval mandatáře pověřeného
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Za podmínek určených stanovami volí správní rada, že obchodní vedení
společnosti bude příslušet předsedovi správní rady, který je zároveň generálním
ředitelem, nebo jiné fyzické osobě jmenované správní radou, která má titul generálního
ředitele (§ 35 odst. 1 a 2 ZoSE). Na návrh generálního ředitele může správní rada
jmenovat jednu nebo několik fyzických osob, které pověří asistencí generálnímu
řediteli, a které mají titul delegovaný generální ředitel (§ 36 odst. 1 ZoSE). Správní rada
také určuje odměnu generálního ředitele a delegovaných generálních ředitelů (§ 36 odst.
3 ZoSE). Generální ředitel může být odvolán správní radou. Delegovaný generální
ředitel může být odvolán správní radou na návrh generálního ředitele (§ 38 odst. 1
ZoSE). Správní rada po dohodě s generálním ředitelem určí rozsah působnosti svěřené
delegovanému generálnímu řediteli a dobu trvaní jeho funkce (§ 39 odst. 4 ZoSE).
Správní rada dále volí ze svého středu předsedu. Ale jmenují-li polovinu členů
zaměstnanci, může být za předsedu zvolen pouze člen jmenovaný valnou hromadou
akcionářů (čl. 45 nařízení o SE, § 29 odst. 1 ZoSE).
Působnost správní rady v Německu je upraven v ustanovení § 22, na Slovensku
v ustanovení § 22 a v Rakousku v ustanovení § 39.70

svoláním valné hromady za účelem jmenování nebo schválení jmenování podle odstavce 2. Členové
správní rady odpovídají společně a nerozdílně evropské společnosti za škodu, kterou porušením
povinností uvedených v předchozích odstavcích způsobí.
(6) Ustanovení odstavců 2 až 5 neplatí pro členy správní rady, které volí či jmenují zaměstnanci evropské
společnosti či jejich zástupci v souladu s částí druhou tohoto zákona. Správní rada v takovém případě
učiní nezbytné kroky k tomu, aby noví členové správní rady mohli být zaměstnanci evropské společnosti či
jejich zástupci co nejrychleji zvoleni či jmenováni. Mají-li zaměstnanci evropské společnosti či jejich
zástupci v souladu s hlavou druhou tohoto zákona právo doporučit osobu, jež má být zvolena či
jmenována členem správní rady, nebo právo vyslovit nesouhlas s volbou či jmenováním takové osoby za
člena správní rady, provede správní rada kooptaci tak, aby toto právo nebylo dotčeno.
70
Ustanovení § 22 SZoSE zní:
(1) Správna rada je štatutárnym orgánom európskej spoločnosti, ktorý riadi činnosť európskej
spoločnosti, určuje zásadné zámery jej podnikateľskej činnosti, dohliada na ich uskutočňovanie a koná v
jej mene. Ak stanovy neurčia inak, je oprávnený konať v mene európskej spoločnosti každý člen správnej
rady.
(2) Správna rada rozhoduje o všetkých záležitostiach európskej spoločnosti, ak nie sú osobitným
predpisom, 1) týmto zákonom alebo stanovami európskej spoločnosti zverené do pôsobnosti valného
zhromaždenia alebo výkonných riaditeľov. Správna rada si môže vyhradiť, že jej súhlas sa vyžaduje aj na
tie rozhodnutia výkonných riaditeľov, pri ktorých tento súhlas nevyžadujú stanovy európskej spoločnosti.
Ustanovení § 22 SEAG zní:
§ 22 Aufgaben und Rechte des Verwaltungsrats
(1) Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft, bestimmt die Grundlinien ihrer Tätigkeit und überwacht
deren Umsetzung.
(2) Der Verwaltungsrat hat eine Hauptversammlung einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es
fordert. Für den Beschluss genügt die einfache Mehrheit. Für die Vorbereitung und Ausführung von
Hauptversammlungsbeschlüssen gilt § 83 des Aktiengesetzes entsprechend; der Verwaltungsrat kann
einzelne damit verbundene Aufgaben auf die geschäftsführenden Direktoren übertragen.
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Další působnost správní rady lze odvodit přímo z obchodního zákoníku, podle
ustanovení § 4 odst. 2 a 3 ZoSE. Pokud má být použit český právní řád, a neobsahuje-li
zákon o SE zvláštní úpravu, pak podle okolností platí pro předsedu správní rady, který
je generálním ředitelem nebo pro generálního ředitele, popřípadě pro delegovaného
generálního ředitele, ustanovení obchodního zákoníku týkající se představenstva
akciové společnosti a pro správní radu platí ustanovení obchodního zákoníku týkající se
dozorčí rady nebo představenstva akciové společnosti v závislosti na povaze a
působnosti těchto orgánů (§ 4 odst. 2 ZoSE). Pokud má být použit český právní řád, kdy
působnost v dualistické struktuře je rozdělena mezi dozorčí radu a představenstvo
akciové společnosti a není zvláštní úprava v prováděcím zákoně, platí pro předsedu
správní rady, který je generálním ředitelem, nebo pro generálního ředitele, popř. pro
delegované

generální

ředitele

ustanovení

obchodního

zákoníku

týkající

se

představenstva a pro správní radu ustanovení týkající se dozorčí rady (§ 4 odst. 3

(3) Der Verwaltungsrat hat dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Handelsbücher geführt werden. Der
Verwaltungsrat hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem
einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden.
(4) Der Verwaltungsrat kann die Bücher und Schriften der Gesellschaft Sofie die Vermögensgegenstände,
namentlich die Gesellschaftskasse und die Bestände an Wertpapieren und Waren, einsehen und prüfen.
Er kann damit auch einzelne Mitglieder oder für bestimmte Aufgaben besondere Sachverständige
beauftragen. Er erteilt dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag für den Jahres- und Konzernabschluss
gemäß § 290 des Handelsgesetzbuchs.
(5) Ergibt sich bei Aufstellung der Jahresbilanz oder einer Zwischenbilanz oder ist bei pflichtmäßigem
Ermessen anzunehmen, dass ein Verlust in der Hälfte des Grundkapitals besteht, so hat der
Verwaltungsrat unverzüglich die Hauptversammlung einzuberufen und ihr dies anzuzeigen. Bei
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Gesellschaft gilt § 92 Abs. 2 und 3 des Aktiengesetzes
entsprechend.
(6) Rechtsvorschriften, die außerhalb dieses Gesetzes dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat einer
Aktiengesellschaft Rechte oder Pflichten zuweisen, gelten sinngemäß für den Verwaltungsrat, soweit nicht
in diesem Gesetz für den Verwaltungsrat und für geschäftsführende Direktoren besondere Regelungen
enthalten sind.
Ustanovení § 39 SEG zní:
Aufgaben und Rechte des Verwaltungsrats
§ 39. (1) Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft und führt deren Geschäfte, wie es das Wohl des
Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie des
öffentlichen Interesses erfordert.
(2) Er hat eine Hauptversammlung einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert. Ergibt
sich bei der Aufstellung der Jahresbilanz oder einer Zwischenbilanz oder ist anzunehmen, dass ein
Verlust in der Höhe des halben Grundkapitals besteht, so hat der Verwaltungsrat unverzüglich die
Hauptversammlung einzuberufen und dieser davon Anzeige zu machen.
(3) Der Verwaltungsrat hat dafür zu sorgen, dass ein Rechnungswesen und ein internes Kontrollsystem
geführt werden, die den Anforderungen des Unternehmens entsprechen.
(4) Der Verwaltungsrat kann die Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie die
Vermögensgegenstände, namentlich die Gesellschaftskasse und die Bestände an Wertpapieren und
Waren, einsehen und prüfen, er kann damit auch einzelne Mitglieder oder für bestimmte Aufgaben
besondere Sachverständige beauftragen. Mitglieder des Verwaltungsrats, die zugleich geschäftsführende
Direktoren sind, sind von dieser Prüfungstätigkeit ausgeschlossen.
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ZoSE). Půjde o případy, kdy daná záležitost spadá jak do působnosti představenstva, tak
i dozorčí rady. Naopak prováděcí zákony v Německu, Rakousku i Slovensku do
působnosti správní rady zahrnují jak působnost představenstva, tak i dozorčí rady.

3.3.2.2.2 Složení správní rady
Počet členů správního orgánu nebo pravidla pro jeho stanovení uvádějí stanovy
SE. Členský stát může stanovit nejnižší a případně i nejvyšší počet členů. Správní orgán
se sestává nejméně ze tří členů, je-li účast zaměstnanců upravena v souladu se směrnicí
2001/86/ES (čl. 43 odst. 2 nařízení o SE). Česká úprava ustanovení o maximálním nebo
minimálním počtu členů správní rady využila, když určila, že správní rada evropské
společnosti musí mít nejméně tři členy. Stanovy přitom mají určit maximální počet
členů, který nesmí překročit 18 členů (§ 26 odst. 1 ZoSE).71 Členy správní rady jmenuje
valná hromada. Členové první správní rady však mohou být jmenování stanovami (čl.
43 odst. 3 nařízení o SE). Způsob volby je upraven vnitrostátními předpisy.
Zánik funkce v nařízení o SE není obsažen, jeho úprava je obsažena
v prováděcím zákoně v ustanoveních §§ 27 a 28. Člen správní rady může být kdykoliv
odvolán valnou hromadou, leda že se jedná o člena správní rady, který ve správní radě
zastupuje zaměstnance evropské společnosti (§ 28 odst. 1 ZoSE).72
71

Ustanovení § 25 ods. 1 první věta SZoSE zní:
Správna rada má troch členov, ak stanovy neurčia inak.
Ustanovení § 23 ods. 1 SEAG zní:
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus drei Mitgliedern. Die Satzung kann etwas anderes bestimmen; bei
Gesellschaften mit einem Grundkapital von mehr als 3 Millionen Euro hat der Verwaltungsrat jedoch aus
mindestens drei Personen zu bestehen. Die Höchstzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats beträgt bei
Gesellschaften mit einem Grundkapital
bis zu 1.500.000 Euro neun,
von mehr als 1.500.000 Euro fünfzehn,
von mehr als 10.000.000 Euro einundzwanzig..
Ustanovení § 45 ods. 1 SEG zní:
Der Verwaltungsrat besteht aus drei Mitgliedern, die Satzung kann eine höhere Zahl, höchstens jedoch
zehn festlegen.
72
Ustanovení § 29 SEAG zní:
§ 29 Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrats
(1) Mitglieder des Verwaltungsrats, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an einen
Wahlvorschlag gewählt worden sind, können von ihr vor Ablauf der Amtszeit abberufen werden. Der
Beschluss bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst. Die
Satzung kann eine andere Mehrheit und weitere Erfordernisse bestimmen.
(2) Ein Mitglied des Verwaltungsrats, das auf Grund der Satzung in den Verwaltungsrat entsandt ist,
kann von dem Entsendungsberechtigten jederzeit abberufen und durch ein anderes ersetzt werden. Sind
die in der Satzung bestimmten Voraussetzungen des Entsendungsrechts weggefallen, so kann die
Hauptversammlung das entsandte Mitglied mit einfacher Stimmenmehrheit abberufen.
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Jestliže v důsledku úmrtí, odstoupení nebo jiné okolnosti ve správní radě chybí
jeden nebo několik členů, může správní rada v období mezi dvěma valnými hromadami
přistoupit k prozatímnímu jmenování (kooptaci). Jestliže se počet členů správní rady
snížil pod zákonem určené minimum, tzn. 3 členy, jsou zbývající členové správní rady
povinni bezodkladně svolat valnou hromadu za účelem zvolení nových členů. Jestliže se
počet členů správní rady snížil pod stanovami určené minimum, aniž klesl pod
minimum určené zákonem, musí správní rada provést kooptaci do 3 měsíců od
okamžiku, kdy tento stav vznikl. Jestliže správní rada nepřistoupí ke jmenování člena
správní rady nebo ke svolání valné hromady, může každý, kdo na tom má právní zájem,
navrhnout soudu, aby jmenoval mandatáře pověřeného svoláním valné hromady za
účelem jmenování nebo schválení jmenování provedeného správní radou podle
ustanovení § 27 odstavce 2 ZoSE. Tato úprava neplatí pro členy správní rady, které volí
či jmenují zaměstnanci evropské společnosti či jejich zástupci v souladu s částí druhou
tohoto zákona (§ 27 odst. 2,3,4,5,6 ZoSE).
Členové orgánu společnosti jsou jmenování na dobu stanovenou ve stanovách,
která však nesmí přesáhnout šest let (čl. 46 odst. 1 nařízení o SE). Stanovy SE mohou
povolit společnosti nebo jiné právnické osobě, aby byla členem jednoho z jejich orgánů,
nestanoví-li jinak právní předpisy vztahující se na akciové společnosti v členském státě,
ve kterém se nachází sídlo SE. Tato společnost nebo jiná právnická osoba jmenuje
fyzickou osobu, aby vykonávala její funkce v dotyčném orgánu (čl. 47 odst. 1 nařízení o
(3) Das Gericht hat auf Antrag des Verwaltungsrats ein Mitglied abzuberufen, wenn in dessen Person ein
wichtiger Grund vorliegt. Der Verwaltungsrat beschließt über die Antragstellung mit einfacher Mehrheit.
Ist das Mitglied auf Grund der Satzung in den Verwaltungsrat entsandt worden, so können auch
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 1
Million Euro erreichen, den Antrag stellen. Gegen die Entscheidung ist die sofortige Beschwerde
zulässig.
(4) Für die Abberufung eines Ersatzmitglieds gelten die Vorschriften über die Abberufung des Mitglieds,
für das es bestellt ist.
platí předpisy o odvolání člena, ve kterých je tak stanoveno.
Ustanovení § 48 SEG zní:
Abberufung
(1) Die Bestellung zum Verwaltungsratsmitglied kann vor Ablauf der Funktionsperiode von der
Hauptversammlung widerrufen werden. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel
der abgegebenen Stimmen umfasst. Die Satzung kann diese Mehrheit durch eine andere ersetzen und
noch andere Erfordernisse aufstellen.
(2) Die Bestellung des ersten Verwaltungsrats gilt bis zur Beendigung der ersten Hauptversammlung, die
nach Ablauf eines Jahres seit der Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch zur Beschlussfassung
über die Entlastung stattfindet. Sie kann vorher von der Hauptversammlung mit einfacher
Stimmenmehrheit widerrufen werden.
(3) Ist ein Verwaltungsratsmitglied auch zum geschäftsführenden Direktor bestellt, so verliert es mit der
Abberufung auch sein Amt als geschäftsführender Direktor.
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SE). Český, slovenský, německý ani rakouský prováděcí zákon neumožňuje členství
právnických osob ve správní radě.73 Členem kteréhokoli orgánu SE ani zástupcem člena
nesmí být osoba, která podle právních předpisů členského státu, ve kterém se nachází
sídlo SE, není způsobilá být členem odpovídajícího orgánu akciové společnosti řídící se
právem tohoto členského státu nebo není způsobilá být členem odpovídajícího orgánu
akciové společnosti řídící se právem členského státu v důsledku soudního nebo
správního rozhodnutí vydaného v tomto členském státě (čl. 47 odst. 2 nařízení o SE).
Stanovy SE mohou v souladu s právními předpisy vztahujícími se na akciové
společnosti v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SE, stanovit zvláštní podmínky
pro způsobilost členů, kteří zastupují akcionáře (čl. 47 odst. 3 nařízení o SE).

3.3.2.2.3 Zasedání správní rady
Základní úprava je obsažena v nařízení o SE. Správní orgán zasedá v intervalech
stanovených stanovami, nejméně však jednou za tři měsíce, aby projednal průběh a
předpokládaný vývoj podnikání SE (čl. 44 odst. 1 nařízení o SE). Pokud nařízení o SE
nebo stanovy neurčí jinak, pak je správní rada usnášeníschopná je-li přítomna nebo
zastoupena nejméně polovina členů. Správní rada rozhoduje většinou přítomných nebo
zastoupených členů.74
Nařízení o SE upravuje pro oba modely, tedy jak dualistický, tak i monistický,
že pokud nestanoví stanovy jinak, má předseda každého orgánu v případě rovnosti hlasů
rozhodující hlas, tak je tomu v případě předsedy správní rady.
Pokud jde o možnost požádat o svolání správní rady, tak ta je obsažena
v prováděcích zákonech členských států. Stanovy evropské společnosti upraví pravidla
73

Ustanovení § 26 odst. 1 ZoSE zní:
….. Členem správní rady může být jenom osoba fyzická, která splňuje podmínky stanovené obchodním
zákoníkem pro členství v představenstvu akciové společnosti.
Ustanovení § 25 odst. 1 druhá věta SZoSE zní:
Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba.
Ustanovení § 27 odst. 3 SEAG zní:
Eine juristische Person kann nicht Mitglied des Verwaltungsrats sein.
Ustanovení § 45 odst. 3 první věta SEG zní:
Eine juristische Person oder eine Personengesellschaft (Offene Handelsgesellschaft,
Kommanditgesellschaft) kann nicht Verwaltungsratsmitglied sein.
74
Ustanovení čl. 50 odst. 1 nařízení o SE zní:
Nestanoví-li toto nařízení nebo stanovy jinak, platí pro usnášeníschopnost a rozhodování v orgánech SE
tato pravidla:
a) usnášeníschopnost: musí být přítomna nebo zastoupena nejméně polovina členů;
b) rozhodování: děje se většinou přítomných nebo zastoupených členů.
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týkající se svolání a usnášení správní rady, určí pravidla pro vedení evidence
přítomných, pořizování zápisů ze schůzí a formu a náležitosti rozhodnutí správní rady
(§ 30 odst. 1 ZoSE). Jestliže správní rada není svolána po dobu delší než 2 měsíce,
může požádat nejméně jedna třetina členů správní rady jejího předsedu, aby svolal
správní radu s programem, který navrhovatelé určí (§ 30 odst. 2 ZoSE). Generální
ředitel má kdykoli právo žádat, aby předseda svolal schůzi správní rady s programem,
který generální ředitel určí (§ 30 odst. 3 ZoSE). Předseda správní rady je vázán
žádostmi předloženými podle § 30 odst. 2 a 3 prováděcího zákona. Není-li správní rada
svolána po dobu delší než 3 měsíce, mohou ji členové tvořící alespoň jednu třetinu
všech členů správní rady svolat sami (§ 30 odst. 5 ZoSE). V okolních státech je právo
požadovat svolání valné hromady upraveno odlišně.75

3.3.2.2.4 Předseda správní rady
Jak již bylo uvedeno výše zvolí ze svého středu správní rada svého předsedu.
Jmenují-li polovinu členů zaměstnanci, může být za předsedu zvolen pouze člen
jmenovaný valnou hromadou akcionářů. (čl. 45 nařízení o SE). Ustanovení tohoto
článku je shodně převzato do českého prováděcího zákona, který stanoví, že správní
rada zvolí bezodkladně ze svých členů předsedu (§ 29 odst. 1 ZoSE). Na Slovensku,
v Německu a Rakousku navíc správní rada volí nejméně jednoho místopředsedu.76

75

Ustanovení § 27 odst. 2 SZoSE zní:
Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Každý člen správnej rady alebo
výkonný riaditeľ môžu, s uvedením dôvodov, požadovať zvolanie zasadnutia správnej rady na
prerokovanie navrhovaných záležitostí. Predseda správnej rady je povinný zvolať zasadnutie správnej
rady do dvoch týždňov odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
Ustanovení § 37 SEAG zní:
(1) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, dass der
Vorsitzende des Verwaltungsrats unverzüglich den Verwaltungsrat einberuft. Die Sitzung muss binnen
zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden.
(2) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Verwaltungsratsmitglied unter Mitteilung des
Sachverhalts und der Angabe einer Tagesordnung selbst den Verwaltungsrat einberufen.
Ustanovení § 53 SEG zní:
(1) Jedes Verwaltungsratsmitglied oder die geschäftsführenden Direktoren können unter Angabe des
Zwecks und der Gründe verlangen, dass der Vorsitzende des Verwaltungsrats unverzüglich den
Verwaltungsrat einberuft. Die Sitzung muss binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden.
(2) Wird einem von mindestens zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder den geschäftsführenden Direktoren
geäußerten Verlangen nicht entsprochen, so können die Antragsteller unter Mitteilung des Sachverhalts
selbst den Verwaltungsrat einberufen.
(3) Der Verwaltungsrat muss mindestens sechsmal im Geschäftsjahr eine Sitzung abhalten. Die Sitzungen
haben zweimonatlich stattzufinden.
76
Ustanovení § 27 odst. 1 SZoSE zní:
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Správní rada může odvolat svého předsedu i bez udání důvodu. Předseda správní rady
může být odvolán jenom za předpokladu, že nadpoloviční většina počtu hlasů
požadujících odvolání patří členům správní rady zvoleným valnou hromadou (§ 29 odst.
1 ZoSE). V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy vykonávat svou funkci, může
správní rada dočasně pověřit člena správní rady výkonem funkce předsedy(§ 29 odst. 2
ZoSE). Předseda je zvolen na období, které nesmí přesáhnout délku jeho funkčního
období jako člena správní rady (§ 29 odst. 3 ZoSE). Předseda správní rady reprezentuje
správní radu. Organizuje a řídí její činnost a podává o ní zprávu valné hromadě. Dohlíží
na dobré fungování orgánů evropské společnosti a sleduje, zda členové správní rady
jsou schopni řádně vykonávat svou funkci (§ 29 odst. 4 ZoSE).

3.3.2.2.5 Generální ředitel
Obchodní vedení společnosti přísluší generálnímu řediteli (§ 35 odst. 1, § 39
odst. 1 ZoSE). Vykonává svou působnost v rámci předmětu podnikání evropské
společnosti, s výjimkou působnosti, kterou Nařízení Rady nebo zákon výslovně
přiznává valné hromadě a správní radě (§ 39 odst. 1 ZoSE). Generální ředitel jedná
jménem evropské společnosti navenek ve všech věcech (§ 39 odst. 2 ZoSE). Ustanovení
stanov a rozhodnutí správní rady omezující působnost generálního ředitele jsou vůči
třetím osobám neúčinná (§ 39 odst. 3 ZoSE). Jedna fyzická osoba nesmí vykonávat
současně více než jednu funkci generálního ředitele evropské společnosti se zapsaným
sídlem na území České republiky (§ 37 odst. 1 ZoSE). Generální ředitel může být
jmenován i odvolán správní radou (§ 35 odst. 1 ve spojení s § 38 odst. 1 ZoSE). Jestliže
dojde k odvolání bez vážného důvodu, vznikne generálnímu řediteli právo na
odškodnění, ledaže byl generální ředitel současně předsedou správní rady (§ 38 odst. 1
ZoSE). Správní rada určí odměnu generálnímu řediteli (§ 36 odst. 3 ZoSE).

Predseda správnej rady zvoláva, organizuje a riadi rokovanie správnej rady. Podpredseda, ktorého zo
svojich členov volí správna rada, zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti.
Ustanovení § 34 odst. 1 SEAG zní:
Der Verwaltungsrat hat neben dem Vorsitzenden nach näherer Bestimmung der Satzung aus seiner Mitte
mindestens einen Stellvertreter zu wählen. Der Stellvertreter hat nur dann die Rechte und Pflichten des
Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist. Besteht der Verwaltungsrat nur aus einer Person, nimmt diese
die dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats gesetzlich zugewiesenen Aufgaben wahr.
Ustanovení § 50 odst. 1 SEG zní:
Der Verwaltungsrat hat nach näherer Bestimmung der Satzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und
mindestens einen Stellvertreter zu wählen.
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Použití označení titulu či označení funkce „generální ředitel“ není z pohledu české
praxe zrovna šťastným. Titul generální ředitel je v České republice totiž používán zcela
běžně, a to nejen u akciových společností77 či jiných subjektů.78 Zatímco generální
ředitel SE je k této společnosti v obchodněprávním vztahu, je v České republice
obvykle generální ředitel v pracovněprávním vztahu ke společnosti. Z pohledu
anglosaského se generální ředitel SE spíše blíží předsedovi představenstva české
akciové společnosti, zatímco generální ředitel české akciové společnosti spíše funkci,
která je v anglosaské oblasti označována jako Chief Executive Officer. Z rozdílného
vztahu ke společnosti rovněž vyplývá odlišná odpovědnost, včetně či zejména
odpovědnost za škodu. Dále, zatímco generální ředitel SE je statutárním orgánem SE a
je oprávněn k jednání jejím jménem, je generální ředitel „běžné“ české akciové
společnosti oprávněn k jednání jménem společnosti pouze jako její zástupce ve smyslu
ustanovení § 15 ObchZ, byť mu z tohoto pohledu obvykle rovněž náleží poměrně široký
okruh jednatelských oprávnění.79

77

Funkci generálního ředitele společnosti tak například předpokládají stanovy společnosti UNIPETROL,
a.s., viz. čl. 16, odst. 4. písm. n), společnosti ČEZ, a.s., viz. čl. 19 odst. 10 písm. c), společnosti Česká
zbrojovka a.s., viz. čl. 14 odst. 3 písm. g), společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., viz. čl. 15 odst. 3
písm. s), případně také společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., viz. čl. 15 odst.
3 písm. i) a čl. 31 nebo TATRA, a. s., viz. čl. 24 odst. 3 písm. a) a čl. 30, jakož i společnosti Komerční
banka, a.s., viz. § 41, či společnosti České dráhy, a. s., viz. čl. 36 odst. 3 písm. k) a čl. 48.
78
Např. podle § 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky řídí
Vězeňskou službu generální ředitel vězeňské služby. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 483/1991 Sb.,
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, je statutárním orgánem České televize generální ředitel.
podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci
Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1996 Sb., o drahách, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů je statutárním
orgánem státní organizace Správa železniční dopravní cesty generální ředitel.
79
Např. podle čl. 31 Postavení a pravomoc generálního ředitele stanov společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., je generální ředitel oprávněn řídit společnost a tomto rámci mu
přísluší zejména vykonávat usnesení orgánů společnosti, vykonávat působnost, kterou na něho přeneslo
představenstvo, jednat za společnost v rozsahu písemného pověření představenstvem, jednat v pracovně
právních vztazích s výjimkou případů, kdy zákoník práce vyžaduje, aby jednal statutární orgán, jednat za
společnost v rámci řízení činnosti společnosti, vydávat řídící a organizační normy. Podle čl. 30 Postavení
a pravomoc generálního ředitele stanov společnost TATRA, a. s., generální ředitel řídí výkon běžných
činností společnosti, a to v mezích stanovených představenstvem v souladu s ustanovením stanov. Podle §
41 stanov Komerční banky, a.s., generální ředitel především přijímá rozhodnutí o prioritách v rámci řízení
banky. V rámci pokynů představenstva banky ukládá úkoly ostatním vedoucím zaměstnancům banky,
koordinuje jejich činnost, přijímá rozhodnutí o činnosti banky v rámci schváleného obchodního plánu
banky a strategie banky a pokynů představenstva banky a zajišťuje jejich plnění formou ukládání úkolů
ostatním zaměstnancům banky, zajišťuje komunikaci mezi vedoucími zaměstnanci banky a
představenstvem banky a dozorčí radou banky …
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3.3.2.2.6 Delegovaní generální ředitelé
Důvodová zpráva k prováděcímu zákonu uvádí, že i institut delegovaných
generálních ředitelů je převzat z francouzské úpravy. Slovenský prováděcí zákon hovoří
o výkonných ředitelích a německý i rakouský prováděcí zákon o „ředitelích pověřených
obchodním vedením“ (die geschäftsführenden Direktoren).80
Na návrh generálního ředitele může správní rada jmenovat jednu nebo několik
fyzických osob, které pověří asistencí, a které mají titul delegovaný generální ředitel (§
36 odst. 1 ZoSE). Stanovy určí maximální počet delegovaných ředitelů, který nesmí
převýšit tři (§ 36 odst. 2 ZoSE). Delegovaný generální ředitel může být odvolán správní
radou na návrh generálního ředitele (§ 38 odst. 1 ZoSE). Správní rada určí odměnu
delegovaných generálních ředitelů (§ 36 odst. 3 ZoSE). Správní rada po dohodě
s generálním ředitelem určí rozsah působnosti svěřené delegovanému generálnímu
řediteli a dobu trvaní jeho funkce (§ 39 odst. 4 ZoSE). Delegovaný generální ředitel má
vůči třetím osobám stejný rozsah jednatelského oprávnění jako generální ředitel (§ 39
odst. 5 ZoSE). Pokud jde o úpravu jednatelského oprávnění na Slovensku, v Německu a
Rakousku je tato řešena odlišně.81
Pokud jde o úpravu konfliktu zájmu, který se vztahuje na všechny členy
správního orgánu, resp. správní rady, pak se nepoužijí ustanovení obchodního zákoníku
(§ 33 odst. 11 ZoSE). Základní úprava je obsažena v ustanovení § 33 prováděcího

80

Blíže k tomu DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha : ASPI, 2005,
559 s., 1014 poznámka pod čarou:
„Jako terminologicky nedomyšlenou lze hodnotit volbu pojmu delegovaný generální ředitel, který je
doslovným překladem francouzské předlohy. Přitom sám výraz „délégué“ znamená totéž co pověřený
nebo zastupující, popř. též asistující. Jinak řečeno, jedná se zde o náměstky generálního ředitele.
Doslovné použití francouzské terminologie lze stěží hodnotit jinak než jako bezmyšlenkovité opisování
zahraničního vzoru.“
81
Ustanovení § 29 odst. 2 SZoSE zní:
Na rozhodnutie o obchodnom vedení európskej spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti výkonných
riaditeľov, sa vyžaduje súhlas väčšiny výkonných riaditeľov, ak stanovy neurčia vyšší počet hlasov.
Ustanovení 40 odst. 2 SEAG zní:
Die geschäftsführenden Direktoren führen die Geschäfte der Gesellschaft. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, so sind sie nur gemeinschaftlich zur Geschäftsführung befugt; die
Satzung oder eine vom Verwaltungsrat erlassene Geschäftsordnung kann Abweichendes bestimmen.
Gesetzlich dem Verwaltungsrat zugewiesene Aufgaben können nicht auf die geschäftsführenden
Direktoren übertragen werden. Soweit nach den für Aktiengesellschaften geltenden Rechtsvorschriften
der Vorstand Anmeldungen und die Einreichung von Unterlagen zum Handelsregister vorzunehmen hat,
treten an die Stelle des Vorstands die geschäftsführenden Direktoren.
Ustanovení § 40 odst. 1 SEG zní:
Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind gemeinschaftlich zur Geschäftsführung befugt, soweit diese
nicht den geschäftsführenden Direktoren übertragen ist.
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zákona, na kterou navazuje ustanovení § 34 ZoSE. Úprava podmiňuje každou smlouvu,
kterou uzavírá evropská společnost s tzv. zainteresovanou osobou předchozím
souhlasem správní rady. Zainteresovanou osobou jsou podle zákona generální ředitel,
delegovaní generální ředitelé, předseda či člen správní rady nebo akcionář, který
disponuje více než 5% hlasovacích práv a osoba, která SE ovládá. Pokud je některá
z těchto tzv. zainteresovaných osob na smlouvě uzavírané se společností zainteresována
jen nepřímo, pak je i zde nutný předchozí souhlas správní rady s uzavřením smlouvy.
Předchozímu souhlasu správní rady podléhají rovněž smlouvy, které mají být uzavřeny
mezi evropskou společností a jinou osobou, jestliže tento člen správní rady nebo
generální ředitel nebo delegovaný generální ředitel je vlastníkem podniku této jiné
osoby, neomezeně ručícím společníkem této jiné osoby, statutárním orgánem nebo jeho
členem nebo členem dozorčího orgánu nebo jiného kontrolního orgánu této jiné osoby,
v obecném smyslu vedoucím podniku této osoby. Z výše řečeného platí výjimka pro
běžné smlouvy a dohody uzavřené za obvyklých podmínek. Tyto smlouvy a dohody
však musejí být bez zbytečného odkladu po jejich uzavření oznámeny zainteresovanou
osobou předsedovi správní rady.82

82

Ustanovení § 33 ZoSE zní:
(1) Každá dohoda nebo smlouva uzavřená přímo nebo prostřednictvím jiného mezi monistickou
evropskou společností a jejím generálním ředitelem nebo delegovaným generálním ředitelem nebo
předsedou či členem její správní rady nebo akcionářem, který disponuje více než 5 % hlasovacích práv,
nebo ovládající osobou (dále jen "zainteresovaná osoba") musí být předložena k předchozímu schválení
správní radě.
(2) Odstavec 1 platí také pro dohody a smlouvy, na nichž je některá z osob tam uvedených nepřímo
zainteresovaná.
(3) Předchozímu schválení podle odstavce 1 podléhají rovněž smlouvy a dohody, které mají být uzavřeny
mezi monistickou evropskou společností a jinou osobou, jestliže generální ředitel, delegovaný generální
ředitel, předseda nebo člen správní rady monistické evropské společnosti je majitelem jejího podniku,
neomezeně ručícím společníkem, členem řídícího nebo dozorčího orgánu nebo v obecném smyslu
vedoucím podniku této osoby.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se netýká běžných smluv a dohod uzavřených za obvyklých podmínek.
Tyto smlouvy a dohody však musejí být bez zbytečného odkladu po jejich uzavření oznámeny
zainteresovanou osobou předsedovi správní rady. Seznam těchto smluv a dohod s údajem o jejich
předmětu musí předseda správní rady předložit jednou za rok členům správní rady a auditorovi.
(5) Osoba zainteresovaná na uzavření smlouvy nebo dohody podle odstavců 1 až 3 musí informovat
předsedu správní rady bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o tom, že smlouva nebo dohoda má být
uzavřena. Hlasování správní rady o jejím schválení se nezúčastní a její hlas se nezapočítává do kvora a
potřebné většiny.
(6) Předseda správní rady je povinen informovat auditora bezodkladně o všech schválených dohodách a
smlouvách a je povinen předložit je ke schválení nejbližší valné hromadě. Zainteresovaná osoba nemá
právo hlasovat a její hlasy se nezapočítávají do kvora a potřebné většiny.
(7) Auditor je povinen předložit zvláštní zprávu o smlouvách a dohodách schvalovaných i oznamovaných
společně s řádnou účetní závěrkou valné hromadě, která o zprávě rozhodne. Zainteresovaná osoba nemá
právo o zprávě hlasovat a její hlasy se nezapočítávají do kvora a potřebné většiny.

40

Členům správní rady je zakázáno uzavírat s evropskou společností smlouvy o
poskytnutí půjčky nebo úvěru ve prospěch těchto členů nebo jakékoliv jiné smlouvy,
jejichž předmětem by bylo obdobné plnění. Evropská společnost nesmí uzavřít
smlouvu, jejichž předmětem by bylo zajištění závazků členů správní rady vůči třetím
osobám ani žádnou formou poskytnout takové zajištění. Smlouvy uzavřené v rozporu
s touto úpravou jsou neplatné (§ 34 odst. 1 ZoSE). Tento zákaz platí i pro generálního
ředitele a delegované generální ředitele. Uplatní se rovněž vůči osobám blízkým vůči
každému, kdo by působil jako prostředník pro osobu v tomto ustanovení uvedenou (§
34 odst. 3 ZoSE).
Úprava konfliktu zájmu je v rámci obchodního zákoníku řešena odlišně, ale na
evropskou společnost se nepoužije (§ 33 odst. 11 ZoSE). Ustanovení § 196a ObchZ se
sice vztahuje na větší okruh osob, ale zároveň za splnění určitých podmínek dává
možnost takovouto smlouvu uzavřít. Blíže k této problematice bude pojednáno u české
úpravy.83

(8) Smlouvy a dohody podle odstavců 1 až 3, které byly schváleny valnou hromadou, a rovněž ty, které
valná hromada neschválila, jsou platné a vůči třetím osobám účinné, ledaže by byly soudem na návrh
evropské společnosti nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 %
základního kapitálu, podaný jménem evropské společnosti prohlášeny za neplatné v případě zaviněného
protiprávního jednání při jejich uzavírání. Soud při svém rozhodování přihlédne k zájmu třetích osob,
které nabyly práva v dobré víře. I v případě, že smlouvy nebyly uzavřeny na základě zaviněného
protiprávního jednání, může soud rozhodnout na návrh evropské společnosti nebo akcionářů, kteří mají
akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, podaný jménem evropské
společnosti, že zainteresovaná osoba a popřípadě i předseda a další členové správní rady jsou povinni
společně a nerozdílně nahradit evropské společnosti škodu vzniklou na základě smluv nebo dohod, které
nebyly schváleny valnou hromadou a které měly škodlivý vliv na společnost.
(9) Smlouvy a dohody podle odstavců 1 až 3, které byly uzavřeny bez předchozího schválení správní
radou, mohou být soudem na návrh evropské společnosti nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, podaný jménem evropské společnosti
prohlášeny za neplatné, jestliže měly škodlivé účinky pro evropskou společnost. Právo na prohlášení
neplatnosti se promlčí za 3 roky od uzavření smlouvy nebo dohody. Jestliže však bylo uzavření dohody
nebo smlouvy skryto, běží promlčecí lhůta až od okamžiku, kdy vyjde najevo. Zainteresovaná osoba
odpovídá evropské společnosti za způsobenou škodu.
(10) Neplatnost nemůže být prohlášena, jestliže uzavření smlouvy nebo dohody dodatečně schválí valná
hromada na základě zvláštní zprávy auditora obsahující odůvodnění, proč nedošlo k předběžnému
schválení správní radou. Zainteresovaná osoba nemá právo hlasovat a její hlasy se nezapočítávají do
kvora a potřebné většiny.
(11) Ustanovení obchodního zákoníku o opatřeních proti konfliktu zájmů 15) se nepoužijí.
83
Ustanovení 196a ods. 1 a 2 ObchZ zní:
1) Společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady,
prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo
osobami jim blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo na ně
bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek
obvyklých v obchodním styku.
2) Pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 oprávněny jednat i jménem jiné osoby, použije se ustanovení
odstavce 1 obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch této jiné osoby. Souhlasu valné hromady není
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Členové orgánů SE nesmějí ani poté, co přestanou zastávat funkci, sdělovat
informace o SE, jejichž šíření by mohlo poškodit zájmy společnosti, s výjimkou
případů, ve kterých předání informací požadují nebo povolují vnitrostátní právní
předpisy vztahující se na akciové společnosti nebo ve kterých je sdělení ve veřejném
zájmu (čl. 49 nařízení o SE). Členové řídících, dozorčích a správních orgánů SE
odpovídají v souladu s předpisy vztahujícími se na akciové společnosti v členském
státě, ve kterém se nachází sídlo SE, za ztrátu nebo škodu, která vznikla SE v důsledku
porušení jim uložených právních, ze stanov vyplývajících nebo jiných povinností při
výkonu jejich funkce (čl. 50 nařízení o SE). Tato úprava, jak z ní již vyplývá, je
použitelná pro oba modely, tedy dualistický i monistický.

IV. Představenstvo akciové společnosti
4.1 Charakteristika představenstva
Představenstvo, jak již bylo řečeno výše, je spolu s valnou hromadou a dozorčí
radou jedním z obligatorních orgánů akciové společnosti. Existence představenstva je
do značné míry spojená s oddělením vlastnictví od řízení a správy společnosti, jak o
něm hovořím na několika místech této práce.
Pojem představenstva není v českém, resp. československém, právním řádu
pojmem novým. Úprava akciové společnosti, jejíž součástí je i úprava představenstva,
je obsažena, nikoliv v samostatném zákoně, jako tomu bylo dříve nebo jako je tomu
v Německu nebo Rakousku, ale je součástí části druhé, dílu pátého, oddílu čtvrtého
obchodního zákoníku, konkrétně ustanovení §§ 191 – 196a, i když některé dílčí otázky
jsou řešeny i v jiných částech zákona, zejména obecné úpravě obchodních společností.84
Představenstvo akciové společnosti je podle výslovné dikce ustanovení § 191
odst. 1 ObchZ statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná
jejím jménem. Charakteristika statutárního orgánu je součástí občanského zákoníku,

zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě anebo zajištění
závazků ovládané osoby ovládající osobou.
84
Jak již bylo uvedeno dříve v práci, byla úprava akciových společností v samostatném zákoně, např.
zákoně č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech, který byl nahrazen taktéž samostatnou úpravou
akciového práva v zákoně č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech. V Německu je akciová společnost
obsažená také samostatném zákoně z roku 1965, stejně je tomu i v Rakousku, kde je akciová společnost
součástí akciového zákona č. 98/1965 BGBl.
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který v ustanovení § 20 odst. 1 stanoví, že právní úkony právnické osoby ve všech
věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby,
zakládací listinou nebo zákonem. Obdobné ustanovení obsahuje obchodní zákoník,
když podle § 13 odst. 1 právnická osoba jedná statutárním orgánem, přičemž podle
ustanovení § 13 odst. 2 ObchZ, pak ustanovení obchodního zákoníku o jednotlivých
obchodních společnostech a družstvu určují statutární orgány, jejichž jednání je
jednáním podnikatele. Ačkoliv obchodní zákoník označuje za statutární orgán akciové
společnosti představenstvo, může zvláštní zákon statutární orgán nazvat odlišně.85
Ve vztahu k valné hromadě akciové společnosti je představenstvo výkonným
orgánem, když podle ustanovení § 194 odst. 4 ObchZ se řídí zásadami a pokyny
schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
Navíc je představenstvo povinno nejméně jednou za účetní období předložit valné
hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
Působnost představenstva určuje obchodní zákoník velmi široce, když podle
ustanovení § 191 odst. 1 ObchZ představenstvo rozhoduje o všech záležitostech
společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné
hromady nebo dozorčí rady. Vymezení působnosti představenstva je podle ustanovení §
173 odst. 1 písm. g) ObchZ obligatorní součástí stanov akciové společnosti.
Jak vyplývá z výše uvedeného, rozlišuje se u představenstva jednatelské
oprávnění, tedy schopnost vyjadřovat vůli akciové společnosti navenek a jednak
obchodní vedení společnosti, tedy v zásadě řízení vnitřních záležitostí společnosti. K.
Eliáš v souvislosti s dvojím okruhem činností představenstva uvádí, že „první z nich je
označována jako obchodní vedení, které představuje pravomoc spravovat podnik po
stránce hospodářské, výrobní, technické, personální a organizační a druhou je
jednatelská působnost, která v sobě obsahuje oprávnění činit jménem společnosti a ve
všech věcech jí se týkajících právní úkony navenek.“86 Rozlišení vnější a vnitřní
působnosti představenstva používají i další autoři a je možné ho pokládat za obecně

85

Příkladem takovéhoto zákona byl zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papíru, který ve svém § 7
odst. 1 za statutární orgán označuje burzovní komoru, která plní funkci představenstva.
86
ELIÁŠ, K. Akciová společnost – Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho
reformě. Praha : LINDE, 2000, 241 s.
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platné, byť se v detailu může odlišovat.87 Podle S. Černé „obchodní vedení a jednání
jménem společnosti spolu velmi těsně souvisí.“88
Obchodní zákoník a další právní předpisy stanoví celou řadu dalších záležitostí,
které patří do působnosti představenstva, nelze je však podle mého názoru zcela
zahrnout ani do jednatelského oprávnění, ani do obchodního vedení. Z tohoto důvodu je
podřazuji pod úpravu tzv. další působnosti.

4.2 Jednatelské oprávnění
Jednatelským oprávněním se rozumí jednání jménem společnosti navenek.
Jednání představenstva je jednáním, které je připisováno přímo společnosti.
Protože představenstvo je kolektivním orgánem, je důležité vymezení jakým
způsobem jedná jménem společnosti. Z dikce ustanovení § 191 odst. 1 ObchZ vyplývá,
že pokud nestanoví stanovy něco jiného, jedná navenek za představenstvo jménem
společnosti každý člen představenstva.89 Zásadně tak jedná jménem společnosti každý
člen představenstva samostatně, tento způsob jednání představenstva však lze ve
stanovách různě kombinovat a upravit. R. Kříž k dané problematice uvádí, že „nelze
příliš doporučit takovou úpravu jednání jménem společnosti, kdy by byli oprávněni
jednat jménem společnosti všichni členové představenstva společně, neboť tato
ustanovení stanov jsou z hlediska reálného fungování společnosti nepraktická.“90
Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku, a to včetně uvedení
způsobu jak jménem právnické osoby jednají (§ 35 písm. f ObchZ). V případě, že je

87

Viz. např. ČERNÁ, S. Obchodní právo : Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, 2006, 234 s.
ČERNÁ, S. Obchodní právo : Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, 2006, 234 s.
89
Například Stanovy Akciové společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s., obsahují úpravu jednání za
společnost v čl. 30, který zní: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými
orgány, v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo
předseda představenstva (případně místopředseda představenstva) spolu s dalším členem představenstva.
Další stanovy, které využily možnost upravit odlišně jednání jménem společnosti, jsou i Stanovy
TATRA, a.s., které ve čl. 6 obsahují ustanovení, podle kterého: Jménem společnosti jedná představenstvo
jako statutární orgán, přičemž předseda představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti vždy
samostatně. Každý z ostatních členů je oprávněn jednat jménem společnosti vždy jen společně s dalším
členem představenstva.
Stanovy ČEZ, a.s. obsahují ve svém článku 30 také úpravu jednání jménem společnosti, podle které:
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva nebo
společně dva členové představenstva.
90
KŘÍŽ, R. Dozorčí rada a představenstvo akciové společnosti v praxi a teorii. Codex Bohemia, 1999,
127 s.
88
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právní úkon učiněn v rozporu se zápisem do obchodního rejstříku, pak je podle
rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12. června 2001, pod spisovou značkou 29 Cdo
695/2000, nutné považovat takovýto úkon za absolutně neplatný, vzhledem k tomu, že
způsob jednání za společnost vyplývá ze společenské smlouvy a je zřejmý i z výpisu
obchodního rejstříku jako veřejného seznamu. Dále Nejvyšší soud stanovil, že určení
způsobu jednání jménem společnosti, se nepovažuje za omezení jednatelského
oprávnění. Je proto účinné i ve vztahu k třetím osobám, protože mají možnost zjistit
způsob jednání z obchodního rejstříku. O. Řeháček, ve svém článku cituje „usnesení
Vrchního soudu v Praze ze dne 29. dubna 2004, pod spisovou značkou 9 Cmo
559/2003, který zaujal stanovisko, že jestliže statutární orgán společnosti nejedná
způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, nejde o neplatnost absolutní, ale pouze o
relativní neplatnost.“91
Za spornou se podle T. Dvořáka „může jevit i otázka, zda ve stanovách může být
stanoveno, že členové představenstva jsou v některých otázkách oprávněni jednat pouze
společně, ve všech ostatních otázkách však mohou jednat samostatně“. K tomu T.
Dvořák dále uvádí, že „se nejedná o neúčinné omezení jednatelského oprávnění, jak to
namítají rejstříkové soudy, nýbrž jde o vymezení způsobu jednání představenstva,
ovšem rozhodnutí zmatečné, ohrožující právní jistotu všech.“
Jednání jménem společnosti může být omezeno buď přímo zákonem, stanovami,
rozhodnutím valné hromady nebo dozorčí rady (§ 191 odst. 2 ObchZ). Ustanovení §
191 odst. 2 ObchZ dále stanoví, že omezení je neúčinné vůči třetím osobám, v daném
případě, se jedná o konkretizaci obecného ustanovení § 13 odst. 5 ObchZ, které zároveň
stanoví, že jednání je neúčinné i v případě, že o omezení třetí osoby věděly. Jak již bylo
řečeno výše, mohou stanovy omezit jednatelské oprávnění společnosti tím, že například
určí, že k určitému jednání je zapotřebí souhlasu valné hromady nebo dozorčí rady.
Shodně se k dané problematice vyjádřil i Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 23. září
2003, pod spisovou značkou 29 Odo 216/2003, ve kterém stanovil, že za omezení podle
ustanovení § 191 odst. 1 ObchZ, lze považovat pouze omezení, která zakazují
představenstvu jako celku nebo osobám jednajícím jménem představenstva, a tedy i
jménem společnosti, učinit určitý právní úkon či právní úkony anebo takovýto úkon
podmiňují (např. souhlasem valné hromady).
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Judikatura i literatura se zabývala i případy, kdy se nejedná o omezení
jednatelského oprávnění. Rovněž rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. září 2003, pod
spisovou značkou 29 Odo 216/2003 stanovil, že ustanovení stanov o způsobu jednání
právnické osoby není vnitřním omezením jednatelského oprávnění ve smyslu ustanovení
§ 191 odst. 2 ObchZ. Jestliže však stanovy akciové společnosti určují odchylně od třetí
věty ustanovení § 191 odst. 1 ObchZ způsob jednání jménem společnosti, což se
následně zapisuje do obchodního rejstříku, nejde o vnitřní omezení jednatelského
oprávnění, ale o stanovení odchylného způsobu jednání jménem společnosti, což
citované ustanovení obchodního zákoníku umožňuje bez jakéhokoliv omezení. Zároveň
se Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 24. dubna 2007, pod spisovou značkou 29 Odo
1082/2005 vyjádřil i k nemožnosti, aby dva členové představenstva, kteří smí jednat
jménem společnosti, udělili generální plnou moc jen jednomu z nich. Takovýto postup
by byl podle rozhodnutí soudu v rozporu s právní úpravou jednání statutárních orgánu
společnosti v zákoně a stanovách společnosti.
Sám zákon nejenže umožňuje omezení jednatelského oprávnění, ale dokonce i
vyloučení, kdy v ustanovení § 199 odst. 2 ObchZ stanoví, že v případě řízení před
soudy nebo jinými orgány proti členu představenstva, je dozorčí rada povinna určit
svého člena, který bude společnost zastupovat. Dalším takovým případem je i
jmenování likvidátora společnosti, na kterého přechází působnost statutárního orgánu
jednat jménem společnosti (§ 70 odst. 3 ObchZ). V některých případech zákon výslovně
stanoví, že představenstvo může jednat jen s předchozím souhlasem jiného orgánu
společnosti. Příkladem této úpravy je ustanovení § 193 odst. 2 ObchZ, který stanoví
nutnost souhlasu dozorčí rady k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost
nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku
v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z
poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li
společnost konsolidovanou účetní závěrku. Shodně i ke smlouvě, na jejímž základě
dochází k převodu podniku nebo jeho části, ke smlouvě o nájmu podniku nebo jeho
části a ke smlouvě zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části musí být udělen
souhlas valné hromady (§ 67a ods. 1 ObchZ).
Kromě obecné úpravy jednání jménem akciové společnosti existuje i úprava
jednání podle ustanovení § 21 odst. 1 OSŘ, podle které je jedinou osobou oprávněnou
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jednat za akciovou společnost před soudem předseda představenstva. Jiný člen
představenstva může za společnost jednat, jen jestli je k jednání před soudy pověřen
podle ustanovení § 194 odst. 3 ObchZ.
Obchodní zákoník také upravuje způsob, jakým musí členové představenstva
podepisovat listiny. Podle ustanovení § 66 odst. 7 ObchZ podepisují osoby, které činí
jménem společnosti písemné úkony tak, že k firmě společnosti připojují svůj podpis.
Zároveň ale zákoník stanoví, že neuvedení firmy u podpisu jednající osoby nezpůsobuje
neplatnost úkonu. J. Dědič uvádí, že „podpis bude zavazovat společnost pouze tehdy,
bude.li z právního úkonu zřejmé, že tento úkon je učiněn jménem společnosti a bude
podepsán osobou oprávněnou společnost zavazovat (např. v záhlaví smlouvy bude
uvedená firma společnosti, avšak u podpisu jednatele na konci smlouvy nebude uvedena
firma společnosti, avšak bude patrné, že podepsaná osoba podepsala smlouvu jako
jednatel této společnosti).“92 T. Dvořák k této problematice uvádí, že se „v současné
době používají místo podpisu razítka, ale podle mého názoru používání mechanických
náhražek podpisu nelze pro praxi doporučit, přestože jejich používání umožňuje
ustanovení § 40 odst. 3 ObčZ. Jako obtížný se podle mého názoru může jevit případ,
kdy některá ze stran začne zpochybňovat pravost podpisu, a u mechanických náhražek
je zpravidla velmi obtížné (ne-li přímo nemožné) ověřit jejich pravost.“93 Otázkou
podoby podpisu se zabývala rovněž L. Jeřábková, která určila co považuje za
mechanické prostředky nahrazující podpis. Podle jejího názoru se jedná o „tzv.
faksimile, které mohou představovat podpisová razítka či takové nahrazení vlastnoruční
signatury, kdy je popis členy statutárního orgánu naskenován a do smluv je umístěn
přímo při tisku jednotlivých vyhotovení. Úpravu této otázky najdeme v našem právu
v ustanovení § 40 odst. 3 ObčZ, podle kterého je nahrazení podpisu mechanickým
prostředkem přípustné tam, kde je to obvyklé.“94 L. Jeřábková se zároveň vyjádřila, kdy
je takový postup běžný, může se jednat o „formulářové smlouvy společností s rozsáhlou
smluvní agendou, kde by vlastnoruční podepisování nebylo technicky možné.“
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V případě pochybností, ale L. Jeřábková doporučuje, „raději vyhovět přísnému
stanovisku a podepisovat vlastnoručně.“95
Od jednání jménem společnosti, je ale nutné odlišovat jednání za společnost.
Jménem společnosti jedná, jak již bylo řečeno výše, pouze představenstvo (§ 191 odst. 1
ObchZ). Oproti tomu za společnost jedná podle ustanovení § 13 odst. 1 ObchZ její
zástupce. Za zástupce společnosti je možnost považovat prokuristu podle ustanovení §
14 odst. 1 ObchZ, zástupce na základě zákonného zmocnění podle ustanovení § 15 odst.
1 ObchZ nebo zástupce na základě plné moci. K dané problematice se vyjádřil i
Nejvyšší soud ze dne 29. května 2007, pod spisovou značkou 32 Odo 958/2005, který
určil, že předseda představenstva jedná podle ustanovení § 191 odst. 1 ObchZ a nikoliv
jako pověřená osoba ve smyslu ustanovení § 15 ObchZ. Vrchní soud v Praze
v rozhodnutí ze dne 28. února 2000, pod spisovou značkou 7 Cmo 55/99 stanovil, že je
předně nutné důsledně odlišit způsob jednání jménem společnosti a způsob jednání za
společnost, tedy způsob jejího zastupování. Podle ustanovení § 13 odst. 1, 2 ObchZ
právnická osoba jedná statutárním orgánem nebo za ní jedná zástupce přičemž
ustanovení obchodního zákoníku o jednotlivých obchodních společnostech a družstvu
určují statutární orgány, jejichž jednání je jednáním podnikatele. Jednatel společnosti
s ručením omezeným je jejím statutárním orgánem jednajícím jménem společnosti.
Oproti tomu prokurista je zmocněncem společnosti, jenž společnost (coby podnikatele)
zastupuje ve všech právních úkonech, k nimž dochází při provozu podniku. Zatímco
jednatel je tedy statutární orgán společnosti jednající jménem společnosti, prokurista je
zástupcem společnosti jednající za společnost.
Úprava jednatelského oprávnění bude podle návrhu nového obchodního
zákoníku

obsažena

v zákoníku

občanském.

Návrh

upravuje

pouze

omezení

jednatelského oprávnění, které bude nadále neúčinné vůči třetím osobám, i v případě, že
bude zveřejněno (§ 77 odst. 1 NObchZ).

4.3 Obchodní vedení
Podle ustanovení § 192 odst. 1 ObchZ přísluší představenstvu obchodní vedení
společnosti. Obchodní zákoník ale samotný pojem obchodní vedení nevymezuje. S.
95

Tamtéž.
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Černá pod pojmem obchodního vedení rozumí „rozhodování o vnitřních záležitostech
společnosti.“ K dané problematice se vyjádřila i judikatura, příkladem je rozhodnutí
Nejvyššího soudu ze dne 5. října 2005, pod spisovou značkou 5 Tdo 1208/2005, které se
mimo jiné v odůvodnění vyjádřilo k pojmu obchodního vedení, pod kterým se rozumí
řízení společnosti, tj. zejména organizování a řízení její každodenní podnikatelské
činnosti. Rovněž v usnesení ze dne 5. dubna 2006, spisová značka 5 Tdo 94/2006, se
Nejvyšší soud vyjádřil k pojmu obchodního vedení. Obchodní vedení zpravidla
zahrnuje organizaci a řízení podniku, tj. např. zásobování, odbyt, reklama, vedení
účetnictví apod., jakož i rozhodování o podnikatelských záměrech. Pod pojmem
obchodního vedení pak nelze zahrnout právní úkony uzavírané společností s třetími
osobami. Do obchodního vedení společnosti však nenáleží ty činnosti, které jednatel
provádí ve vztahu ke společníkům či orgánům společnosti. Obdobně se k obchodnímu
vedení vyjádřil opět Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 30. dubna 1997, spisová značka
1 Odon 2/97, který stanovil, že obchodní vedení směřuje dovnitř společnosti a jde při
něm o řízení společnosti, zejména o realizaci její podnikatelské činnosti.
Podle ustanovení § 192 odst. 2 ObchZ obchodní vedení zabezpečuje
představenstvo. Odlišnou úpravu obsahuje pro společnosti s ručením omezeným
ustanovení § 134 ObchZ, podle kterého obchodní vedení náleží jednatelům společnosti,
kteří jsou, stejně jako představenstvo akciové společnosti, statutárním orgánem
společnosti (§133 odst. 1 ObchZ). Z pojmu zabezpečuje, lze podle mého názoru
dovodit, že tuto svojí pravomoc může přenést i na jiné osoby.96 I v případě, kdy
představenstvo pověří obchodním vedením společnosti jiné osoby, podle J. Dědiče
„nezbavuje představenstvo odpovědnosti za škodu, která by vznikla akciové společnosti
tím, že by obchodní vedení akciové společnosti nebylo zabezpečeno řádně.“97 Obchodní
zákoník dále uvádí, že nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se
obchodního vedení společnosti (§ 194 odst. 4 poslední věta ObchZ). Avšak podle
ustanovení § 190b odst. 2 ObchZ je řídící osoba oprávněna udílet představenstvu řízené
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osoby pokyny, a to i takové, které mohou být pro řízenou osobu i nevýhodné, jestliže
jsou v zájmu řídící osoby nebo jiné osoby, se kterou tvoří koncern.
Podle ustanovení § 192 odst. 1 ObchZ je součástí obchodního vedení řádné
vedení účetnictví společnosti. Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví stanoví, že
představenstvo může pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo
fyzickou osobu (§ 5 odst. 1). Zároveň ale zákon o účetnictví v ustanovení § 5 odst. 2
stanoví, že pověřením vedení účetnictví se nezbavuje představenstvo odpovědnosti za
vedení účetnictví. S vedením účetnictví souvisí celá řada dalších činností v působnosti
představenstva, o kterých by zřejmě mělo být pojednáno v kapitole o další působnosti
představenstva. Vzhledem ke vzájemné úzké provázanosti, se však o nich zmíním právě
v souvislosti s vedením účetnictví. Podle ustanovení § 198 ObchZ, je představenstvo
povinno předložit dozorčí radě k přezkoumání řádnou, mimořádnou a konsolidovanou,
popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
Dozorčí rada je povinna předložit své vyjádření valné hromadě, z čehož lze doložit, že
je povinností představenstva předložit řádné, mimořádné a konsolidované účetní
závěrky i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát dozorčí
radě, a to v dostatečném časovém předstihu, aby tato mohla účetní závěrku přezkoumat
a seznámit se s návrhem představenstva na rozdělení zisku a úhradu ztrát a předložit své
vyjádření valné hromadě.
Ustanovení § 192 odst. 1 ObchZ určuje, že účetní závěrka nebo vybrané údaje z
ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se
zasílají akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 dnů před valnou hromadou.
Vydala-li společnost akcie na majitele, hlavní údaje této účetní závěrky se v téže lhůtě
uveřejní způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady s
uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře
společnosti. Pojem účetní závěrka vymezuje ustanovení § 18 odst. 1 ZÚč, podle kterého
je účetní závěrka nedílný celek a tvoří jí rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty, příloha,
která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Podle
ustanovení § 19 odst. 1 ZÚč jí sestavují k rozvahovému dni, kterým je den, kdy
uzavírají účetní knihy. Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu
dni účetního období a v ostatních případech sestavují mimořádnou účetní závěrku (§ 19
odst. 1 ZÚč). Akciová společnost musí mít účetní závěrku i výroční zprávu ověřenou
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auditorem podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu (§ 39 odst. 1
ObchZ). Zvláštní zákon v tomto případě představuje výše zmiňovaný zákon o účetnictví
(§ 20) a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (§ 118 odst. 2).
Ustanovení § 38i odst. 1 písm. c ObchZ stanoví, že se do sbírky listin ukládají i výroční
zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí
výroční zprávy.
Představenstvo je dále povinno předkládat valné hromadě zprávu o
podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční
zprávy (§ 192 odst. 2 ObchZ). Zprávu je představenstvo povinno předložit ve lhůtách
určených stanovami, nejméně však jednou za účetní období (§ 192 odst. 2 první věta
ObchZ). Výroční zpráva je upravena v ustanoveních § 21 a § 22 odst. 7 ZÚč. Z nich
mimo jiné vyplývá, že součástí výroční zprávy je i účetní závěrka (§ 21 odst. 4 ZÚč).
Ustanovení § 22 odst. 7 ZÚč upravuje konsolidovanou výroční zprávu, kterou se rozumí
výroční zpráva podle ustanovení § 21 ZÚč, která obsahuje informace o konsolidačním
celku. Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku za konsolidační celek má
účetní jednotka, která je obchodní společností a je řídící osobou nebo ovládající osobou
(§ 22 odst. 2 věta první ZÚč). Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a
komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském
postavení společnosti (§ 21 odst. 1 ZÚč).
Pokud jde o způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty, tak ten má být podle
ustanovení § 173 odst. 1 písm. i ObchZ upraven stanovami.
Německý akciový zákon upravuje vedení společnosti, obchodní vedení a
zastupování v ustanoveních §§ 76 – 78. Podle této úpravy řídí společnost na vlastní
odpovědnost představenstvo.98 K obchodnímu vedení jsou oprávněni všichni členové
společně, zároveň ale zákon umožňuje i odlišnou úpravu obchodního vedení, pokud tak
stanoví stanovy nebo jednací řád představenstva.99 Členové představenstva mohou
zastupovat společnost soudně i mimosoudně, ale pouze společně. Zákon o akciových
98

Ustanovení § 76 odst. 1 AktG zní:
Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu leiten.
99
Ustanovení § 77 odst. 1 AktG zní:
Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so sind sämtliche Vorstandsmitglieder nur
gemeinschaftlich zur Geschäftsführung befugt. Die Satzung oder die Geschäftsordnung des Vorstands
kann Abweichendes bestimmen; es kann jedoch nicht bestimmt werden, daß ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder Meinungsverschiedenheiten im Vorstand gegen die Mehrheit seiner Mitglieder
entscheiden.
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společnostech, ale zároveň umožňuje, aby způsob zastupování společnosti určily
odchylně stanovy.100 Na rozdíl od českého obchodního zákoníku je výlovně umožněno,
aby společnost zastupoval člen představenstva spolu s prokuristou, pokud tuto úpravu
zakotví stanovy.101 Zároveň mohou být pro uzavírání určitých druhů obchodů zmocněni
i jednotliví členové představenstva, i když jinak jedná představenstvo pouze jako
celek.102 Oprávnění k zastupování společnosti je neomezitelné ve vztahu k jednání
navenek. Ale ve vztahu člena představenstva a společnosti, jsou členové povinni
dodržovat omezení ohledně obchodního vedení, které byly stanoveny v souladu
s předpisy o akciové společnosti, stanovami, dozorčí radou, valnou hromadou nebo
jednacími řády představenstva a dozorčí rady.103

4.4 Další působnost
Vedle jednatelského oprávnění a obchodního vedení společnosti svěřuje
obchodní zákoník a další právní předpisy do působnosti představenstva řadu další
záležitostí.
Patří zde například povinnost představenstva svolat valnou hromadu bez
zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv
účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů
společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s
ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala
100

Ustanovení § 78 odst. 1 a 2 AktG zní:
(1) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.
(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so sind, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt,
sämtliche Vorstandsmitglieder nur gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft befugt. Ist eine
Willenserklärung gegenüber der Gesellschaft abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem
Vorstandsmitglied.
101
Ustanovení § 78 odst. 3 AktG zní:
Die Satzung kann auch bestimmen, daß einzelne Vorstandsmitglieder allein oder in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind.
102
Ustanovení § 78 odst. 4 AktG zní:
Zur Gesamtvertretung befugte Vorstandsmitglieder können einzelne von ihnen zur Vornahme bestimmter
Geschäfte oder bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen. Dies gilt sinngemäß, wenn ein einzelnes
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt ist.
103
§ 82 Beschränkungen der Vertretungs-und Geschäftsführungsbefugnis
(1) Die Vertretungsbefugnis des Vorstands kann nicht beschränkt werden.
(2) Im Verhältnis der Vorstandsmitglieder zur Gesellschaft sind diese verpflichtet, die Beschränkungen
einzuhalten, die im Rahmen der Vorschriften über die Aktiengesellschaft die Satzung, der Aufsichtsrat,
die Hauptversammlung und die Geschäftsordnungen des Vorstands und des Aufsichtsrats für die
Geschäftsführungsbefugnis getroffen haben.
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do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření,
nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného (§ 193 odst. 1 ObchZ). Podle R. Kříže
se „ztrátou ve smyslu tohoto ustanovení není pouze účetní ztráta za uplynulé účetní
období, ale souhrn všech neuhrazených ztrát za uplynulé účetní období, ale souhrn
všech neuhrazených ztrát minulých účetních období a poslední zjištěné ztráty.104 Pro
svolávání valné hromady se použije obecná úprava obsažená v ustanovení § 184 ods. 4
ObchZ.
Podle ustanovení § 98 odst. 2 IZ má povinnost podat insolvenční návrh mimo
jiné i představenstvo společnosti. V případě, že jsou členové představenstva oprávněni
jednat samostatně, má povinnost podat insolvenční návrh každý z nich (§ 98 ods. 2 IZ).
Osoba, která v rozporu se svou povinností insolvenční návrh nepodá, odpovídá věřiteli
za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti (§ 99 ods. 1 IZ).
Představenstvo je povinno poskytnout insolvenčnímu správci nebo předběžnému
správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost, zejména dbát pokynů
insolvenčního správce nebo předběžného správce (§ 210 ods. 1 IZ).
Dále uvádím jen se stručnou charakteristiku a s odkazem na příslušné zákonné
ustanovení další působnost představenstva, jak jí uvádějí obchodní zákoník a zákon o
přeměnách společností a družstev. Zákon o přeměnách obchodních společností a
družstev zmiňuji zejména proto, že fúze byly ještě v nedávné době upravovány rovněž
obchodním zákoníkem.
•

Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu po schválení jednání
učiněných před vznikem společnosti oznámit to účastníkům závazkových vztahů
vzniklých z těchto jednání (§ 64 odst. 3 ObchZ).

•

Není-li uzavřena ovládací smlouva, je představenstvo povinno ve lhůtě 3 měsíců
od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, je-li ovládané osobě jednající s
péčí řádného hospodáře známa ovládající osoba, popřípadě touto ovládající
osobou ovládané osoby (§ 66a odst. 9 ObchZ).

104

KŘÍŽ, R., Dozorčí rada a představenstvo akciové společnosti v praxi a teorii. Codex Bohemia, 1999,
132 s.
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•

Představenstvo plní povinnosti, které souvisejí s likvidaci společnosti, a to
dokud není likvidátor jmenován, nebo jestliže skončila jeho funkce a není
jmenován likvidátor nový (§ 68 odst. 5 ObchZ).

•

Představenstvo sestavuje účetní závěrku předcházející dni vstupu do likvidace
(§ 74 odst. 1 ObchZ).

•

Člen nebo členové představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti
jednat k datu emise akcií, opatří listinné akcie svým podpisem (§ 155 odst. 4
ObchZ).

•

Představenstvo může být valnou hromadou zmocněno, aby stanovilo výši
emisního kurzu akcií upisovaných s uplatněním přednostního práva z prioritních
dluhopisů (§ 160 odst. 2 písm. e ObchZ).

•

Představenstvo je povinno seznámit nejbližší valnou hromadu s důvody a
účelem uskutečněných nákupů (nabývání vlastních akcií na základě usnesení
valné hromady), s počtem a jmenovitou hodnotou nabytých akcií, s jejich
podílem na základním kapitálu společnosti a s cenou, která za ně byla zaplacena
(§ 161a odst. 2 ObchZ).

•

Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov,
avšak jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým
způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu
s rozhodnutím valné hromady (§ 173 odst. 3 ObchZ).

•

Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní
skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného
odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné
znění stanov (§ 173 odst. 4 ObchZ).

•

Představenstvo podává návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku,
podepisují ho všichni jeho členové (§ 175 ObchZ).

•

Člen nebo členové představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti
jednat, připojují podpis k zatímnímu listu (§ 176 odst. 2 písm. g ObchZ).

•

Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu
nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo
na jeho žádost zatímní list za akcie vymění (§ 176 odst. 5 ObchZ).
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•

Představenstvo vyzývá upisovatele, který nesplatil emisní kurs upsaných akcií
nebo jeho splatnou část, aby tak učinil ve lhůtě, kterou určí stanovy společnosti,
jinak ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy (§ 177 odst. 3 ObchZ).

•

Po marném uplynutí lhůty podle ustanovení § 177 odst. 3 ObchZ, vyloučí
představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v
přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem a
stanovami společnosti jiné opatření (§ 177 odst. 4 ObchZ).

•

Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí
představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní
představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné
hromady; písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí
zveřejní (§ 177 odst. 5 ObchZ).

•

Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový
zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní
kurs těchto akcií (§ 177 odst. 6 ObchZ).

•

Jsou-li akcie společnosti kótované nebo sice kótované nejsou, ale byly vydány
na majitele, je představenstvo povinno oznámit den výplaty dividendy, místo a
způsob její výplaty, popřípadě rozhodný den způsobem určeným zákonem a
stanovami pro svolání valné hromady, neurčí-li stanovy něco jiného. Jestliže
společnost vydala akcie na jméno a stanovy neurčují den splatnosti dividendy, je
představenstvo povinno zaslat akcionářům oznámení o dnu splatnosti dividendy
bez zbytečného odkladu po dni konání valné hromady, která o výplatě dividendy
rozhodla, nezasílá-li společnost dividendu na své náklady a nebezpečí (§ 178
odst. 9 ObchZ).

•

Představenstvo je oprávněno na valné hromadě odmítnout sdělit akcionáři
informaci, pokud rozhodlo, že z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že
by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o vnitřní informaci
podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství
společnosti nebo utajovanou informací podle zvláštního právního předpisu (§
180 odst. 4 ObchZ).

•

Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře předložený v souladu
s ustanovením § 180 odst. 5 ObchZ se svým stanoviskem, pokud je to možné,
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nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady (§ 180 odst. 5
ObchZ).
•

Představenstvo svolává mimořádnou valnou hromadu na základě žádosti
akcionáře nebio akcionářů společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota dosahuje výše stanovené ObchZ (§ 181 ObchZ).105

•

Představenstvo zařadí na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v § 181
odst. 1 ObchZ jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, pokud
žádost došla po zaslání pozvánky, na valnou hromadu nebo po uveřejnění
oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné
hromadě ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem
určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady (§ 182 odst. 1 písm. a
ObchZ).

•

Představenstvo podá na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v § 181
odst. 1 ObchZ žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří
jsou v prodlení s jeho splacením nebo uplatní postup podle § 177 ObchZ (§ 182
odst. 1 písm. d ObchZ).

•

Představenstvo se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné
hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou,
zakladatelskou listinou nebo stanovami (§ 183 odst. 1 spolu s § 131 odst. 1
ObchZ).

105

Ustanovení § 181ObchZ zní:
(1) Akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 000 000 Kč, kteří mají
akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, a dále akcionář nebo
akcionáři společnosti, která má základní kapitál 100 000 000 Kč a nižší, kteří mají akcie, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání
mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.
(2) Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne,
kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v § 184 odst. 4 se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo
není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání
doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady podle odstavce 1.
(3) Nesplní-li představenstvo povinnost podle odstavce 2, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo
akcionářů uvedených v odstavci 1 o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem
úkonům s ní souvisejícím. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady.
(4) Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání musí obsahovat výrok
rozhodnutí podle odstavce 3 s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal, a dne, kdy se rozhodnutí stalo
vykonatelným. Pro účely zajištění této valné hromady jsou zmocnění akcionáři oprávněni vyžádat si výpis
z evidence zaknihovaných cenných papírů.
(5) Jestliže soud zmocní akcionáře ke svolání mimořádné valné hromady, hradí náklady soudního řízení a
konání mimořádné valné hromady společnost. Za závazek uhradit náklady řízení a konání mimořádné
valné hromady ručí členové představenstva společně a nerozdílně. Společnost má právo na náhradu
škody, která jí vznikla úhradou nákladů soudního řízení vůči členům představenstva.
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•

Představenstvo svolává na základě žádosti hlavního akcionáře jak je definován §
183i odst. 1 ObchZ valnou hromadu, která rozhodne o přechodu všech ostatních
účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře (§ 183i odst. 1
ObchZ).

•

Představenstvo je povinno podat žádost o výpis ze zákonné evidence cenných
papírů k rozhodnému dni (§ 184 odst. 2 ObchZ).

•

Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nebo
oznámení o jejím svolání způsobem určeným zákonem a stanovami (§ 184 odst.
4 ObchZ).

•

Představenstvo svolává náhradní valnou hromadu, v případě, není-li valná
hromada schopna se usnášet (§ 185 odst. 3 ObchZ).

•

Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit rozhodnutí valné
hromady o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na českém
nebo zahraničním regulovaném trhu Komisi pro cenné papíry a organizátorovi
regulovaného trhu, na němž se s nimi obchoduje, a uveřejnit je způsobem
stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady (§ 186a odst. 2
ObchZ).

•

Představenstvo je povinno oznámit bez zbytečného odkladu způsobem určeným
zákonem a stanovami pro svolání valné hromady den, k němuž byla zapsána
změna druhu akcií nebo omezení převoditelnosti akcií do obchodního rejstříku
(§ 186a odst. 3 ObchZ).

•

Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím
představenstvo pověří (§ 188 odst. 1 ObchZ).

•

Členové představenstva mohou podat protest proti usnesení valné hromady,
jehož obsah je součástí zápisu o valné hromadě, jestliže o to protestující požádá
(§ 188 odst. 2 písm. f ObchZ).

•

Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od
jejího ukončení (§ 189 odst. 1 ObchZ).

•

Představenstvo na žádost akcionáře vydá tomuto akcionáři kopii zápisu nebo
jeho části za celou dobu existence společnosti (§ 189 odst. 2 ObchZ).

•

Představenstvo se na základě žádosti jediného akcionáře účastní rozhodování
tohoto akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (§ 190 odst. 2 ObchZ).
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•

Představenstvo organizuje volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci (§
200 odst. 5 ObchZ).

•

Představenstvo je oprávněno podat návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí
rady voleného zaměstnanci (§ 200 odst. 5 ObchZ).

•

Představenstvo připraví a schvaluje volební řád pro volbu a odvolání členů
dozorčí rady zaměstnanci (§ 200 odst. 7 ObchZ).

•

Představenstvo je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o
zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií do obchodního rejstříku (§
203 odst. 4 ObchZ).

•

Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo
předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování
akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či
způsobu jeho určení (§ 204 odst. 3 ObchZ).

•

Představenstvo je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami
pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu akcionářů
upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu
(§ 204a odst. 2 ObchZ).

•

Představenstvo může být valnou hromadou pověřeno určením emisního kursu
akcií upisovaných s využitím přednostního práva akcionářů upsat část nových
akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu (§ 204a odst. 2
písm. c ObchZ).

•

Jestliže má valná hromada rozhodnout o vyloučení nebo omezení přednostního
práva akcionářů, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou
zprávu, ve které uvede důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva a
odůvodní navržený emisní kurs, způsob jeho určení či pověření představenstva
určit emisní kurs akcií (§ 204a odst. 5 ObchZ).

•

Člen nebo členové představenstva oprávněni jednat jménem společnosti ke dni
emise poukázky na akcie opatří poukázku vydanou v listinné podobě svým
podpisem (§ 204b odst. 7 ObchZ).

•

Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do
obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po
splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního
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ážia, jde-li o peněžité vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů (§ 206
odst. 1 ObchZ).
•

Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis usnesení valné
hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do
30 dnů ode dne, kdy valná hromada toto usnesení přijala (§ 207 odst. 4 ObchZ).

•

Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do
obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění
výměnných nebo přednostních práv a jen v rozsahu uplatněných výměnných a
přednostních práv (§ 207 odst. 6 ObchZ).

•

Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání
valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě
určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení
jejich jmenovité hodnoty (§ 209 odst. 2 ObchZ).

•

Mají-li být vydány na zvýšení základního kapitálu listinné akcie, vyzve
představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního
kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro
svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti (§
209 odst. 4 ObchZ).

•

Po marném uplynutí lhůty podle § 209 odst. 4 písm. c ObchZ postupuje
představenstvo přiměřeně podle § 214 odst. 4 (§ 209 odst. 5 ObchZ).

•

Pokud mají být vydány nové akcie v zaknihované podobě, podá představenstvo
bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního
rejstříku příkaz k vydání nových akcií osobě, která vede evidenci zaknihovaných
cenných papírů (§ 209 odst. 6 ObchZ).

•

Představenstvo může být valnou hromadou zmocněno, aby určilo emisní kurs
akcií upisovaných bez využití přednostního práva akcionářů (§ 209a odst. 2
písm. e ObchZ).

•

Představenstvo akciové společnosti může podat návrh na zápis výše základního
kapitálu, pouze jestliže byl splacen emisní kurs upsaných akcií ve výši nejméně
50 % části emisního kursu upsaných akcií (§ 209a odst. 4 ObchZ).

•

Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek
určených obchodním zákoníkem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního
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kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou
nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního
kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního
kapitálu pověřila (§ 210 odst. 1 ObchZ).106
•

Představenstvo podává návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení
základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to do 30 dnů od usnesení valné
hromady (§ 211 odst. 4 ObchZ).

•

Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání
valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie nebo zatímní listy, aby je
předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo
vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty (§ 213a odst. 2 ObchZ).

•

Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování o vzetí akcií z oběhu
způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady
(§ 213b odst. 3 ObchZ).

•

Pokud společnost vydala zaknihované akcie, podá představenstvo o výsledcích
losování o vzetí akcií z oběhu zprávu i osobě, která vede evidenci
zaknihovaných cenných papírů, spolu s příkazem ke zrušení číslování
nevylosovaných akcií (§ 213b odst. 6 ObchZ).

106

Ustanovení § 210 Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva zní:
(1) Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených tímto zákonem a
stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s
výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době,
kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila (dále jen "pověření zvýšit
základní kapitál"). Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje
rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh,
formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci
pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu
stanovený limit. Jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že
emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i
určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce
jmenovaného podle § 59 odst. 3 nebo znalců.
(2) O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis. Do obchodního rejstříku se zapisuje
rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu. Pověření zvýšit základní kapitál se do
obchodního rejstříku nezapisuje. Na postup při zvyšování základního kapitálu podle odstavce 1 se jinak
použijí obdobně ustanovení § 203 až 209.
(3) Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala
valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál.
(4) Vyplývá-li to ze stanov, může valná hromada pověřit představenstvo zvýšením základního kapitálu
upisováním akcií zaměstnanci společnosti, zejména může po přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku
rozhodnout, že podíl zaměstnanců na zisku společnosti lze použít jen ke splacení těchto akcií. Podrobnosti
určí stanovy. Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně.
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•

Představenstvo podává příkaz osobě vedoucí evidenci zaknihovaných cenných
papírů ke zrušení akcií, jež koupila společnost na základě veřejného návrhu
smlouvy (§ 213c odst. 5 ObchZ).

•

Představenstvo vyzývá akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního
kursu nebo jeho části, aby vrátil zatímní list ve lhůtě určené valnou hromadou
s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje (§ 213d
odst. 2 ObchZ).

•

Představenstvo vyzývá způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání
valné hromady akcionář, kteří jsou v prodlení s předložením listinných akcií
nebo zatímních listů stahovaných společností z oběhu za účelem jejich výměny,
vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení anebo při změně podoby s
jejich vrácením nebo převzetím, aby předložili akcie nebo zatímní listy, vrátili
nebo převzali listinné akcie v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí
a toto rozhodnutí současně zveřejní (§ 214 odst. 1 ObchZ).

•

Představenstvo prohlašuje za neplatné listinné akcie nebo zatímní listy, které
přes výzvu podle § 214 odst. 1 ObchZ nebyly v dodatečně určené lhůtě
předloženy (§ 214 odst. 2 ObchZ).

•

Představenstvo oznamuje prohlášení akcií za neplatné akcionářům, jejichž akcie
nebo zatímní listy byly prohlášeny za neplatné, a to způsobem určeným
zákonem a stanovami pro svolání valné hromady a zveřejňuje prohlášení akcií
nebo zatímních listů za neplatné (§ 214 odst. 3 ObchZ).

•

Představenstvo prodá prostřednictvím obchodníka s cennými papíry bez
zbytečného odkladu na účet dotčené osoby na regulovaném trhu, pokud jsou
kótované, nebo ve veřejné dražbě nové akcie nebo zatímní listy, které mají být
vydány místo akcií nebo zatímních listů, jež byly prohlášeny za neplatné, nebo
listinné akcie, jež nebyly při změně podoby akcionáři převzaty ani v dodatečné
přiměřené lhůtě (§ 214 odst. 4 ObchZ).

•

Představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí
valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah
snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči
společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím
osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky (§ 215 odst. 1 ObchZ).
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•

Představenstvo zveřejní nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním
odstupem rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho
zápisu do obchodního rejstříku společně s vývou pro věřitele, aby přihlásili své
pohledávky (§ 215 odst. 2 ObchZ).

•

Představenstvo podává návrh na zápis snížení základního kapitálu do
obchodního rejstříku (§ 216 odst. 1 ObchZ).

•

Představenstvo může být valnou hromadou pověřeno, aby při souběžném snížení
a zvýšení základního kapitálu uveřejnilo způsobem stanoveným zákonem a
stanovami pro svolání valné hromady částku snížení základního kapitálu a tomu
odpovídající nové jmenovité hodnoty stávajících akcií společnosti (§ 216c odst.
2 ObchZ).

•

Představenstvo rozhoduje o použití rezervního fondu, neurčí-li stanovy nebo
ObchZ jinak (§ 217 odst. 3 ObchZ).

•

Člen nebo členové představenstva oprávněni jednat jménem společnosti
podepisují opční listy vydané v listinné podobě (§ 217a odst. 4 ObchZ).

•

Představenstvo zúčastněné obchodní společnosti vypracuje projekt přeměny
(přeměnou se podle téhož zákona rozumí fúze, rozdělení, převod jmění na
společníka nebo změna právní formy), který musí mít písemnou formu (§ 15
odst. 1 ZPS).

•

Jestliže je usnesení valné hromady o rozdělení akciové společnosti
s nerovnoměrným výměnným poměrem akcií přijato dodatečně na základě
souhlasu akcionáře uděleného mimo valnou hromadu, oznámí představenstvo
jeho přijetí způsobem stanoveným pro svolání valné hromady do 15 dnů od jeho
přijetí (22 odst. 3 ZPS).

•

Představenstvo zúčastněné obchodní společnosti je povinna zpracovat
podrobnou písemnou zprávu o přeměně (§ 24 ods. 1 ZPS).

•

Představenstvo se souhlasem dozorčí rady rozhoduje, zda existují skutečnosti,
jejichž uvedení ve zprávě o přeměně by mohlo způsobit značnou újmu
zúčastněné společnosti nebo ji ovládající nebo jí ovládané osobě nebo tvoří
předmět obchodního tajemství zúčastněné společnosti nebo ji ovládající nebo jí
ovládané osoby anebo je utajovanou informací podle zvláštního zákona (§ 26
odst. 2 ZPS).
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•

Představenstvo zúčastněné společnosti při fúzi nebo rozdělení nebo společnosti
měnící svoji právní formu nebo společnosti zrušované s převodem jmění na
přejímajícího společníka uloží do sbírky listin obchodního rejstříku projekt
přeměny alespoň jeden měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena a ve
stejné lhůtě zveřejní oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin (§ 33
odst. 1 ZPS).107

•

Za představenstvo zanikající obchodní společnosti společnosti nebo družstav při
fúzi nebo rozdělení může povinnosti podle § 33 odst. 1 ZPS splnit
představenstvo nástupnické společnosti (§ 33 odst. 2 ZPS).

•

Po zápisu fúze, rozdělení nebo změny právní formy do obchodního rejstříku
podepisuje jeden nebo více členů představenstva nástupnické akciové
společnosti oprávněných jednat jménem nástupnické akciové společnosti ke dni
vyznačení zástavního práva na nově vydaných listinných akciích na jméno a
zatímních listech, na které přešlo zástavní právo záznam o zástavním právu (§
41 odst. 1 ZPS).

•

Představenstvo nebo člen představenstva může podat návrh na neplatnost
projektu přeměny případně neplatnost usnesení valné hromady, kterým byla
schválena přeměna (§ 54 ods. 1 písm. b ZPS).

•

Jestliže se mají za účelem získání akcií nástupnické společnosti k výměně za
akcie zanikající společnosti vydat nové akcie nástupnické společnosti může být
představenstvo valnou hromadou pověřeno rozhodnout o vydání nových akcií v
rozsahu nezbytném pro výměnu nebo určení druhu, podoby, formy, počtu a
jmenovité hodnoty akcií, jež budou pro akcionáře zanikající společnosti vydány
(§ 103 odst. 1 ZPS).

107

Ustanovení § 33 ZPS zní:
(1) Statutární orgán každé zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva při fúzi nebo rozdělení nebo
statutární orgán obchodní společnosti nebo družstva měnící svoji právní formu nebo statutární orgán
obchodní společnosti zrušované s převodem jmění na přejímajícího společníka a také přejímající
společník, jestliže je zapsán do obchodního rejstříku,
a) uloží do sbírky listin obchodního rejstříku projekt přeměny alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být
přeměna schválena způsobem stanoveným tímto zákonem,
b) zveřejní oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být
přeměna schválena způsobem stanoveným tímto zákonem.
(2) Za statutární orgán zanikající obchodní společnosti nebo družstva při fúzi nebo rozdělení může
povinnosti podle odstavce 1 splnit statutární orgán nástupnické obchodní společnosti nebo družstva.
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•

Mají-li se v důsledku vnitrostátní fúze vyplatit akcionářům doplatky
představenstvo pověřuje vyplacením doplatků třetí osobu (§ 107 odst. 1 ZPS).

•

Představenstvo předá peněžní prostředky v potřebné výši pověřené osobě ještě
před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku (§ 107 odst. 2 ZPS).

•

Představenstvo na začátku valné hromady, která má schvalovat vnitrostátní fúzi
objasňuje akcionářům projekt vnitrostátní fúze (§ 122 odst. 2 ZPS).

•

Představenstvo seznamuje před hlasováním o schválení vnitrostátní fúze
akcionáře se znaleckou zprávou o vnitrostátní fúzi, pokud se vyžaduje, a se
všemi podstatnými změnami týkajícími se majetku, závazků a hospodářských
výsledků společnosti, k nimž došlo v období od rozhodného dne vnitrostátní
fúze, popřípadě o tom, že tyto změny odůvodňují jiný výměnný poměr akcií (§
122 odst. 3 ZPS).

•

Představenstvo může být pověřeno usnesením valné hromady nástupnické
společnosti o schválení vnitrostátní fúze sloučením k vydání nových akcií, je-li
to třeba k výměně akcií zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti
(§ 124 písm. d ZPS).

•

Jestliže se nevyměňují dosavadním akcionářům nástupnické akciové společnosti
akcie, rozhoduje o schválení vnitrostátní fúze sloučením při splnění podmínek
dle § 129 ZPS představenstvo nástupnické akciové společnosti (§ 129 ZPS).108

•

Představenstvo nástupnické akciové společnosti svolává valnou hromadu za
účelem schválení vnitrostátní fúze sloučením v případě, že jej o to požádá
dosavadní akcionář nebo akcionáři nástupnické společnosti, kteří jsou vlastníky
akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního
kapitálu nástupnické společnosti před vnitrostátní fúzí sloučením (§ 131 odst. 1
ZPS).

108

Ustanovení § 129 ZPS zní:
Jestliže se nevyměňují dosavadním akcionářům nástupnické akciové společnosti akcie, může o schválení
vnitrostátní fúze sloučením rozhodnout představenstvo nástupnické akciové společnosti, jestliže
a) byla splněna povinnost podle § 118 písm. c),
b) všichni akcionáři nástupnické společnosti mohli uplatnit práva podle § 119,
c) nástupnická společnost je vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 90 %
základního kapitálu zanikající společnosti, přičemž se odečítají vlastní akcie a zatímní listy zanikající
společnosti v jejím majetku, nebo celková jmenovitá hodnota akcií a zatímních listů, jež mají být
vyměněny za akcie zanikající společnosti nebo zanikajících společností, nepřesahuje 10 % základního
kapitálu; zvýší-li se v důsledku vnitrostátní fúze sloučením základní kapitál nástupnické společnosti,
vypočítává se tato částka z té výše základního kapitálu, kterou má mít nástupnická společnost po zápisu
vnitrostátní fúze sloučením do obchodního rejstříku.
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•

Představenstva všech zúčastněných společností schvalují vnitrostátní fúzi
sloučením v případě, je-li nástupnická společnost jediným akcionářem zanikající
společnosti nebo je-li nástupnická společnost vlastníkem všech akcií s
hlasovacími právy zanikající společnosti (§ 132 ZPS).

•

Mají-li být v souvislosti s vnitrostátní fúzí vyměněny nástupnickou společností
listinné kótované akcie, pověřují představenstva všech zúčastněných společností
obstaráním výměny pověřenou osobu a předají jí listinné kótované akcie se
všemi náležitostmi před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku (§
138 odst. 1 ZPS).

•

Nejsou-li všechny náležitosti akcií v době, kdy mají být podle ustanovení § 138
odst. 1 ZPS předány pověřené osobě, známy nebo nemohou být na listinné akcii
uvedeny, budou představenstvem nástupnické společnosti doplněny bez
zbytečného odkladu poté, co se stanou známými nebo bude jejich uvedení
možné (§ 138 odst. 2 ZPS).

•

Představenstvo může vyzvat, uzná-li to za potřebné a je-li takové jednání v
zájmu společnosti, akcionáře, kteří jsou v prodlení s vrácením dosavadních
listinných akcií a zatímních listů, aby listinné akcie a zatímní listy vrátili v
dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomuto účelu určí (§ 140 ZPS).

•

Představenstvo prohlašuje za neplatné dosavadní listinné akcie a zatímní listy,
které nebyly řádně a včas vráceny (§ 141 odst. 1 ZPS).

•

Představenstvo oznamuje prohlášení akcií za neplatné akcionářům, jejichž
listinné akcie a zatímní listy byly prohlášeny za neplatné a prohlášení listinných
akcií a zatímních listů za neplatné bez zbytečného odkladu zveřejňuje (§ 141
odst. 2 ZPS).

•

Jestliže mají být v souvislosti s vnitrostátní fúzí vydány nástupnickou
společností zaknihované akcie nebo se mají změnit údaje o jejích zaknihovaných
akciích, představenstva všech zúčastněných společností žádají centrálního
depozitáře cenných papírů o vydání zaknihovaných akcií postupem podle
zvláštního zákona nebo jej informují o požadované změně údajů před zápisem
vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku (§ 143 odst. 1 ZPS).
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•

Působí-li u korporace odborová organizace, představenstvo informuje o
přeshraniční fúzi odborovou organizaci, případně všechny odborové organizace
u něj působící (§ 199 odst. 2 ZPS).

•

Jiné zástupce zaměstnanců, než je uvedeno v § 199 odst. 1 ZPS a zaměstnance
odborově neorganizované upozorní představenstvo na přeshraniční fúzi
elektronickým oznámením zaslaným každému ze zaměstnanců samostatně.
Není-li tento zpsůsob možný, představenstvo zajistí vyvěšení písemného
upozornění na každém pracovišti púo dobu alespoň 15 dnů ode dne vyvěšení
(§ 199 odst. 3 ZPS).

•

Jestliže se při přeshraniční fúzi slučuje zanikající akciová společnost nebo
společnost s ručením omezeným do nástupnické akciové společnosti nebo
společnosti s ručením omezeným, která je jediným společníkem této zanikající
společnosti schvalují přeshraniční fúzi představenstva zúčastněných korporací (§
211 písm. c ZPS).

•

Představenstvo příjme bez zbytečného odkladu po pořízení projektu přeshraniční
fúze opatření potřebná k ustavení a činnosti vyjednávacího výboru (§ 219 odst. 2
ZPS).

•

Představenstva zúčastněných korporací sdělí bez zbytečného odkladu všem
zaměstnancům a zástupcům zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů
vhodnou formou údaje podle ustanovení § 219 odst. 3 ZPS.

•

Představenstva zúčastněných korporací plní bez zbytečného odkladu po
ustanovení vyjednávacího výboru povinnosti dle ustanovení § 227 odst. 1
ZPS.109

•

Představenstvo na začátku valné hromady, která má schvalovat rozdělení
objasňuje akcionářům projekt rozdělení (§ 301 odst. 2 ZPS).

109

Ustanovení § 227 ods. 1 ZPS zní:
Statutární nebo jiné vedoucí orgány zúčastněných korporací bez zbytečného odkladu po ustavení
vyjednávacího výboru
a) předají vyjednávacímu výboru projekt přeshraniční fúze,
b) písemně sdělí vyjednávacímu výboru veškeré informace o procesu přípravy přeshraniční fúze,
c) písemně sdělí vyjednávacímu výboru počty zaměstnanců zúčastněných korporací a dotčených
dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních složkách podniku v rozlišení
za jednotlivé členské státy, korporace a organizační složky podniku,
d) zajistí vyjednávacímu výboru a jeho členům přiměřené finanční, organizační a věcné podmínky pro
jeho činnost, a
e) zahájí s vyjednávacím výborem jednání o dosažení dohody o způsobu a rozsahu účasti zaměstnanců
nástupnické korporace na rozhodování o jeho záležitostech.
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•

Představenstvo seznamuje před hlasováním o schválení rozdělení akcionáře se
znaleckou zprávou o rozdělení, pokud se vyžaduje, a se všemi podstatnými
změnami týkajícími se majetku, závazků a hospodářských výsledků společnosti,
k nimž došlo v období od rozhodného dne rozdělení (§ 301 odst. 3 ZPS).

•

Představenstvo může být pověřeno unesením valné hromady nástupnické
společnosti o schválení rozdělení sloučením nebo rozdělení odštěpením
sloučením k vydání nových akcií, je-li to třeba k výměně akcií zanikající nebo
rozdělované společnosti za akcie nástupnické společnosti (§ 303 písm. d ZPS).

•

Představenstvo zašle bez zbytečného odkladu věřitelům společnosti měnící svoji
právní formu známým ke dni zápisu změny právní formy do obchodního
rejstříku, kteří mají právo na poskytnutí dostatečné jistoty, oznámení o tom, že
mohou žádat přiměřené zajištění pohledávek (§ 370 ZPS).

4.5 Rozhodování představenstva
Obecnou úpravu rozhodování statutárních orgánu obsahuje ustanovení § 66 odst.
4 ObchZ, pro případ představenstva akciové společnosti se použije ustanovení § 194
odst. 3 ObchZ, které je úpravou speciální. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů
všech členů, pokud stanovy neurčí jinak.110 Odchylnou úpravu pro rozhodování
představenstva obsahoval zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, který byl
zrušen zákonem č. 256/2004 Sb.111 Zároveň zákon nevylučuje, aby pro rozlišná
rozhodnutí byly stanoveny různé většiny.112 Obchodní zákoník v ustanovení § 194 odst.
3 nestanoví, kdy je představenstvo usnášeníschopné. Proto se bude muset použít úprava
ustanovení § 66 odst. 3 ObchZ, která stanoví potřebu přítomnosti nadpoloviční většiny
110

Stanovy ČEZ, a.s. v čl. 22 odst. 1 stanoví:
Pro přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, nejméně však tří hlasů.
Celkový počet členů představenstva je šest.
Stanovy VÍTKOVICE, a.s., v čl. 18 odst. 4 stanoví:
Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných.
111
Ustanovení § 7 odst. 6 zákona o burze cenných papírů znělo:
Na zasedání burzovní komory musí být přítomna alespoň polovina členů burzovní komory. Burzovní
komora rozhoduje prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
112
Příkladem jsou Stanovy Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., a jejich článek 19 odst.
2 a 3, které znějí:
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí,
aby pro ně hlasovala většina přítomných členů představenstva.
3. K rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je potřeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny členů
představenstva.
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členů.113 Podle ustanovení § 193 odst. 3 poslední věta, má každý člen představenstva
jeden hlas. Způsob rozhodování představenstva je povinnou součástí stanov (§ 173 odst.
1 písm. g ObchZ). Protože výkon funkce člena představenstva je osobní povahy (66
odst. 2 ObchZ), nemůže se člen představenstva nechat při hlasování zastoupit.
Důležitou úpravu pro rozhodování představenstva obsahuje také rozhodnutí
Nejvyššího soudu ze dne 29. červa 2005, spisová značka 29 Odo 442/2004, ve kterém
se vyjádřil k nemožnosti vyslovení neplatnosti rozhodnutí představenstva soudem.
V odůvodnění stanovil, že otázku zda může soud rozhodnout o platnosti usnesení
představenstva či dozorčí rady akciové společnosti, obchodní zákoník výslovně neřeší.
Je tedy nutno ji řešit – v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 obch. zák. – podle zásad, na
kterých spočívá (když řešení podle předpisů práva občanského a podle obchodních
zvyklostí nepřipadá v úvahu). Jednou ze zásad, na kterých spočívá obchodní zákoník, je
zásada, že soud může zásadně zasahovat do vnitřních poměrů obchodní společnosti jen
v zákonem stanovených případech a za zákonem stanovených podmínek. Protože
obchodní zákoník nepřipouští napadat u soudu platnost rozhodnutí dalších orgánů
společnosti (mezi kterými je i představenstvo), vyplývá z uvedeného závěr, že tato
rozhodnutí u soudu napadat nelze, resp. že soud není oprávněn tato rozhodnutí
přezkoumávat jinak než v rejstříkovém řízení, pokud rozhoduje o zápisu skutečnosti,
založené takovým rozhodnutím, do obchodního rejstříku. Jiná situace ovšem nastává,
jestliže orgány akciové společnosti rozhodují v případech, kdy to zákon a stanovy,
popřípadě rozhodnutí valné hromady, umožňuje, o věcech patřících do působnosti valné
hromady. V těchto případech nerozhodují orgány společnosti o záležitostech týkajících
se obchodního vedení společnosti, či její kontroly, ale o koncepčních a personálních
otázkách společnosti. Za takové situace by bylo nelogické zbavit osoby, oprávněné jinak
napadat usnesení valné hromady, této možnosti jen proto, že v tomto případě
nerozhoduje valná hromada, ale orgán, na který sama valná hromada (ať již ve
stanovách nebo konkrétním rozhodnutím) své oprávnění přenesla.
Z obecné úpravy se rovněž použije ustanovení, které umožňuje hlasování i mimo
zasedání představenstva, tzv. hlasování per rollam, ale pouze pokud tento způsob
hlasování umožní stanovy (§ 66 odst. 3 ObchZ).114 Zároveň je pro rozhodování per
113

Shodně i PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl (s přihlédnutím k evropskému
právu) § 56 - 260, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha : LINDE, 1998, 944 P.
114
Stanovy VÍTKOVICE, a.s., v čl. 18 odst. 6 stanoví:
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rollam zapotřebí souhlasu všech členů představenstva (§ 66 odst. 3 ObchZ). J. Dědič
k dané problematice připouští, že „jde o situaci, kdy daný orgán vůbec nezasedá, nebo
jde o situaci, kdy daný orgán zasedá, avšak některý jeho člen není přítomen.“115 I.
Pelikánová k názoru J. Dědiče dodává, že „se sice jedná o poněkud extenzivní výklad,
protože zákon mluví pouze o hlasování, přestože zasedání představenstva nepředstavuje
jenom hlasován, ale také projednávání jednotlivých bodů programu, avšak takovýto
výklad považuji za nanejvýš vhodný, protože otvírá cestu k modernějším postupům
šetřící prostředky společnostem a na druhé straně zpružňujícím práci orgánů
společnosti.“116 Mimo zasedání lze hlasovat pouze písemně nebo pomocí prostředků
sdělovací techniky. Za sdělovací techniku lze považovat telefon, fax, SMS nebo
elektronickou poštu.
O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy,
které musí být podepsány předsedou představenstva a zapisovatelem (§ 195 odst. 1
ObchZ). Zákon již ale nestanoví jakým způsobem mají být zápisy podepisovány nebo
případ, kdy zapisovatel nebo předseda odmítne podepsat zápis, tuto úpravu však mohou
obsahovat stanovy jednotlivých společností. V zápisu z jednání představenstva musí být
jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením
představenstva nebo se zdrželi hlasování (§ 195 odst. 2 ObchZ). Zároveň zákon stanoví
vyvratitelnou právní domněnku, podle které platí, že neuvedení členové hlasovali pro
přijetí (§ 195 odst. 2 poslední věta). Zápis lze použít jako důkazní prostředek, v případě
posuzování odpovědnosti za škodu v souvislosti s výkonem funkce řádného hospodáře.

V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda, nebo místopředseda iniciovat přijetí usnesení
představenstva per rollam, na základě předchozího písemného dotazu nebo dotazu prostřednictvím faxu
všem členům představenstva. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per
rollam zúčastnili a s usnesením souhlasili všichni členové představenstva.
Taktéž Stanovy ŠKODA AUTO, a.s., v čl. 12.7 umožňují hlasování per rollam.
Představenstvo může rovněž přijímat písemná rozhodnutí prostřednictvím dopisu, dálnopisu nebo
telefaxu.
115
DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl I., § 1 – 92e, Praha : POLYGON, 2002, 463 s.
116
PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl (s přihlédnutím k evropskému právu) § 56
– 104e, 3. přepracované a doplněné vydání, Praha : ASPI, 2004, 171 P.
S touto možností počítají i Stanovy Komerční banky, a.s., v ustanovení § 18 odst. 12, který zní:
Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva, může vyvolat hlasování mimo
zasedání představenstva, pokud s tím předem souhlasí všichni členové představenstva, a to písemnou
formou nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost hlasování mimo zasedání představenstva se
vztahuje na nepřítomné členy představenstva, pokud představenstvo zasedá, nebo na všechny členy
představenstva, jestliže se zasedání představenstva nekoná. Hlasující členové představenstva se považují
za přítomné. V případě, že představenstvo nezasedá a k hlasování se použijí prostředky sdělovací
techniky, se z hlasování vyhotovuje zápis.

69

Podle ustanovení § 210 ods. 2 ObchZ je nutné učinit notářský zápis o zasedání
představenstva v případě, kdy rozhoduje o zvýšení základního kapitálu.

V. Vznik funkce a způsobilost
5.1 Vznik funkce
Představenstvo je výkonným orgánem společnosti, přičemž pod pojmem
výkonným mám na mysli skutečnost, že jednak jako statutární orgán jedná jménem
společnosti ve všech věcech a jednak je pověřen obchodním vedením společnosti.
Současně by šlo říci, že v naší právní úpravě je představenstvo orgán, který je do jisté
míry podřízen valné hromadě, čímž mám na mysli jednak skutečnost, že se
představenstvo řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, ale zejména
skutečnost, že členy volí a odvolává valná hromada (§ 194 odst. 1 a § 187 odst. 1 písm.
d ObchZ). Existuje ale výjimka, ze zákonného ustanovení § 194 odst. 1 ObchZ, a to
případ, kdy stanovy určí, že členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada
způsobem v nich uvedeným.117 Jak již bylo uvedeno v obecné charakteristice
dualistického modelu, mohou některé zvláštní zákony možnost volby členů
představenstva dozorčí radou vyloučit nebo naopak stanovit, že mohou být voleni právě
jen dozorčí radou.118 Z tohoto vyplývá, že funkce člena představenstva vzniká volbou.
V německém akciovém zákoně, je postavení valné hromady v tomto směru omezeno, a
na její úkor je posílena dozorčí rada, která volí a odvolává členy představenstva (§ 84
odst. 1 věta 1 AktG).
Jsou-li členové představenstva voleni valnou hromadou, pak rozhoduje valná
hromada většinou hlasů přítomných akcionářů (§ 186 odst. 1), pokud stanovy
117

Stanovy některých společností v ČR využily možnost volby a odvolání členů představenstva dozorčí
radou. Příkladem jsou stanovy Komerční banky, a.s., které v § 17 odst. 2 obsahují možnost volby členů
představenstva dozorčí radou na návrh svého výboru pro odměňování a personální otázky nadpoloviční
většinou všech členů dozorčí rady.
Obdobnou úpravu obsahují i stanovy TATRA, a.s., které v článku 25 odst. 1 uvádí, že členy
představenstva volí a odvolává dozorčí rada společnosti.
Stejnou úpravu jako TATRA, a.s. obsahují i stanovy ČEZ, a.s. ve svém článku 20.
118
Ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci
Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů zní:
Předsedu a další členy představenstva akciové společnosti České dráhy volí a odvolává její dozorčí rada.
Ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papíru znělo:
Členy burzovní komory volí a odvolává valná hromada.
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nevyžadují více hlasů. V případě, kdy stanovy určují, že členy představenstva volí a
odvolává dozorčí rada, musí zároveň určit způsob jejich volby.119 Na postup při volbě
členů představenstva se obdobně použije ustanovení stanov upravujících jednání
dozorčí rady (§ 194 odst. 1 ObchZ). S ohledem na ustanovení § 201 ObchZ, ale stanovy
nemusí stanovit počet hlasů, který je nutný ke zvolení. Z tohoto tedy vyplývá, že ke
zvolení členů představenstva postačí souhlas většiny členů dozorčí rady, neurčují-li
stanovy vyšší počet.120 I. Štenglová uvádí, „že neurčení způsobu volby, jakým mají být
členové představenstva voleni, nezpůsobuje neplatnost ustanovení o přenesení
oprávnění volit členy představenstva dozorčí radou ve stanovách.“121
Další možností vzniku funkce je jmenování podle ustanovení § 194 odst. 2
ObchZ. Zákon umožňuje, aby v případě, pokud neklesne počet členů zvolených valnou
hromadou pod polovinu, jmenovalo náhradní členy samo představenstvo do příštího
zasedání valné hromady. Jmenování náhradních členů představenstvem, které se jinak
nazývá kooptace musí být umožněna stanovami. Ze zákonné úpravy vyplývá, že se
kooptace týká pouze členů představenstva jmenovaných valnou hromadou a nikoliv
dozorčí radou, pokud by došlo u takto zvoleného představenstva ke kooptaci, bylo by
toto jmenování neplatné, stejně jako ustanovení stanov, které by kooptaci
umožňovalo.122 Neplatná by rovněž byla kooptace členů představenstva volených
valnou hromadou, pokud toto jmenování nepřipouští stanovy.123
Návrh nového obchodního zákoníku i nadále umožňuje jmenování členů
představenstva tzv. kooptací. Stanovy mohou určit, že představenstvo, počet jehož členů
neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který
je oprávněn členy jmenovat (§ 304 odst. 3 NObchZ). Zákon tedy výslovně, na rozdíl od

119

Stanovy Komerční banky, a.s. ve svém § 18 odst. 1 obsahují úpravu, že členy představenstva volí
dozorčí rada na návrh svého výboru pro odměňování a personální otázky nadpoloviční většinou všech
členů dozorčí rady.
120
Tohoto zmocnění využily Stanovy Komerční banky, a.s., které v § 18 odst. 1 stanoví, že členy
představenstva volí dozorčí rada nadpoloviční většinou svých hlasů.
121
DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6., přepracované vydání.
Praha : C.H.Beck, 2007, 461 s.
122
Shodně i J. Dědič in DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl III., § 176 – 220, Praha :
POLYGON, 2002, 2411 s.
123
Příkladem stanov, které umožňují kooptaci jsou stanovy OKD, a.s., které v článku 16 odst. 3 poslední
věty umožňují jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady, pokud počet
členů představenstva neklesne pod polovinu.
Stejnou úpravu obsahují i stanovy ArcelorMittal Ostrava, a.s., v článku 17 odst. 6. Stanovy
Československé obchodní banky, a.s., umožňují také v ustanovení XXIII. části 2.4 kooptaci členů, pokud
se počet členů představenstva sníží tak, že počet členů neklesne pod polovinu.
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současného znění, umožňuje kooptaci i v případě, kdy jsou členové voleni dozorčí
radou.
Posledním způsobem vzniku funkce člena představenstva podle obchodního
zákoníku je jeho jmenování soudem. V případě, že členu představenstva zanikne
funkce, je valná hromada nebo dozorčí rada povinna jmenovat do tří měsíců nového
člena, pokud by tak neučinila, jmenuje zbývající členy soud, na návrh osoby, jež na tom
osvědčí právní zájem. Zákon zároveň stanoví, že z tohoto důvodu není představenstvo
schopno plnit své funkce. J. Dědič uvádí, „že osobou jíž svědčí právní zájem je
akcionář, jiný člen představenstva nebo dozorčí rady, likvidátor, správce podstaty nebo
vyrovnávací správce, nucený správce, věřitel či dlužník.“124 V případě, že by tak nebylo
učiněno, může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci. Členy
představenstva jmenuje soud na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen
příslušným orgánem společnosti. Domnívám se, že soud může jmenovat členem
představenstva i právnickou osobu. Jde o jediný případ, kdy právnická osoba, může být
členem představenstva.125 Ustanovení § 197 odst. 2 ObchZ odkazuje na přiměřené
použití ustanovení § 71 odst. 2 ObchZ, který upravuje jmenování likvidátora soudem.
Likvidátorem může být, stejně jako je tomu i u představenstva pouze fyzická osoba (§
71 odst. 1 ObchZ), pokud obchodní zákoník nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.
Obchodní zákoník, tak stanoví v následujícím odstavci, který připouští, že členem
představenstva může být jmenován akcionář, člen statutárního orgán nebo statutární
orgán společnosti, která je v likvidaci i bez jejich souhlasu. Protože může být
akcionářem společnosti právnická osoba, domnívám se, že v daném případě je možné,
aby byla i členem představenstva. Zákoník zároveň stanoví, že je-li jmenována
právnická osoba, je povinna určit fyzickou osobu, která bude jejím jménem vykonávat
funkci. Vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na
zápis do obchodního rejstříku v příloze obsahuje obrázek 250-205e.pcx, který je
124

DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl III., § 176 – 220, Praha : POLYGON, 2002, 2409

s.
125

Stejný názor má i J. Dědič in DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl III., § 176 – 220,
Praha : POLYGON, 2002, 2410 s.
I. Pelikánová k tomu uvádí: „Tím, že zákonodárce umožnil jmenovat likvidátorem také společníka,
prolomil bariéru vstupu právnických osob do této funkce. Vzhledem k tomu, že § 194 ods. 2 upravující
právo soudu jmenovat člena představenstva, jehož počet poklesl a které z tohoto důvodu není schopno
plnit své funkce, na § 71 ods. 2 odkazuje, bude to znamenat, že i členem představenstva může být
právnická osoba.“
PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl (s přihlédnutím k evropskému právu) § 56 –
104e, 3. přepracované a doplněné vydání, Praha : ASPI, 2004, 353 P.
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návrhem na zápis právnické osoby jako člena představenstva do obchodního rejstříku.
Jiný názor má T. Dvořák, „který se domnívá, že nelze z ustanovení § 194 odst. 2 ObchZ
ani ve spojení s ustanovením § 71 ObchZ dovodit, že členem představenstva by mohla
být právnická osoba.“126
I podle návrhu nového obchodního zákoníku může být členem představenstva
právnická osoba, kdy podle důvodové zprávy k návrhu nového obchodního zákoníku
není toto řešení ve světovém právu ničím neznámým, vychází z toho, že se uznává
reálná existence právnických osob a jejich častou vyšší ekonomickou silou se zesiluje
ochrana společnosti a třetích osob v případě náhrady škody apod.
Německý akciový zákon v ustanovení § 85 upravuje obdobně možnost
jmenování členů představenstva soudem. Soud je oprávněn v naléhavých případech na
návrh jmenovat chybějící členy představenstva. Funkce soudně jmenovaného člena
představenstva zanikne v každém případě, jakmile je překážka odstraněna. Zvláštností
této úpravy je stanovení odměny, která přísluší za výkon funkce.V Německu se na výši
odměny musí dohodnout jmenovaný člen a společnost, a pokud se neshodnou, určí výši
odměny soud. V české úpravě akciových společností, oproti úpravě německé,
ustanovení § 71 odst. 6 ObchZ stanoví, že v případě, že je likvidátor, tedy i člen
představenstva jmenován soudem, určuje jeho odměnu soud, který ho jmenoval.
Vyhláška č. 479/2000 Sb. o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena
orgánu společnosti jmenovaného soudem také stanoví, že výši odměny pro soudně
jmenovaného člena představenstva stanoví soud.127 V případě, kdy za člena
představenstva jmenuje soud akcionáře, statutární orgán nebo člena statutárního orgánu,
pak mu podle ustanovení § 71 odst. 6 ObchZ odměna nepřísluší.
Novinky přináší do vzniku funkce člena představenstva zákon č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, a to v souvislosti
126

DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha : ASPI, 2005, s. 483,
poznámka pod čarou č. 885.
127
Ustanovení § 1 vyhlášky č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena
orgánu společnosti jmenovaného soudem zní:
(1) Odměna a náhrada hotových výdajů podle této vyhlášky náleží v případech stanovených obchodním
zákoníkem likvidátorovi jmenovanému soudem a členovi orgánu společnosti jmenovanému soudem.
(2) Odměnu likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem určuje soud. V případě, kdy
jsou odměna likvidátora a jeho hotové výdaje hrazeny státem, vyplácí tyto částky soud.
Ustanovení § 10 479/2000 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu
společnosti jmenovaného soudem zní:
Členovi orgánu společnosti jmenovanému soudem náleží odměna a náhrada hotových výdajů ve stejné
výši a rozsahu jako ostatním členům tohoto orgánu v obdobném postavení.
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s reorganizací. Podle ustanovení § 333 odst. 2 tohoto zákona valné hromadě nebo
členské schůzi dlužníka i po rozhodnutí o povolení reorganizace zůstává zachováno
právo jmenovat nebo volit a odvolávat členy statutárního orgánu dlužníka a dozorčí
rady dlužníka; k účinnosti jejího rozhodnutí se však vyžaduje souhlas věřitelského
výboru. Ustanovení § 333 odst. 3 IZ pak, zřejmě v zájmu urychlení a usnadnění procesu
reorganizace řeší rozdílně od obchodního zákoníku případ, kdy dojde k zániku funkce
všech členů statutárního orgánu. Stanoví totiž, že pokud k takovému případu dojde a
není-li postupem podle zvláštního právního předpisu jmenován nebo zvolen do 30 dnů
poté nový statutární orgán nebo dozorčí rada nebo jejich členové, zvolí je věřitelský
výbor.
Funkční období jednotlivých členů představenstva určují stanovy a nesmí
přesáhnout dobu pěti let (§ 194 odst. 1 ObchZ). Stanovy tedy smí určit i jinou délku
funkčního období, pokud by ale byla delší než zákonem stanovených pět let, bylo by
toto ustanovení stanov neplatné a funkční období členů představenstva by bylo pět let.
Dále zákon stanoví, že pokud není funkční období upraveno stanovami, pak činí pět
let.128 Minimální délka není v zákoně stanovena. Zvláštní úprava funkčního období byla
obsažena v zákoně o burze cenných papírů, který stanovil, že volební období členů
burzovní komory nesmí být delší než tři roky.129 Zákon neřeší znovuzvolení za člena
představenstva, z čehož lze dovodit, že člen představenstva může být zvolen i několikrát
za sebou. Stanovy společností většinou možnost znovuzvolení výslovně umožňují.130
Obdobnou úpravu jako je česká obsahuje i německý akciový zákon, podle něhož
členy představenstva jmenuje dozorčí rada nejvýše na pět let, přičemž znovuzvolení je
možné (84 odst. 1 AktG).131 Důvodem pro omezení funkčního období na pět let je, aby

128

Stanovy, které jsem v souvislosti s touto prací prošla obsahují úpravu funkčního období, kterou stanoví
rozlišně. Stanovy ŠKODA AUTO, a.s., čl. 12.1. zní: Funkční období jednotlivých členů představenstva je
tři roky. Shodnou délku funkčního období ve svém čl. 16 odst. 3 obsahují i Stanovy OKD, a.s.
Odlišnou délku, a to čtyři roky, obsahují Stanovy ČEZ, a.s., v čl. 20 odst. 4 nebo Stanovy TATRA, a.s.
v čl. 28 odst. 1.
Shodnou délku funkčního období jako stanoví obchodní zákoník, tedy pět let, obsahují Stanovy
VÍTKOVICE, a.s., v čl. 16 odst. 3 a Stanovy České dráhy, a.s., v čl .25.
Stanovy Philips Moris ČR, a.s. naproti tomu obsahují v čl. 14 odst. 4 ojedinělou délku funkčního období,
která činí pouhý jeden rok. Takto stanovená délka se mi jeví jako příliš krátká.
129
Tato úprava byla obsažena v ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papíru.
Zákon byl zrušen zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
130
Opětovnou volbu umožňují Stanovy OKD, a.s. v čl. 16 odst. 3, shodně i Stanovy ČEZ, a.s. v čl. 20
odst. 2, taktéž Stanovy VÍTKOVICE, a.s., v čl. 16 odst. 4.
131
Ustanovení § 84 odst. 1 AktG zní:
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dozorčí rada minimálně každých pět let ověřila způsobilost členů představenstva.132
Minimální délka funkčního období není zákonem stanovena. Wiesner uvádí že,
„dozorčí rada by tak pravidelně porušovala svoje povinnosti, pokud by stanovila
funkční období členům představenstva příliš krátké. Znamenalo by to příliš velikou
závislost členů představenstva na dozorčí radě, která by neustále mohla jmenovat nové
členy představenstva.“133
T. Dvořák ke způsobu vzniku funkce uvádí, „že postup je zásadně shodný jako
při uzavírání smluv podle ustanovení § 43 an. ObčZ, musí dojít k ofertě ze strany
společnosti konkrétní osobě, jíž společnost nabízí přijetí funkce v představenstvu a
akceptaci návrhu kandidátem.“134 Takto upravený způsob vzniku funkce má vliv i na
účinnost volby. Právní vztah společností a členem představenstva vzniká za
předpokladu, že člen představenstva se svým ustanovením souhlasí. Pro účinnost volby
nebo jmenování je důležité, zda byl souhlas s výkonem funkce udělen před ustanovením
do funkce nebo až následně. V případě, že byl souhlas udělen před volbou nebo
jmenováním, vzniká právní vztah mezi členem představenstva a společností dnem
volby, pokud valná hromada nebo dozorčí rada neurčí den odlišný. V případě, kdy je
souhlas udělen následně, vzniká vztah se společností dnem, kdy je tento souhlas udělen.
135

Výjimkou z nutnosti udělení souhlasu s výkonem funkce upravuje ustanovení § 71

odst. 2 věta druhá ObchZ, který stanoví, že soud může za člena představenstva
jmenovat některého z akcionářů, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu bez jeho
souhlasu.
Dřívější literatura si nebyla jistá, jaký následek má zápis statutárního orgánu do
obchodního rejstříku. Vycházelo se z ustanovení § 13 odst. 2 ObchZ, který stanovil, že
ustanovení tohoto zákona o jednotlivých společnostech a družstvu určují statutární

(1) Vorstandsmitglieder bestellt der Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre. Eine wiederholte Bestellung
oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Sie bedarf eines erneuten
Aufsichtsratsbeschlusses, der frühestens ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit gefaßt werden kann.
Nur bei einer Bestellung auf weniger als fünf Jahre kann eine Verlängerung der Amtszeit ohne neuen
Aufsichtsratsbeschluß vorgesehen werden, sofern dadurch die gesamte Amtszeit nicht mehr als fünf Jahre
beträgt.
132
KROPFF, B., SEMLER, J. Münchner Kommentar, Aktiengesetz §§ 76 – 117, 2. Auflage, München :
C.H. Beck, 2004, 222 s.
133
Wiesner in HOFFMANN-BECKING, M. Münchener Handbuch des Gesellschaftsrecht : Band 4.
Aktiengesellschaft. München : C.H.Beck, 1988, 137 s.
134
DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha : ASPI, 2005, 479 s.
135
Shodně i KŘÍŽ, R. Dozorčí rada a představenstvo akciové společnosti v praxi a teorii. Codex
Bohemia, 1999, 181 s.
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orgán, jehož jednání je jednáním podnikatele, je-li tento zapsán do obchodního rejstříku.
Z tohoto dovětku usuzovala literatura o konstitutivním charakteru zápisu do obchodního
rejstříku. Změnu přinesla až novela obchodního zákoníku č. 142/1996 Sb., která tento
dovětek odstranila. I. Pelikánová k dané problematice uvádí, „že se nedomnívá, že by
skutečným záměrem autora formulace bylo vyjádřit konstitutivnost zápisu, zřejmě šlo
pouze o vazbu na princip publicity.“136 V současné době má tedy zápis do obchodního
rejstříku pouze deklaratorní charakter.

5.2 Způsobilost být členem představenstva
Základní úpravu podmínek pro výkon funkce obsahuje ustanovení § 194 odst. 7
spolu s ustanovením § 38l ObchZ. Členem představenstva může být pouze osoba:
•

fyzická,

•

plně způsobilá k právním úkonům,

•

starší 18-ti let,

•

splňující

podmínky

bezúhonnosti

ve

smyslu

zákon

o

živnostenském podnikání,
•

u níž nenastala skutečnost, která je překážkou k provozování
živnosti,

•

a u které neexistuje překážka výkonu funkce.

Další podmínkou, která pro členy představenstva vyplývá z ustanovení § 200
odst. 4 ObchZ, je neslučitelnost funkce člena představenstva a dozorčí rady, tzv.
inkompatibilita. Členem představenstva může být pouze fyzická soba. Jedinou
výjimkou, jak jsem již naznačila dříve, je jmenování člena představenstva soudem, kde
rozborem právní úpravy docházím k závěru, že členem představenstva může být i
právnická osoba podle ustanovení § 71 odst. 2 ObchZ. 137

136

PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl (s přihlédnutím k evropskému právu) § 56
– 104e, 3. přepracované a doplněné vydání, Praha : ASPI, 2004, 167 P.
137
Shodně i ČERNÁ, S. Obchodní právo : Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, 2006, 239 s.
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5.2.1 Způsobilost k právním úkonům
Úprava způsobilosti k právním úkonům, ale i možnost zbavení nebo omezení
této způsobilosti je obsažena v ustanoveních §§ 8 - 10 ObčZ, přičemž omezení nebo
zbavení způsobilosti může určit pouze soud (§ 10 ObčZ). Podle obecné úpravy
občanského zákoníku nabývají fyzické osoby plné způsobilosti k právním úkonům
zletilosti (§ 8 odst. 1 ObčZ), občanský zákoník zároveň ale stanoví, že nabýt zletilost, a
tím i plnou způsobilost k právním úkonům, lze uzavřením manželství podle ustanovení
§ 13 odst. 1 ZoR, ale jen u osob, které jsou starší šestnácti let. Takovéto osoby přesto
nemohou být členem představenstva, protože obchodní zákoník stanoví, že členem
představenstva může být pouze osoba starší osmnácti let, nikoliv osoba zletilá.
Vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis
do obchodního rejstříku stanoví v příloze č. 1, že se způsobilost k právním úkonům
dokládá čestným prohlášením.

5.2.2 Bezúhonnost ve smyslu zákon o živnostenském podnikání
Bezúhonnost

definuje

zákon

o

živnostenském

podnikání

negativním

vymezením, když stanoví, že za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen
•

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně,
ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen
nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,

•

pro trestný čin spáchaný úmyslně, na který se nevztahuje předchozí
ustanovení, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním,
pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen podle ustanoveních §§ 60,
60a a 70 trestního zákona.

Vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis
do obchodního rejstříku v příloze č. 1 stanoví, že se bezúhonnost doloží při zápisu do
obchodního rejstříku
•

u občana ČR výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,

•

u občana jiného členského státu Evropské unie, se dokládá výpisem z
evidence trestů nebo rovnocenným dokladem státu, jehož je občanem,
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vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát
příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává,
předloží se čestné prohlášení učiněné členem představenstva před notářem
nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo
členského státu Evropské unie posledního pobytu,
•

u osob, které nejsou občanem ČR ani jiného členského státu Evropské unie
se bezúhonnost dokládá výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce a
výpisem z evidence trestů nebo odpovídajícím dokladem státu, jehož je člen
představenstva občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3
měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3
měsíců.

5.2.3 Překážka provozování živnosti
Co se týče překážek provozování živnosti jsou upraveny v živnostenském
zákoně v rámci ustanovení § 8. Členem představenstva tedy nemůže být osoba na jejíž
majetek byl prohlášen konkurz ode dne
a) prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové
podstaty v době běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu,
b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování
podniku nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení
provozování podniku.
Členem představenstva rovněž nemůže být fyzická nebo právnická osoba, a to
po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že
majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Živnost
dále nemůže provozovat osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení
konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Bylli konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka provozování živnosti uvedená v předešlém
oddílu odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu (§ 8 odst. 2 ŽZ).
Členem předstvenstva rovněž nemůže být fyzická osoba, které byl soudem nebo
správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování
živnosti v oboru nebo příbuzném oboru, nemůže po dobu trvání tohoto zákazu tuto
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živnost provozovat. Jedná-li se o živnost volnou, nemůže tato osoba provozovat činnost
v rámci živnosti volné, na kterou se vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po
dobu trvání tohoto zákazu, provozování ostatních činností v rámci živnosti volné
zůstává nedotčeno (§ 8 odst. 5 ŽZ).
Živnost rovněž nemůže provozovat podnikatel, kterému bylo zrušeno
živnostenské oprávnění podle ustanovení § 58 odst. 2 až 4 ŽZ. Podnikatel může ohlásit
ohlašovací živnost nebo požádat o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru
nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského
oprávnění; to neplatí, jedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění podle ustanovení §
58 odst. 3 ŽZ věty poslední. Žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel
podat nejdříve po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského
oprávnění.
Doklad, že nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle
ustanovení § 8 ŽZ se prokazuje, podle vyhlášky č. 250/2005 Sb., o závazných
formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku v příloze č. 1,
čestným prohlášením.

5.2.4 Překážka výkonu funkce
Ustanovení § 38l ObchZ stanoví, že členem představenstva nemůže být ten, kdo
vykonával funkci statutárního orgánu, člena statutárního orgánu či jiného orgánu
v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz. Totéž platí, byl-li
insolvenční návrh podaný proti takové právnické osobě zamítnut pro nedostatek
majetku. Tato překážka působí vůči tomu, kdo vykonával funkci statutárního orgánu,
člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu v právnické osobě alespoň jeden rok před
podáním insolvenčního návrhu na její majetek, popřípadě před vznikem povinnosti této
právnické osoby podat insolvenční návrh na její majetek.
Překážka výkonu funkce trvá po dobu tří let od právní moci
•

usnesení o zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že
majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo

•

usnesení o zamítnutí insolventního návrhu pro nedostatek majetku.
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Dále ustanovení § 38l odst. 4 ObchZ připouští, aby se k překážce výkonu funkce
nepřihlíželo, jesliže
•

byl zrušen konkurz pro jiné důvody, než pro splnění rozvrhového
usnesení nebo pro zamítnutí insolventního návrhu pro nedostatek
majetku,

•

jde o likvidátora, který podle ustanovení § 72 odst. 2 ObchZ jakmile
zjistil předlužení likvidované společnosti podal bez zbytečného
odkladu insolvenční návrh,

•

jde o osobu, která byla zvolena do funkce po prohlášení konkurzu na
majetek právnické osoby,

•

jde o sobu, která se domůže v řízení podle ustanovení § 200e OSŘ
určení, že dosavadní funkci vykonávala s péčí řádného hospodáře.

Překážka pak rovněž odpadá podle ustanovení § 38l odst. 5 ObchZ, pokud
•

byl člen představenstva, jehož se překážka týká, zvolen do funkce se
souhlasem dvou třetin hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě
nebo všech členů dozorčí rady,

•

valná hromada, případně dozorčí rada byla při volbě členů
představenstva do funkce na existenci této překážky upozorněna.

Nastane-li překážka výkonu funkce v době, kdy člen představenstva, jehož se
tato skutečnost týká, již je členem představenstva, orgán příslušný k jeho volbě jakmile
se o tom dozví, ho odvolá nebo potvrdí jeho volbu a to se souhlasem dvou třetin hlasů
akcionářů přítomných na valné hromadě, případně dvou třetin všech členů dozorčí rady.
Jestliže k potvrzení volby nedojde do tří měsíců ode dne, kdy uvedená skutečnost
nastala, výkon funkce člena představenstva zaniká posledním dnem této lhůty.
Potvrzení splnění podmínek podle ustanovení § 38l ObchZ se prokazuje, podle
vyhlášky č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do
obchodního rejstříku v příloze č. 1, čestným prohlášením.
Zvláštní zákony mohou určit i jiné požadavky pro výkon funkce člena
představenstva. Je tak například stanoveno v zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním
připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, který v ustanovení § 7 odst. 2 stanoví, že členem představenstva může být
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jen fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná a odborně
způsobilá, která není např. poslancem a senátorem Parlamentu a členem vlády,
Nejvyššího kontrolního úřadu a zaměstnancem České národní banky, zaměstnancem
jiného

penzijního

fondu,

depozitáře,

burzy

cenných

papírů,

organizátora

mimoburzovního trhu a centrálního depozitáře a která byla předem schválena Českou
národní bankou. Pokud Česká národní banka do 30 dnů ode dne doručení návrhu na
nového člena orgánu penzijního fondu nesdělí, že s návrhem nesouhlasí, má se za to, že
návrh schvaluje. Zákon zároveň stanoví, kdo nemůže být členem představenstva.
Dalším zákonem, který stanoví další podmínky pro členství v představenstvu, je zákon
č. 21/1992 Sb., o bankách, který ve svém ustanovení § 8 odst. 3 stanoví, že člen
statutárního orgánu banky nesmí být současně statutárním orgánem nebo členem
statutárního orgánu nebo členem dozorčí rady jiné právnické osoby, která je
podnikatelem. Zvláštní úpravu obsahuje také zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním
obchodu s vojenským materiálem, který v ustanovení § 7 odst. 1 písm. b stanoví
podmínky mimo jiné pro členy statutárního orgánu, takto: členové statutárního orgánu
právnické osoby
1. dosáhli věku 21 let,
2. jsou občany České republiky,
3. mají trvalý pobyt na území České republiky,
4. jsou způsobilí k právním úkonům,
5. splňují předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích podle zvláštního právního předpisu,
6. splňují předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zvláštního zákona.

5.3 Složení představenstva
Typicky se bude jednat o kolektivní orgán. Dřívější úprava určila, že
představenstvo musí mít nejméně tři členy. Až novela obchodního zákoníku č. 370/2000
Sb., přinesla možnost, aby představenstvo bylo jen jedno popř. dvou členné u
společnosti s jediným akcionářem. Maximální počet členů není obchodním zákoníkem
stanoven, ale mohou ho určit zvláštní zákony.138 Zvláštní zákon také může stanovit i
138

Příkladem takového zákona byl zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papíru, jehož ustanovení § 7
odst. 2 znělo:
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jiný minimální počet členů představenstva.139 V současné německé úpravě akciového
práva se představenstvo může skládat z jednoho nebo více členů, ale existuje omezení,
které stanoví, že v případě společností, jejíž základní kapitál přesahuje 3 miliony euro
musí mít minimálně dva členy, pokud stanovy nestanoví, že stačí jeden (§ 76 odst. 2
AktG).140 Úprava ve státě Delaware je, co do počtu členů správní rady, obdobná úpravě
české i německé.141 Počet členů musí být určitý, to znamená, že není možné stanovit
počet členů rozpětím nebo minimálním nebo maximálním počtem (§ 173 odst. 1 písm. g
ObchZ).142 Zároveň je i pro praxi důležité stanovit počet členů představenstva tak, aby
bylo představenstvo akceschopné. Tedy menší počet členů představenstva se z tohoto
pohledu jeví pro řízení společnosti výhodnější.143
V čele představenstva je předseda, který je volen členy představenstva. Některé
zvláštní zákony svěřují volbu předsedy představenstva do rukou dozorčí rady.144 Zákon
výslovně nestanoví, že předsedou představenstva může být zvolen pouze její člen.
K této problematice se však vyjádřil Nejvyšší soud v usnesení ze dne 13. prosince 2006
pod spisovou značkou 35 Odo 755/2005. Dovolatel v daném usnesení upozorňuje, že
ani v ustanovení § 194 odst. 3 obch. zák. se neuvádí, že předseda představenstva musí
být jeho členem, popř. že by členové představenstva měli volit předsedu ze svého středu,
přitom nepochybuje o tom, že předseda představenstva musí být členem představenstva.
Burzovní komora může mít nejvýše 24 členů.
139
Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o
změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením zní:
Představenstvo penzijního fondu musí mít nejméně pět členů; ……
140
Ustanovení § 76 odst. 2 AktG zní:
Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen bestehen. Bei Gesellschaften mit einem
Grundkapital von mehr als drei Millionen Euro hat er aus mindestens zwei Personen zu bestehen, es sei
denn, die Satzung bestimmt, daß er aus einer Person besteht.
141
Ustanovení § 141 písm. b Delaware zní:
The board of directors of a corporation shall consist of 1 or more members. The number of directors
shall be fixed by, or in the manner provided in, the bylaws, unless the certificate of incorporation fixes the
number of directors, in which case a change in the number of directors shall be made only by amendment
of the certificate.
142
Stanovit počet členů rozpětím, ale umožňuje RMBCA v § 8.03 písm. c, který uvádí:
The articles of incorporation or bylaws may establish a variable range for the size of the board of
directors by fixing a minimum and maximum number of directors. If a variable range is established, the
number of directors may be fixed or changed from time to time, within the minimum and maximum, by the
shareholders or the board of directors. After shares are issued, only the shareholders may change the
range for the size of the board or change from a fixed to a variable-range size board or vice versa.
143
Stejný názor má i I. Štenglová DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti.
6., přepracované vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, 465 s.
144
Ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci
Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů uvádí:
Předsedu a další členy představenstva akciové společnosti České dráhy volí a odvolává její dozorčí rada.
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Dovolatel má za všeobecně akceptované, že je-li někdo předseda orgánu
(představenstva), musí být jeho členem. Soud se s daným návrhem vypořádal
v odůvodnění konstatováním, že předsedou představenstva i dozorčí rady musí být vždy
člen tohoto orgánu. Stanovy akciových společností ve většině případů samy stanovují,
že předsedou představenstva může být pouze některý z členů představenstva.145
Zákon sice umožňuje volbu předsedy představenstva, ale až na ustanovení § 195
odst. 1 ObchZ, který stanoví že předseda představenstva podepisuje zápisy o průběhu
zasedání, nestanoví další působnost. Touto problematikou se zabývají stanovy. Podle
většiny

stanov

například

předseda

představenstva

svolává

a

řídí

zasedání

představenstva.146
Literatura není jednotná v názoru na ustanovení § 66 odst. 4 ObchZ a jeho
aplikaci na představenstvo akciové společnosti. Podle ustanovení § 66 odst. 4 ObchZ,
který je obecnou úpravou rozhodování orgánů společnosti, a který stanoví, že v případě
rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího, zda ho lze aplikovat i na
představenstvo akciové společnosti. I. Štenglová říká, „že ustanovení o způsobu
rozhodování představenstva podle ustanovení § 194 odst. 3 ObchZ vylučuje použití
obecného ustanovení § 66 odst. 4 ObchZ.“147 Naopak K. Eliáš uvádí, „že způsob jakým
představenstvo rozhoduje, se hlavně podrobuje obecné úpravě v § 66 ods. 4 ObchZ.“148
Obdobně jako K. Eliáš se k této problematice vyjadřuje i I. Pelikánová, která stanoví,
„že při rovnosti hlasů rozhoduje podle ustanovení § 66 odst. 3 ObchZ (v současné době
§ 66 odst. 4 ObchZ) hlas předsedy. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 194 ObchZ se
této otázky (otázky rovnosti hlasů) nedotýká, bude nutno z nedostatku úpravy ve

145

§ 18 odst. 5 Stanov Komerční banky, a.s., stanoví, že Členové představenstva volí ze svého středu
předsedu.
Čl. 12.6 Stanov Škody auto, a.s., uvádí, že Představenstvo zvolí ze svého středu předsedu.
Shodně i čl. 16 odst. 8 Stanov Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s., které stanoví, že
Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.
146
Příkladem jsou Stanovy ArcelorMittal Ostrava, a.s., jejíž čl. 18 odst. 2 stanoví: Zasedání
představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou … Čl. 19 odst. 1 k tomu doplňuje, že zasedání
představenstva řídí jeho předseda. Stanovy TATRA, a.s., v čl. 27 odst. 2 stanoví, že představenstvo
svolává jeho předseda a podle ods. 5 zasedání představenstva řídí předseda. Taktéž Stanovy
VÍTKOVICE, a.s., v čl. 18 odst. 1 a 2 stanoví, že zasedání představenstva svolává jeho předseda, který
ho zároveň podle odst. 5 řídí.
147
I. Štenglová ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12.
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009, 667 s.
148
K. Eliáš in ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva :
Právnické osoby jako podnikatelé. 5. vydání. Praha : C.H. Beck, 2005, 294 s.
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stanovách aplikovat obecné ustanovení.“149 Současně se k dané problematice vyjádřil i
Nejvyšší soud v odůvodnění usnesení ze dne 13. prosince 2006 pod spisovou značkou
35 Odo 755/2005.150 Samotné stanovy rovněž operují s možností, aby v případě
rovnosti hlasů, rozhodl předseda představenstva. R. Kříž se domnívá, že „je třeba
akceptovat i názor, že v případě nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího, bez
ohledu na to, kdo právě předsedá zasedání představenstva.“151 Také stanovy některých
společností, umožňují, aby rozhodujícím hlasem byl hlas předsedajícího, kterým nemusí
být předseda představenstva.

152

Stejný názor zastává i J. Dědič, který uvádí, „že se

podle převažujícího právního názoru aplikuje toto ustanovení (§ 66 odst. 4 věta druhá
ObchZ) i na představenstvo a dozorčí radu akciové společnosti, i když v ustanovení §
194 odst. 3 a § 201 odst. 3 ObchZ obsahuje zvláštní úpravu pro rozhodování těchto
orgánů akciové společnosti.153
V současné praxi se velmi často vyskytuje pojem místopředsedy představenstva,
i když s tímto pojmem zákon výslovně nepracuje.154 Na rozdíl od úpravy představenstva
družstva, kde je umožněno zvolit i místopředsedy představenstva (§ 243 odst. 5), tato
možnost u představenstva akciové společnosti v zákoně výslovně uvedena není. K. Eliáš
k tomuto uvádí, že „z mlčení slov zákona nelze vyvozovat nic v tom směru, že by snad
akciové právo bránilo funkci místopředsedy v představenstvech nebo jiných orgánech
zřizovat.“155 Zákon o burze cenných papírů č. 214/1992 Sb. dokonce sám stanovil, že

149

PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl (s přihlédnutím k evropskému právu) § 56
- 260, 2. přepracované a doplněné vydání , Praha : LINDE, 1998, 944 P.
150
V úvahu je třeba vzít rovněž okolnost, že jak u představenstva, tak u dozorčí rady má podle ustanovení
§ 66 odst. 4 obch. zák. hlas předsedy rozhodující význam při rovnosti hlasů.
151
KŘÍŽ, R. Dozorčí rada a představenstvo akciové společnosti v praxi a teorii. Codex Bohemia, 1999,
189 s.
152
Příkladem je § 18 odst. 11 Stanov Komerční banky, a.s., který uvádí, že ……Při rovnosti hlasů je
rozhodující hlas předsedajícího…
Taktéž čl. 12.7. Stanov Škoda auto a.s., uvádí, že V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
Shodně i Stanovy Československé obchodní banky, a.s., které ve svém ustanovení XXIV. Zasedání
představenstva čl. 2.3 uvádí V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. A podle čl. 1 Řízení:
Zasedání řídí jeho předsedající, kterým je předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti jiný
představenstvem pověřený člen představenstva.
153
J. Dědič in DĚDIČ, J. a kol., Obchodní zákoník. Komentář, Díl I., § 1 – 92e, Praha : POLYGON,
2002, 463 s.
154
Příkladem jsou stanovy ČEZ, a.s., ve svém článku 20 odst. 3 stanoví, že představenstvo volí a
odvolává 1. a 2. místopředsedu, stejnou úpravu obsahují i stanovy OKD, a.s., které obsahují v článku 16
odst. 6 možnost zvolit představenstvem i dva místopředsedy. Společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s.
obsahuje také ve svých stanovách možnost představenstva zvolit ze svého středu předsedu a
místopředsedu v článku 17 odst. 7.
155
ELIÁŠ, K. Akciová společnost – Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho
reformě. Praha : LINDE, 2000, 242 s.

84

burzovní rada, která jak již bylo řečeno výše, plní funkci představenstva, volí a
odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu (§ 9 odst. 1).
Zvláštní úpravu pro jmenování předsedy představenstva obsahuje německý
akciový zákon. Na rozdíl od uvedené české úpravy německá právní úprava v ustanovení
§ 84 odst. 2 AktG výslovně stanoví, že předsedou představenstva může být pouze člen
představenstva, přičemž volba předsedy je svěřena dozorčí radě společnosti. Dozorčí
rada tedy v případě vícečlenného představenstva může, ale nemusí ustanovit některého
z členů za předsedu.

5.4 Vztah členů představenstva k akciové společnosti
Vztah členů představenstva ke společnosti se řídí přiměřeně ustanovením o
mandátní smlouvě (§ 66 odst. 2 ObchZ), použije se tedy obchodní zákoník, přičemž se
jedná o absolutní obchodní závazkový vztah (§ 261 odst. 3 písm. f ObchZ). Základní
úprava mandátní smlouvy je obsažena v ustanovení § 566 ObchZ, který stanoví, že
mandátní smlouva je dohoda, ve které se jedna strana (mandatář) zavazuje, že pro
druhou stranu (mandanta) zařídí na její účet za úplatu určitou obchodní záležitost
uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a
mandant se zavazuje mu za to zaplatit úplatu. Speciální úpravu obsahuje obchodní
zákoník pro členy představenstva v souvislosti s ustanovením § 567 odst. 1 ObchZ,
podle kterého je mandatář povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou
péčí. V daném případě, je člen představenstva povinen vykonávat svojí působnost s péčí
řádného hospodáře (§ 197 odst. 5 věta první ObchZ). Další zvláštností, která platí pro
členy představenstva je ustanovení § 66 odst. 2 ObchZ, který stanoví, že závazek
z výkonu funkce, je závazkem osobní povahy, na členy představenstva se tedy
nepoužije ustanovení mandátní smlouvy, podle kterého není mandatář povinen zařídit
záležitost osobně v případě, kdy tak nestanoví mandátní smlouva (§ 568 odst. 1 věta
první ObchZ). Pro případ, kdy mandatář zařizuje záležitosti uskutečněním právních
úkonů jménem mandanta, je mandant povinen vystavit včas mandatáři písemně
potřebnou plnou moc (§ 568 odst. 3 ObchZ). Člen představenstva ale jedná jménem
společnosti bez nutnosti udělení plné moci (§ 13 odst. 1 a 2 ObchZ). Obchodní zákoník
zároveň obsahuje speciální způsob zániku závazku, o kterém bude pojednáno v rámci
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úpravy zániku funkce. Z tohoto důvodu se nepoužije ustanovení o výpovědi a zániku
mandátní smlouvy podle ustanovení § 574 a § 575 ObchZ.
V počáteční době po nabytí účinnosti obchodního zákoníku nebyl v praxi ani
literatuře zcela jednotný názor na to, zda se jedná o pracovně právní vztah, či zda lze
funkci statutárního orgánu resp. jeho člena vykonávat v pracovně právním vztahu. Nyní
je soudní praxe i literatura jednotná. K této problematice se vyjádřil i Vrchní soud
v rozhodnutí ze dne 21. dubna 1993, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a
stanovisek NS pod publikačním číslem 13/1995, spisová značka 6 Cmo 108/92, který
stanovil, že činnost statutárního orgánu (popřípadě jeho člena, jde-li o kolektivní
orgán) obchodní společnosti s ručením omezeným nevykonává fyzická osoba v
pracovním poměru, a to ani v případě, že není společníkem. A právní předpisy ani
povaha společnosti s ručením omezeným nebrání tomu, aby jiné činnosti pro tuto
obchodní společnost vykonávaly fyzické osoby na základě pracovněprávních vztahů,
pokud náplní pracovního poměru (nebo jiného pracovněprávního vztahu) není výkon
činnosti statutárního orgánu. K obdobnému závěru došel i Nejvyšší soud v rozhodnutí
ze dne 17. listopadu 1998, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS
pod publikačním číslem 63/1999, spisová značka 21 Cdo 11/98. Skutečnost, že fyzická
osoba je společníkem společnosti s ručením omezeným nebo že byla ustanovena
statutárním orgánem společnosti (jednatelem), sama o sobě nebrání tomu, aby navázala
s touto společností pracovní poměr nebo jiný pracovněprávní vztah, pokud jeho náplní
není výkon činnosti statutárního orgánu. I když je fyzická osoba, jako statutární orgán
společnosti, oprávněna za ni jednat, jde - jak výše uvedeno - o rozdílné subjekty práva,
mezi nimiž může být uzavřena smlouva směřující ke vzniku pracovněprávního vztahu;
pracovní smlouva může např. vymezit druh práce společníka ve společnosti nebo
stanovit další práva a povinnosti toho, kdo byl ustaven statutárním orgánem společnosti
(jednatele), a takový právní úkon není neplatným. Podstatné však je, že obsah takového
pracovněprávního vztahu nemůže být shodný s obsahem činnosti jednatele, ale může se
týkat jen činností od práce jednatele odlišných.
Jak již bylo řečeno, nejedná se o pracovní smlouvu podle zákoníku práce,
zároveň se ale nevylučuje, aby člen představenstva byl ke společnosti i v jiném právním
vztahu, zejména se bude jednat o pracovněprávní vztah.
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Se členy představenstva smí být uzavřena i smlouva o výkonu funkce . Smlouva
musí být uzavřena písemně (§ 66 odst. 2 ObchZ), se souhlasem valné hromady, pokud
tedy není člen představenstva zvolen dozorčí radou, v takovém případě potřebuje
souhlas právě dozorčí rady (§ 194 odst. 1 ObchZ). Obsah smlouvy obchodní zákon blíže
nevymezuje. Smlouva může obsahovat také ustanovení o smluvní pokutě, v případě že
by došlo k porušení zákonem stanovených povinností. Stejně tak může být součástí
ustanovení o prodloužení zákazu konkurence nebo výši úhrady pro případ ukončení
funkce, která se podobá úpravě odstupného podle zákoníku práce.
Návrh nového obchodního zákoníku již nepodřizuje smlouvu o výkonu funkce
obchodnímu zákoníku a úpravě mandátní smlouvy, ale podle ustanovení § 82 odst. 1
NObchZ, je tato smlouva podřízena úpravě občanského zákoníku a smlouvě příkazní.
Změna oproti současné úpravě je i případ, kdy není odměna za výkon funkce stanovena.
V takovém případě bude platit, že výkon funkce byl sjednán jako bezplatný (§ 82 odst.
3 NObchZ). Smlouva o výkonu funkce také podle nové úpravy musí obsahovat mimo
jiné i určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby (§ 83 odst. 1 písm.
b NObchZ). Smlouva o výkonu funkce se stejně jako v současné době sjednává písemně
a schvaluje jí nejvyšší orgán společnosti, pokud tuto možnost nesvěří obchodní zákoník
nebo společenská smlouva jinému orgánu (§ 82 odst. 2 NObchZ).

VI. Povinnosti a odpovědnost
6.1 Princip loajality
V souvislosti s oddělením vlastnictví a řízení a správy majetku akciové
společnosti a jejich pověřením k tomu určenými orgány společnosti se obzvláště
v oblasti anglosaského práva pracuje dlouhodobě s tzv. povinností loajality, související
s problémy spočívající ve zneužití či možnosti zneužití postavení člena statutárního či
obdobného orgánu společnosti, manažera, případně i akcionáře společnosti.156

156

Blíže např. CLARK, R. C. Firemní právo. 1992,VICTORIA PUBLISHING, s. 70-71 uvádí: „Postulát
centralizovaného řízení vytváří dilema podobné tomu, které ovlivňuje politiky zabývající se jinými velkými
formálními organizacemi, jako jsou odbory a správní orgány… Svobodné rozhodování se neposkytuje
s cílem umožnit řídícím pracovníkům velkých organizací maximalizovat jejich vlastní bohatství. Veškerá
řídící práce ve velkých organizacích dává smysl – dá se od nich očekávat maximalizace sociálního blaha
– za předpokladu, že úlohou nebo funkcí manažera je jednat v zájmu jiných osob. Moc ovšem korumpuje.
Dá se jí využít k osobnímu prospěchu držitele moci způsobem, který ubližuje jiným osobám vznášejícím
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Právo anglo-americké právní oblasti se snaží tento problém řešit v nejobecnější
poloze v rámci tzv. „agency problem“ fiduciární povinností loajality157, která je
doprovázena dalšími fiduciárními povinnostmi, zejména povinností péče (duty of care)
a povinností poslušnosti (duty of obedience). R. C. Clark uvádí, že ředitelé, vyšší
výkonní pracovníci a v jistých ohledech a situacích i rozhodující akcionáři mají
povinnost nedělitelné loajálnosti vůči své společnosti. Podle ní nesmějí používat
majetek společnosti nebo jednat se společností tak, aby z toho měli prospěch na úkor
korporace a jejich akcionářů. Tamtéž pak přisuzuje této povinnosti zcela zásadní
význam tím, že jsou podle něj dějiny firemního práva většinou spojeny s dějinami
vývoje obsahu povinnosti loajálnosti.158 Povinnost loajality podle amerického práva
zmiňuje také M. Boháček v souvislosti s uzavřenými korporacemi uvádí, že „vzhledem
k tomu, že uzavřenou korporaci řídí sami akcionáři, mají navzájem k sobě i fiduciární
povinnost nejvyšší dobré víry a loajality (utmost good faith and loyalty)“. V souvislosti
s řediteli (Directors) a radou ředitelů (Board of Directors) hovoří m.j. tom, že „ředitelé
nemají postavení správců trustu (trustees) ani zástupců (agents) korporace, jsou to
fiduciaris (postavení bylo vysvětleno výše), musí jednat v dobré víře, povinné péči,
v nejlepším zájmu a v úmyslu ve prospěch společnosti. V určitých případech mají
podobné povinnosti i ovládající akcionáři a u uzavřených korporací mají všichni
akcionáři podobnou fiduciární povinnost jako partneři.“159

nároky vůči dané organizaci. Pak vzniká problém, jak volat k odpovědnosti řídící pracovníky ohledně
jejich povinností a přitom jim umožnit rozsáhlou rozhodovací pravomoc nad příslušnými záležitostmi.“
157
Povinnost loajality podle práva státu Delaware, na které se ostatně povětšinu odvolává zde uváděný R.
C. Clark, avšak také další, a to rovněž čeští autoři (zřejmě vzhledem k tomu, že podle práva tohoto státu
je inkorporováno největší množství korporací ve Spojených státech amerických a je tudíž pokládáno za
vlajkovou loď amerického firemního práva) „vyžaduje, aby nejlepší zájmy společnosti a jejich akcionářů
měly přednost před jakýmkoliv zájmem kteréhokoliv ředitele …jež obecně není také zájmem akcionáře“.
Report, E. prepared by the Permanent Subcommittee of Investigations of the Committee on
Governmental affairs United States Senate, July 8, 2002, s. 5 se uvádí: „ Ředitelé fungují podle práva
státu, které jim ukládá fiduciární povinnosti jednat v dobré víře, s náležitou péčí a v nejlepším zájmu
společnosti a jejich akcionářů. Soudy obecně jednají o třech typech fiduciárních povinností. V jednom ze
soudních rozhodnutí je uvedeno: Tři významné povinnosti vyplývají z fiduciárního postavení korporátních
ředitelů, a to povinnosti poslušnosti, loajality a náležité péče. Povinnost poslušnosti vyžaduje, aby se
ředitel vyvaroval jednání nad rámec působnosti korporace jak je vymezena její zakládací listinou nebo
právem státu inkorporace. Povinnost loajality přikazuje, že ředitel musí jednat v dobré víře a nesmí
připustit, aby jeho osobní zájem převládl nad zájmy společnosti. Povinnost péče vyžaduje, aby byl ředitel
při řízení záležitostí společnosti pilný a prozíravý.“ V odkazu k této citaci je pak odvolávka na soudní
rozhodnutí Gearheart Industrie v. Smith International, 741 F.2d 707, 719 (5th Cir. 1984).
158
CLARK, R. C. Firemní právo. 1992,VICTORIA PUBLISHING, 71 s.
159
BOHÁČEK, M. Základy amerického obchodního práva, Praha : LINDE, 2007, s. 163 a násl. Ačkoliv
General Corporation Law výše zmíněného státu Delaware používá výslovně pojmu „loyalty“ snad pouze
jednou [§102 písm. (b) odst. (7) č. (i)], je pojem „good faith“ tamtéž používán výrazně častěji [např. §102
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Ačkoliv právě americká teorie a praxe rozpracovávají povinnost loajality nejdéle
a nejpodrobněji, ukazují známé případy Enron a WorldCom, že právě ve Spojených
státech amerických je problematika nekalých praktik členů orgánů velmi aktuální a že
právní úprava či její praktické uplatnění ani tam nejsou dostatečné. Nebuďme ovšem
zcela nespravedliví, korupční praktiky nejvyššího vedení společnosti Volkswagen, které
řeší německé soudy či bankrot společnosti PARMALAT potvrzují, že ani v Evropě to
s loajalitou nejvyšších funkcionářů obchodních společností není příliš lepší.160
Německá teorie i soudní praxe s povinností loajality operují jednak ve vztahu
mezi společníky a společností, jednak mezi společníky navzájem, tak také i ve vztahu
člena orgánu vůči společnosti. Aniž by legislativa přímo používala výraz loajalita,
používá v souvislosti s obecnou úpravou závazků danou ustanovením § 242 BGB
pojmu „Treu und Glaube“. Ustanovení § 242 BGB je v Německu pokládáno za tzv.
generální klausuli (Generalklausel).
Vedle použití obecného ustanovení § 242 BGB obsahuje německá legislativa,
obdobně jako legislativa česká řadu konkrétních ustanovení, jejichž obsah lze pod
pojem loajality zahrnout či je chápat jako její doplněk. Mám na mysli jednak ustanovení
§ 88 AktG, o zákazu konkurence, ustanovení § 89 AktG o poskytování úvěru členům
představenstva a některým dalším osobám, ale zejména ustanovení § 93 AktG. Podle
toho ustanovení členové představenstva vynakládají při obchodním vedení povinnost
postupovat s pečlivostí řádného a svědomitého hospodáře. Porušení povinností
nepřichází v úvahu, když člen představenstva přijímá rozumné podnikového rozhodnutí
na základě přiměřených informací a jedná pro dobro společnosti.161 Zatímco první větu

písm. (b) odst. (7) č. (ii), § 144 písm. (a) odst. (1) a (2), § 145 písm. (a) a (b)], viz. General Corporation
Law, State of Delaware, dostupný na www.delcode.delaware.gov/title8.
160
Zpráva THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN ENRON´S COLLAPSE, jak je zde
citována výše podrobně popisuje zjištění senátního podvýboru o konkrétním jednání členů představenstva
a závěry, které podle něho vedly ke kolapsu Enron Corporation. Ve zprávě se např. uvádí:
„Představenstvo ENRONu zanedbalo ochranu akcionářů ENRONu a přispělo k úpadku sedmé největší
veřejné společnosti ve Spojených státech, když umožnilo ENRONu vysoce rizikové účtování, nepatřičné
transakce představující střet zájmů, široké anonymní mimoúčetní aktivity a nepřiměřené úhrady
managementu. Představenstvo mělo po mnoho let indikovány četné případy pochybných praktik
managementu ENRONUu, avšak rozhodlo se je ke škodě akcionářů a zaměstnanců, jakož i obchodních
partnerů ENRONu ignorovat.“ in THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN ENRON´S
COLLAPSE, Report prepared by the Permanent Subcommittee on investigations of the Committee on
Governmental affairs United states Senate, July 8, 2002, dostupný na www.findlaw.com.
161
Ustanovení § 93 ods. 1 AktG zní:
Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und
gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das
Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der
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lze pokládat za obdobu české povinnosti člena představenstva jednat s péčí řádného
hospodáře, následuje druhá věta, která tento pojem, na rozdíl od českého práva, blíže
definuje rozhodováním na základě přiměřených informací a jednáním ve prospěch,
dobro společnosti, tedy v zájmu společnosti.
Platná česká právní úprava výslovně s pojmem loajality vůbec nepracuje162,
spíše výjimečně se tomuto pojmu a této problematice věnují judikatura i právní teorie.
Jak vyplývá z výše uvedeného, je v zahraničí spojována povinnost loajality jak se
vztahem společníka-akcionáře ke společnosti, případně se vztahem společníkůakcionářů společnosti navzájem, tak se vztahem mezi členy orgánů společnosti, příp.
vyšším managementem a společností. Ne jinak je tomu i v poměrně chudobné české
oblasti. Za zřejmě zásadní k tomuto tématu lze v České republice dosud pokládat
příspěvky S. Černé a P. Čecha. S. Černá se věnuje principu loajality zejména z pohledu
vztahu akcionáře k akciové společnosti. Podle jejího názoru „je základním východiskem
všech povinností akcionáře loajalita vůči společnosti. Princip loajality platí obecně
v každém soukromoprávním vztahu, tedy i v rámci obchodní společnosti.“163 S. Čech se
naopak věnuje povinnosti loajality ve vztahu člena orgánu společnosti ke společnosti,
Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Über vertrauliche
Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die den
Vorstandsmitgliedern durch ihre Tätigkeit im Vorstand bekanntgeworden sind, haben sie Stillschweigen
zu bewahren. Die Pflicht des Satzes 3 gilt nicht gegenüber einer nach § 342b des Handelsgesetzbuchs
anerkannten Prüfstelle im Rahmen einer von diesel durchgeführten Prüfung.
162
Nově připravovaný občanský zákoník s principem loajality počítá v rámci obecné úpravy korporací.
Nepoužívá přitom výslovně termínu „loajalita“ a upravuje ho ve vztahu mezi společníkem (členem
korporace) a společností (korporací), když v ustanovení § 190 odst. 1 uvádí: Přijetím členství v korporaci
přijímá každý přistupující člen povinnost chovat se vůči korporaci čestně a zachovávat její stanovy.
Korporace ho nesmí zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva a oprávněné zájmy.
163
Dále pak tamtéž uvádí: „Aby se mohla povinnost loajality uplatnit, musí tu být vztah založený
smlouvou nebo jinou právní skutečností. V případě akciové společnosti tedy zakladatelskou smlouvou,
resp. listinou a stanovami společnosti jako právními skutečnostmi formujícími členství akcionáře ve
společnosti. Princip loajality ukládá akcionáři usilovat o naplnění cíle, k němuž byla společnost založena,
zachovávat její stanovy, respektovat její oprávněné zájmy, souhrnně vzato, chovat se vůči společnosti
čestně. Nejde však o jednostrannou povinnost. Společnost jako účastnice právního vztahu je zase povinna
zachovávat práva akcionáře, respektovat jeho oprávněné zájmy a neznevýhodňovat jej. Loajalita je
obecným základem, na nějž lze převést v konečné instanci většinu konkrétních povinností akcionáře.“
ČERNÁ, S., Obchodní právo : Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, 2006, s. 185 a násl.
Na uvedený názor se pak odvolává rovněž Nejvyšší soud České republiky, když v rozhodnutí
29 Odo 387/2006 uvádí: K tomu je ještě třeba uvést, že teorie již dříve dovodila, že jednou ze zásad,
kterými se řídí obchodní zákoník, je princip loajality společníka vůči společnosti, který je základním
východiskem všech jeho povinností. Princip loajality je výkladovým pravidlem, v jehož rámci je třeba
interpretovat jednotlivé dílčí povinnosti společníka vůči společnosti. Za zajímavé lze pokládat rovněž
srovnání obecné odpovědnosti členů představenstva akciových společností podle amerického práva,
přesněji řečeno zejména práva státu Delaware, práva německého a práva českého v práci J. Petrova.
PETROV, J. Obecná odpovědnost členů představenstva akciových společností v česko-americkoněmeckém srovnání, 2007, Masarykova Univerzita, Brno : Mezinárodní politologický ústav.
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přičemž tuto povinnost odlišuje od další, tzv. povinnosti péče. „Zatímco v souvislosti
s povinnou péčí řeší právo otázku, jak si má statutární orgán, resp. jeho člen počínat při
obchodním vedení společnosti a s jakou odbornou intenzitou o těchto věcech
rozhodovat, kryje povinná loajalita celkové zaměření jeho činnosti a také ostatní
aspekty výkonu jeho funkce. Zejména v aktivní složce povinné loajality se tak obě
povinnosti překrývají a vzájemně doplňují: povinnost loajality ve své aktivní části
vyžaduje iniciativní přístup k záležitostem společnosti s odhodláním naplňovat cíle a
účel společnosti. Pro ilustraci pasivní složky povinnosti (zákaz určitého jednání proti
zájmům společnosti) lze zmínit např. zákonná ustanovení tuzemského práva i
zahraničních úprav týkající se zákazu konkurence či povinnosti mlčenlivosti.“164
Domnívám se, že povinnost loajality akcionáře vůči společnosti, případně vůči
ostatním akcionářům společnosti by snad bylo možno v českém právu opřít o
ustanovení § 3 odst. 1 ObčZ, když neloajální chování akcionáře lze pokládat za chování
v rozporu s dobrými mravy, případně ustanovení § 265 ObchZ, tj za jednání v rozporu
s poctivým obchodním stykem. V souladu s ustálenou soudní judikaturou i teorií je
ovšem soulad s dobrými mravy třeba zkoumat podle konkrétních okolnostmi každého
individuálního případu.165 S ohledem na předmět této práce se podrobnějším rozborem
povinnosti loajality z tohoto pohledu nebudu zabývat.
Pokud se týká vztahu člena představenstva a společnosti, jsou opět právní
164

ČECH, P. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3, 4 – 16 s.
Podle Nejvyššího soudu ČR výkon práva, který je v rozporu s dobrými mravy, lze s poukazem na § 3
odst. 1 obč. zák. odepřít i v obchodním závazkovém vztahu (konkrétně ve vztahu ze smlouvy o úvěru a
jeho zajištění). Viz. usnesení Nejvyššího soudu ČR (Rc) 29 Odo 756/2005. Tamtéž se přitom Nejvyšší
soud odvolává již na jiné své rozhodnutí: Ostatně, možnost aplikovat ustanovení, podle kterého výkon
práva nesmí být v rozporu s dobrými mravy, i na obchodní závazkový vztah … připustil Nejvyšší soud již
v rozsudku uveřejněném pod číslem 51/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Pokud se pak týká
samotných „dobrých mravů“, definoval Ústavní soud pojem dobré mravy ve svém nálezu ze dne 26.
února 1998 sp. zn. II. ÚS 249/97 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, sv. 10, usn. č. 14. C. H.
Beck, Praha 1998, s. 383 a násl.) jako souhrn etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad,
jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s
obecnými morálními zásadami demokratické společnosti. Tento obecný horizont, který vývojem
společnosti rozvíjí i svůj morální obsah v prostoru a času, musí být posuzován z hlediska konkrétního
případu také právě v daném čase, na daném místě a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu.
viz. III. ÚS 649/05, a dále tamtéž dodává, že ustálená judikatura nejenom Nejvyššího soudu (srov.
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2495/98, 29 Cdo 969/99 a dále citované rozhodnutí sp. zn. 23
Cdo 2060/98) totiž předpokládá, že soudy se budou v řízení požadavkem souladu s dobrými mravy
zabývat jako společensky uznávaným komplexem mínění, které ve vzájemných vztazích mezi lidmi určuje,
jaký má nebo může být obsah jejich jednání, aby bylo z hlediska obecných morálních zásad demokratické
společnosti akceptovatelné (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2000 sp. zn. 23 Cdo
2060/98). Soud tedy zjišťuje, zda se příslušné smluvní ujednání (resp. jeho výkon) příčí dobrým mravům v
daném čase a na daném místě podle objektivního kritéria, nezávisle na vědomí a vůli toho, kdo právo
nebo povinnost vykonává (nezávisle na zavinění) a v tomto ohledu provádí dokazování.
165
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úprava, judikatura i teorie velmi skoupé a pojem loajality se připomíná jen okrajově,
podrobnější rozbor, s výjimkou výše uvedenou vlastně zcela chybí. Pokud se týká
legislativy, mám za to, že tato povinnost není podobně jako v německé legislativě
výslovně zmíněna, je zřejmě fakticky dovozována obvykle zejména z ustanovení § 567
odst. 2 ObchZ a doplněna řadou konkrétních povinností, zejména výkonu funkce s péčí
řádného hospodáře, zákazu konkurence, mlčenlivosti, dodržování zákazu vnitřního
obchodování. S. Černá chápe právě povinnost řídit se zájmy společnosti za jakousi
základní povinnost, z níž lze dovozovat i ony další, zde uvedené povinnosti.166

6.2 Povinnost řídit se zájmy společnosti
Jak již bylo výše zmíněno, povinnost člena představenstva řídit se zájmy
společnosti není v obchodním zákoníku výslovně formulována. Teorie se však shoduje
v tom, že tato povinnost vyplývá z ustanovení § 567 odst. 2 ObchZ, který se na vztah
člena představenstva a společnosti použije subsidiárně na základě ustanovení § 66 odst.
2 ObchZ.167 Loajalitu člena představenstva vůči společnosti vzpomíná i K. Eliáš, avšak
velmi stručně a v zásadě bez jakékoliv argumentace.168 V souvislosti s povinností
výkonu činnosti v souladu se zájmy mandanta (resp. společnosti) dochází I. Pelikánová
k důležitému závěru, a to, že „v právu obchodních společností je konkretizací
povinnosti vykonávat činnost v souladu se zájmy mandanta princip přednosti zájmu
společnosti před zájmy členů orgánů i před zájmy jednotlivých společníků.“169 Tato teze
166

ČERNÁ, S. Obchodní právo : Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, 2006, s. 241: „Z povinnosti
řídit se zájmy společnosti lze koneckonců dovodit i ostatní povinnosti, z nichž některé obchodní zákoník
formuluje výslovně, jiné z jeho textu vyplývají nepřímo. … V německé odborné literatuře se v této
souvislosti hovoří o povinnosti loajality člena orgánu vůči společnosti.“
167
Viz. ČERNÁ, S. Obchodní právo : Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, 2006, 241 s. Nebo
RADA, I. a kol. Jednatelé s.r.o. Představenstvo a.s., 2. doplněné a aktualizované vydání, Praha : LINDE,
2004, 79 s. Případně J. Dědič in DĚDIČ J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl I., § 1 – 92e, Praha :
POLYGON, 2002, 455 s.
168
K. Eliáš in ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKONÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva :
Právnické osoby jako podnikatelé. 5. vydání. Praha : C.H. Beck, 2005, s. 298: „Kdo pro společnost
působí v nějakém jejím orgánu, musí svou funkci vykonávat osobně, s odbornou péčí a v jejím zájmu.
Nepadá tedy na váhu jen profesionalita při výkonu funkce (vybavenost člověka určitými odbornými
znalostmi a dovednostmi), ale se stejným důrazem i pečlivost výkonu, s níž je nutné varovat se zbytečného
nebo neodpovědného riskování, ale stejně tak i přehnané úzkosti, a konečně také loajalita, tedy stálý
zřetel a důraz na zájmy společnosti s umění držet jazyk za zuby tam, kde se to patří.“ To vše ovšem
zahrnuje K. Eliáš pod výkon funkce s péčí řádného hospodáře.
169
PELIKÁNOVÁ, I., Komentář k zákonu č. 513/1991 Sb. Mandátní smlouva. § 567 odst. 2. ASPI. ASPI
ID LIT17788CZ.
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není ničím jiným, než základní formulací povinností loajality, jak ji známe z americké
resp. německé oblasti.170
Argumentace přisuzující zásadní význam povinnosti člena představenstva řídit
se zájmy společnosti postavená pouze na ustanovení § 567 odst. 2 ObchZ se mi však
nejeví jako dostatečná, zejména právě pro dispozitivnost tohoto ustanovení a jeho pouhé
subsidiární použití na vztah člena orgánu a společnosti. Stejně jako u povinnosti
loajality ve vztahu mezi akcionářem a společností, resp. akcionáře a dalších akcionářů
se domnívám, že lze opět využít rovněž ustanovení § 3 odst. 1 ObčZ a ustanovení § 265
ObchZ.
Povinnost člena představenstva jednat v souladu se zájmy společnosti nás vede
k otázkám, co to zájem společnosti vlastně je a kdo ho určuje.
V anglosaské oblasti se za základní zájem, cíl korporace převážně pokládá
zajištění maximálního zisku pro její akcionáře171, což bývá odůvodňováno zejména

170

Viz. Morrison & Foerster LLP: cit. dílo Boardroom „Best“ Practices are Changing: The Need to
Demonstrate the „Good Faith“, přístupné na www.findlaw.com.
171
R. C. Clark v této souvislosti konstatuje „… právníci, soudci a ekonomové obvykle předpokládají, že
konečným cílem podnikatelské korporace je zisk pro její akcionáře.“ In CLARK, R. C. Firemní právo.
1992, VICTORIA PUBLISHING, 52 s. L.A. Sout ve své polemice se zásadou „shareholder value“, pro
kterou spíše použivá označení „shareholder primacy“ uvadí: „Co je smyslem korporace? Příliš mnoho lidí
by odpověď na tuto pokládalo za samozřejmou: korporace existuje proto, aby vydělávala peníze svým
akcionářům. Maximalizace bohatství akcionářů je jediným skutečným zájmem korporace, její raison
d´etre. Loajalní manažeři a ředitelé korporací musí směřovat veškeré své úsilí k dosažení tohoto cíle.
Někdo pokládá tento obraz korporace jako prostředku zvyšování bohatství akcionářů za docela přitažlivý.
Nositel Nobelovy ceny ekonom Milton Friedman chválil tento náhled na smysl korporace ve svém eseji
pro New York Times v roce 1970 „Sociální odpovědnost podnikání spočívá ve zvyšování jeho zisku.“
Pro jiné je chápání korporace jako neúprosného prospěchářského stroje méně přitažlivým. V roce 2004
vydal Joel Bakan knihu „Korporace: Patologická honba za ziskem a mocí“, kterou doprovázel
stejnojmenný cenami vyznamenaný dokumentární film. Bakan tvrdí, že korporace jsou určeny k tomu,
aby maximalizovaly bohatství akcionářů bez ohledu na právo, etiku nebo zájmy společnosti. Proto jsou
korporace, jak tvrdí Bakan, „nebezpečně psychopatickými“ entitami.“ („What is the purpose of a
corporation? To many people, the answer to this question seems obvious: corporations exist to make
money for their shareholders. Maximizing shareholder wealth is the corporation’s only true concern, its
raison d’ętre. Devoted corporate officers and directors should direct all their efforts toward this goal.
Some find this picture of the corporation as an engine for increasing shareholder wealth to be quite
attractive. Nobel Prize-winning economist Milton Friedman famously praised this view of corporate
purpose in his 1970 New York Times essay, “The Social Responsibility of Business Is to Increase Its
Profits.”1 To others, the idea of the corporation as a relentless profit-seeking machine seems less
appealing. In 2004, Joel Bakan published The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and
Power, a book accompanied by an awardwinning documentary film of the same name.2 Bakan’s thesis is
that corporations are indeed dedicated to maximizing shareholder wealth, without regard to law, ethics,
or the interests of society. Thus, as Bakan argues, corporations are “dangerously psychopathic”
entities.“) Stout, L.A. Why we should stop teaching Dodge v. Ford. Virginia Law & Business Review,
Vol. 3, 2008, No. 1, 164 s.
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významem jeho rizika, přičemž se do jisté míry liší názory na to, co vlastně má být
maximalizováno.172
Zřejmě jako klasický je v souvislosti se zásadou „shareholder value“ zmiňován
soudní spor Dodge vs. Ford, 173 ačkoliv zastánci jiných názorů se sním pokoušejí velmi
kvalitně a zajímavě vypořádat.174
Při podrobnějším zkoumání této teorie (označované jako shareholders value)
dospějeme k závěru, že zájmem akcionářů je zde ztotožněn se zájem společnosti, resp.
že zájem akcionáře je jediným zájmem. S. Černá tuto skutečnost spojuje s mimořádnou
rozptýleností akcionářské struktury a anglosaské oblasti.175
Evropská a asijská odborná veřejnost vedle akceptace amerických názorů
shareholder value pracuje častěji s názorem, že základní zájmy společnosti musí
zohledňovat nejen zájmy akcionářů, ale rovněž zájmy zaměstnanců, dodavatelů,
zákazníků a dalších skupin osob jistým způsobem spojených se společností a rovněž
zájmy veřejné. Tyto myšlenky jsou zpravidla definovány a komentovány v tzv. teorii
Stakeholder value (corporate social responsibility, Mitbestimmung).176
172

Viz. např. opět CLARK, R. C. Firemní právo. 1992, VICTORIA PUBLISHING, s. 816: „… různé
formulace toho, co má být maximalizováno – „zisk“, „současní čistá hodnota společnosti“, „tržní
hodnota obyčejných akcií společnosti“ a „blahobyt akcionářů“ – vyjadřují jedno a totéž.“
173
Henry Ford byl zakladatelem a majoritním akcionářem společnosti Ford Motor Company. V roce 1916
podali bratři Dodgeové, minoritní akcionáři téže společnosti a pozdější Fordovi konkurenti žalobu, podle
které Ford využil svého postavení k tomu, aby omezil výplatu dividend, ačkoliv společnost byla
mimořádně úspěšná. Ford bránil rozhodnutí nevyplácet mimořádné dividendy tím, že akcionáři na
dividendách obdrželi více, než investovali a že vloží prostředky do rozvoje podnikání společnosti, protože
má zájem na výrobě lepších a levnějších automobilů a výplatě lepších mezd zaměstnancům. Michiganský
Nejvyšší soud dal za pravdu bratrům Dodgeovým a mimo učinil dnes již klasický „remark“:
„Podnikatelská korporace je organizována a provozována primárně za účelem zisku akcionářů.
Pravomoci ředitelů mají být využívány k dosažení tohoto cíle. Volnost rozhodování ředitelů spočívá ve
volbě prostředků k dosažení tohoto cíle a nezahrnuje možnost změny cíle jako takového, aby byl snižován
zisk nebo zisk nebyl rozdělen mezi akcionáře v zájmu jeho užití k jiným účelům.“(„A business
corporation is organized and carried on primarily for the profit of the stockholders. The powers of the
directors are to be employed for that end. The discretion of directors is to be exercised in the choice of
means to attain that end, and does not extend to a change in the end itself, to the reduction of profits, or
to the nondistribution of profits among stockholders in order to devote them to other purposes.“) Dodge
v. Ford motor Co., 170 N.W. 668 (Mich.1919). Tento spor je skutečně zmiňován řadou autorů, např. R.C.
Clark, L.A. Stout, S.N. Bainbrigde etc.
174
STOUT, L. A. Why we should stop teaching Dodge v. Ford. Virginia Law & Business Review, 2008,
Vol. 3, No. 1, 164 s.
175
ČERNÁ, S. Obchodní právo : Akciová společnost. 3. díl, Praha: ASPI, 2006, 243 s. Skutečnost značně
roztříštěné akcionářské struktury je ostatně literaturou konstatována obecně.
176
S. Černá „jejich povinnost spatřuje v respektování a sladění zájmů všech osob, které svým specifickým
přínosem přispívají k úspěchu společnosti, tedy zaměstnanců, kteří investují svou pracovní sílu,
inteligenci a tvořivost, dodavatelů i zákazníků kupujících konečné produkty.“ ČERNÁ, S. Obchodní
právo : Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, 2006, 243-244 s.
Pojmy shareholder, shareholder value, stakeholder, stakeholder value jsou předmětem mimořádně široké
diskuse již řadu let a z pohledu různých oborů, nejen práva. Vznik této rozsáhlé diskuse je spojován
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Zatímco úspěšnost společnosti, či schopnost vedení společnosti naplnit základní
cíle společnosti je v rámci teorie shareholder value poměrně jednoduše vyhodnotitelná
plněním numerických ukazatelů, je totéž v rámci teorie stockholder value jen těžko
měřitelné. Přitom plnění těchto základních cílů může a určitě sehrává rozhodující úlohu
pro samotnou existenci orgánu resp. pro jeho odpovědnost.
Česká legislativa, judikatura a také literatura jsou v tomto směru opět velmi
chudobné. Zájmy společnosti v obecnější poloze se zabývá snad jen S. Černá, zbývající
autoři v zásadě pouze v souvislosti se zájmy mandanta a mandátní smlouvou.
V souvislosti s mandátní smlouvou se literatura shoduje v názoru, že primárně bude
zájem mandanta uveden v mandátní smlouvě.177
Lze mít tedy za to, že bude-li mezi členem představenstva a společností
uzavřena smlouva o výkonu funkce podle ustanovení § 66 odst. 2 ObchZ, mohl by být
či měl by být zájem společnosti určen v této smlouvě. Osobně však nepokládám za
příliš pravděpodobné, že by tomu tak bylo a zájem společnosti byl skutečně výslovně
definován. Rovněž tak pokud nebude smlouva o výkonu funkce člena představenstva
uzavřena, pak tento zdroj jak zjistit zájem společnosti rovněž nebude k dispozici.
S. Černá „dovozuje základní zájem společnosti v obecné poloze ze zakladatelské
smlouvy, respektive listiny, stanov.“178

zejména s vydáním knihy Strategic management: A Stakeholder Approach, Boston, 1984 amerického
autora R. Edwarda Freemena. Chtěla bych ocitovat i velmi zajímavou práci Hanse Caspara von der
Crone, Karin Beyeler a Davida Dédeyana „Stakeholder in Aktienrecht“, která se zabývá samotnými
pojmy shareholder a stakeholder, jejich vývojem, zejména z pohledu evropského prostoru a zařazuje je do
širších ekonomických, politických a právně politických souvislostí. „Pojem stakeholder zůstává
v dosavadní diskusi přes všechnu snahu neurčitým. Není to náhoda: nemáme zde co do činění s konkrétní
sociální skupinou, ale s rozporem mezi shareholder a stakeholder, který je obsažen již v samotném pojmu
shareholder. Shareholder je ten, kdo se podílí na zisku k němuž přispěl na podnikání se nepodílející
stakeholder, a to svým výkonem nebo snášením rizika.“ VON DER CRONE, H.C., BEYELER, K.,
DÉDEYAN, D. Stakeholder in Aktienrecht. Zeitschrift fur Schweizerisches Recht, 122 (4/1), 409 s.
177
ČERNÁ, S. Obchodní právo : Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, 2006, s. 243 a násl. Pokud se
týká mandátní smlouvy, viz. např. Z. Švarc in DĚDIČ J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl I., § 1 –
92e, Praha : POLYGON, 2002, s. 3612 nebo Y. Svobodová in KOBLIHA, I., KALFUS, J., KROFTA, J.,
KOVAŘÍK, Z., KOZEL, R., POKORNÁ, J., SVOBODVÁ, Y. Obchodní zákoník. Komentář. Praha :
LINDE, 2006, 1333 s.
178
ČERNÁ, S. Obchodní právo : Akciová společnost. 3. díl, Praha: ASPI, 2006, s. 242 uvádí: „Zájem
společnosti lze v obecných rysech vyvodit ze zakladatelské smlouvy, resp. listiny a stanov. Ze
zakladatelské smlouvy vyplývá nejen vůle jejich účastníků sdružit se k vytvoření právnické osoby, ale i
účel, k němuž je společnost vytvořena, tedy vytvoření podnikatelské či nepodnikatelské činnosti
v oblastech vymezené v zakladatelské smlouvě a stanovách. Za zájem společnosti založené za účelem
podnikání lze proto považovat její trvání jako hospodářské jednotky zaměřené na rentabilitu podnikání ve
vymezených oblastech. …Takto obecně formulovaný zájem společnosti má celé spektrum konkrétních
projevů…“
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Domnívám se, že zájem sdružit se k vytvoření právnické osoby, který nachází
svůj projev v založení společnosti, je spíše zájmem akcionářů, zakladatelů, a to ještě
pouze v okamžiku před vznikem společnosti. Bezesporu však nelze než souhlasit s tím,
že nejzákladnějším zájmem akciové společnosti resp. každé společnosti je zájem na její
samotné existenci. Za jistých okolností však může být tento základní zájem
modifikován, a to jednak zákonem (právo soudu prohlásit neplatnost společnosti,
povinnost představenstva podat valné hromadě návrh na zrušení společnosti …), jednak
zájmy akcionářů či orgánů společnosti (zrušení společnosti, zánik společnosti
v důsledku fúze, převodu jmění rozdělení atp.). Domnívám se, že pod „rentabilitou
podnikání“ je nutno rozumět především dosažení zisku. Lze to opřít jak o o historickou
příčinu vzniku obchodních společností jako takových a z pohledu platného českého
práva o ustanovení § 56 odst. 1 a § 2 odst. 1 ObchZ.179 Dosahování zisku je tedy dalším
z nejzákladnějších zájmů akciové společnosti, přičemž i tento zájem bude různě
korigován (např. legalitou postupu vytváření zisku, což je ovšem pouze korekcí danou
obecným požadavkem legality podnikání a existence, daňovou povinností, kolektivní
smlouvou společnosti atp.)
Tím, že zakladatelská smlouva a stanovy akciové společnosti musí obsahovat
předmět podnikání společnosti je definována rovněž oblast, v níž má být dosaženo
základních zájmů společnosti. Neděje se tak ovšem pouze v zájmu společnosti, která má
s největší pravděpodobností vždy zájem na maximalizaci prostoru pro podnikání, ale
spíše v zájmu ochrany třetích osob a zájmu veřejném.
Společnost pak v různém čase, při různých okolnostech a pro nejrůznější
příležitosti bude mít nepřeberné množství dalších zájmů. Aby mohlo být základních
zájmů dosaženo, měly by tyto jednotlivé dílčí zájmy respektovat ony zájmy základní.
Faktem zřejmě je, že onen základní zájem resp. základní zájmy nebudou
vyplývat z konkrétního obsahu zakládací smlouvy či stanov společnosti, ale spíše ze
samotné jejich podstaty, významu a smyslu, jak bylo uvedeno již výše. Po prostudování

179

Ustanovení § 56 odst. 1 ObchZ zní:
Obchodní společnost (dále jen „společnost“) je právnickou osobou založenou za účelem podnikání …
Ustanovení § 2 odst. 1 ObchZ zní:
Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na
vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku...
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stanov většího počtu českých akciových společností mohu konstatovat, že případy
definice zájmů společnosti stanovami společnosti jsou v praxi výjimečné.180
Základní zájem resp. zájmy akciové společnosti tedy primárně stanovují
zakladatelé společnosti. Založením a vznikem společnosti však funkce zakladatelů
končí. Od okamžiku vzniku společnosti řídí společnost a jedná jejím jménem
představenstvo, jako statutární orgán společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech
záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami
vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Řídí se přitom zásadami a
pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a
stanovami.181 Nestanoví-li obchodní zákoník jinak, není nikdo oprávněn dávat
představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. Onou výjimkou
danou obchodním zákoníkem je pak ustanovení § 190b odst. 2 ObchZ, které na základě
ovládací smlouvy umožňuje řídící osobě udílet pokyny představenstvu řízené osoby.182
Jak jsem uvedla již výše, základní zájmy společnosti stanovují akcionáři, nejprve
v pozici zakladatelů v zakládací listině. Následně stanovují tyto základní zájmy jako
akcionáři prostřednictvím orgánu společnosti valné hromady. Domnívám se, že k tomu
180

Stanovy NWR Energy, a.s., v čl. 12 odst. 2 uvádějí, že „Představenstvo je povinno svolat bez
zbytečného odkladu mimořádnou valnou hromadu ve lhůtách a způsobem uvedeným v § 181 odst. 2 a §
193 odst. 1 obchodního zákoníku a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní
závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená
ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku. Představenstvo v těchto případech navrhne valné
hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zákon něco
jiného; b) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti …“ . Lze tedy dovodit, že dosažení ztráty
podle ustanovení § 193 odst. 1 ObchZ je zájmem společnosti, a to zájmem vážným. Vážnost tohoto
významu podle mého názoru vyplývá ze skutečnosti, že je tím ohrožen základní zájem společnosti, a to
její existence. Obdobně stanoví např. čl. 8 odst. 2 Stanov společnosti Plzeňský prazdroj, a.s.:
„Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti
na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů
společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, b) lze s ohledem na všechny
okolnosti předpokládat situaci podle písm. a), c)zjistí-li, že společnost dostala do úpadku, d) jestliže to
vyžadují jiné vážné zájmy společnosti…“ Zvláštní ustanovení o zájmu společnosti obsahuje čl. 14 odst. 2
Stanov společnosti ČEZ, a.s., který v souvislosti s právem dozorčí rady svolat valnou hromadu stanoví, že
„…Za … zájem společnosti se vždy považuje případ, kdy představenstvo nebo jeho člen nesplní svou
povinnost svolat valnou hromadu.“
181
J. Dědič v této souvislosti uvádí, že „povinnost řídit se zásadami a pokyny valné hromady je
konkretizací přiměřeného použití úpravy mandátní smlouvy na vztah mezi členy představenstva a AS,
neboť se zde vymezuje, kdo za AS je oprávněn ukládat představenstvu pokyny.“ in DĚDIČ, J. a kol.
Obchodní zákoník. Komentář, Díl III., § 176 – 220, Praha : POLYGON, 2002, 2414 s.
182
Ustanovení § 190b odst. 2 ObchZ zní:
Řídící osoba je oprávněna udílet statutárnímu orgánu řízené osoby pokyny, a to i takové, které mohou být
pro řízenou osobu i nevýhodné, jestliže jsou v zájmu řídící osoby nebo jiné osoby, se kterou tvoří koncern.
Tím není dotčena povinnost osob tvořících statutární orgán řízené osoby nebo jeho členů jednat s péčí
řádného hospodáře. Jiná osoba ani jiný orgán řízené osoby nejsou oprávněny udělovat statutárnímu
orgánu řízené osoby pokyny, které jsou v rozporu s pokyny řídící osoby.

97

valná hromada má několik nástrojů. Především valná hromada společnosti schvaluje
stanovy společnosti, jejichž úpravou může stanovit či měnit základní zájmy, cíle
společnosti (§ 171 odst. 1 písm. b, § 187 odst. 1 písm. a ObchZ). Je evidentní, že
základní zájmy společnosti ovlivňují rovněž další rozhodnutí, která přísluší do
působnosti valné hromady, ačkoliv nemusí vždy ani vyvolávat změnu stanov
společnosti. Například rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, rozhodnutí o
zrušení společnosti, rozhodnutí o fúzi, rozhodnutí o uzavření smlouvy o převodu
podniku atd., případně rozhodnutí o jiných záležitostech, které do působnosti valné
hromady svěřují stanovy (viz. § 187 odst. 1 ObchZ).183 Podle ustanovení § 194 odst. 4
ObchZ se představenstvo řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou,
přičemž tyto jsou pro představenstvo závaznými pouze v případě, že jsou v souladu
s právními předpisy a stanovami a netýkají se obchodního vedení společnosti, pokud
ovšem v takovém případě nestanoví obchodní zákoník jinak. Lze říci, že panuje obecně
shoda, že zatímco zásadou se rozumí obecné pravidlo, pokyn je vztažen ke konkrétní
individuální situaci.184

6.3 Zákaz konkurence
Zákaz konkurence, jakožto soukromoprávní prostředek ochrany zájmů
společnosti upravuje obchodní zákoník jednak v rámci obecných ustanovení obchodních
společností, konkrétně v ustanovení § 65185 a následně u jednotlivých právních forem

183

Např. čl. 13 odst. 1 písm. r Stanov společnosti ČEZ, a.s., svěřuje do působnosti valné hromady
rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a jejich změnách. Poměrně často jsou do
působnosti stanovami výslovně zařazena rozhodnutí o tvorbě a použití fondů jiných, než které výslovně
upravuje obchodní zákoník (např. čl. 8 odst. 2. písm. m) Stanov společnosti PHILIP MORRIS ČR, a. s.,
nebo čl. 12 odst. 2 písm. m) Stanov společnosti UNIPETROL, a.s.
184
Viz. např. J. Dědič in DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl III., § 176 – 220, Praha :
POLYGON, 2002, 2415 s. Nebo PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. § 56-260.
Praha : LINDE, 1995, 547 s.
185
Ustanovení § 65 Zákaz konkurence ObchZ zní:
(1) Ustanovení o jednotlivých společnostech určují, které osoby a v jakém rozsahu podléhají zákazu
konkurenčního jednání.
(2) Společnost je oprávněna požadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila, vydala prospěch
z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na společnost.
Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
(3) Práva společnosti podle odstavce 2 zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby do tří měsíců ode
dne, kdy se společnost o této skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich
vzniku. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
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obchodních společností, u akciové společnosti konkrétně v ustanovení § 196, pokud se
týká představenstva.186
Pro členy představenstva akciových společností, jejichž právní poměry jsou
upraveny zvláštními právními předpisy, např. zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách ve
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví ve znění
pozdějších předpisů nebo zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním
příspěvkem ve znění pozdějších předpisů, je pak zákaz konkurence stanoven od obecné
úpravy obchodním zákoníkem odchylně.187
Zákaz konkurence členů představenstva (a také dozorčí rady) je nutno odlišovat
od zákazu konkurence ve smyslu pracovně právních předpisů, upraveného zejména
v ustanovení § 304 a 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších
předpisů, případně pro určité skupiny zaměstnanců ještě také v ustanovení § 303 téhož
zákona.188

186

Ustanovení § 196 Zákaz konkurence ObchZ zní:
(1) Pokud ze stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí

i. podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se
společností do obchodních vztahů,
ii. zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
iii. účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo
jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
iv. vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné
právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o
koncern.
(2) Porušení těchto ustanovení má důsledky uvedené v § 65.
(3) V případě, že člen představenstva vykonává pro společnost práci na základě pracovní smlouvy či jiné
smlouvy tuto nahrazující, nepovažuje se takový vztah za obchodní.
187
Např. ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů stanoví,
že člen statutárního orgánu banky nesmí být současně statutárním orgánem nebo členem statutárního
orgánu nebo členem dozorčí rady jiné právnické osoby, která je podnikatelem. Zaměstnanec banky, který
není členem statutárního orgánu banky, nesmí být statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu
takové právnické osoby. To neplatí pro členství a) člena statutárního orgánu banky ve statutárním orgánu
nebo dozorčí radě finanční instituce nebo banky, nebo zahraniční banky pod kontrolou banky, dále
finanční instituce nebo banky nebo zahraniční banky, která nad bankou vykonává kontrolu, dále
právnické osoby oprávněné organizovat poptávku a nabídku cenných papírů a podniku pomocných služeb
(§ 17a odst. 5), b) zaměstnance ve statutárním orgánu podniku pomocných služeb nebo pro výkon funkce
statutárního orgánu v tomto podniku.
188
Ustanovení § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce zní:
(1) Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat
výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s
jeho předchozím písemným souhlasem.
Ustanovení § 310 Konkurenční doložka zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce zní:
(1) Byla-li sjednána dohoda, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení
zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s
předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, je součástí dohody
závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši
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Vzhledem k tomu, že v praxi je zcela obvyklým souběh výkonu funkce
statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu a výkonem jiných činností pro
společnost v pracovně právním vztahu, je nutno respektovat také souběh těchto různých
zákazů konkurence s různými následky při jejich porušení, resp. porušení jen některého
z nich.
Ustanovení o zákazu konkurence znají rovněž zahraniční právní úpravy.189
Ustanovení § 196 ObchZ prošlo poměrně značným vývojem. Původně se jednalo
o ustanovení dispozitivní, a tedy zákaz konkurence bylo možno jak rozšířit, tak omezit
nebo zcela vyloučit. V současné době je toto ustanovení hodnoceno jako omezeně
dispozitivní190 nebo kogentní191, a to v tom smyslu, že zákaz konkurence nelze omezit či

průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za
měsíční období, pokud se účastníci nedohodli na jiné době splatnosti.
(2) Dohodu podle odstavce 1 může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít, jestliže to je možné od
zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a
technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití při činnosti uvedené
v odstavci 1 by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost; jestliže byla se
zaměstnancem sjednána zkušební doba (§ 35), je možné dohodu uzavřít nejdříve po uplynutí zkušební
doby, jinak je dohoda neplatná.
(3) Byla-li v dohodě podle odstavce 1 sjednána smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli
povinen zaplatit, jestliže závazek poruší, zanikne závazek zaměstnance zaplacením smluvní pokuty. Výše
smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu podmínek uvedených v odstavci 1.
(4) Zaměstnavatel může od dohody podle odstavce 1 odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru
zaměstnance.
(5) Zaměstnanec může dohodu podle odstavce 1 vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité
vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti; dohoda zaniká prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
(6) Dohoda podle odstavce 1 musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná; to platí obdobně pro
odstoupení od dohody a pro výpověď dohody podle odstavců 4 a 5.
Ustanovení § 311 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce zní:
Ustanovení § 310 není možné použít na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož
předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních
služeb.
189
Např. německý zákon o akciových společnost upravuje zákaz konkurence v ustanovení § 88. Polský
kodex obchodních společností (zákon ze dne 15. września 2000, publikovaný v Dz. U. 2000, č. 94. pol.
1037 ve znění pozdějších předpisů) upravuje zákaz konkurence v čl. 380, podle kterého člen
představenstva (v polském jazyce Zarzad) nemůže bez souhlasu společnosti vykonávat konkurenční
činnosti ani se účastnit na konkurenční společnosti jako společník občanskoprávní společnosti,
společnosti osobní nebo člen orgánu společnosti kapitálové nebo se účastnit v jiné konkurenční právnické
osobě jako člen orgánu. Tento zákaz zahrnuje rovněž podíl v konkurenční kapitálové společnosti
v případě, že v ní člen představenstva vlastní podíl nebo akcie ve výši alespoň 10 % nebo právo jmenovat
alespoň jednoho člena vedení. Vedle toho obsahuje kodex obchodních společností ustanovení čl. 377,
které upravuje případy tzv. střetu zájmu.
190
PELIKÁNOVÁ, I., Komentář k § 65 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., ASPI ID : LIT17049CZ.
191
MAREK, K., PRŮCHA, P. Otázky zákazu konkurence. Právní rádce, 1997, č. 7, 16 s., ASPI ID :
LIT7809CZ nebo např. I. Štenglová in DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové
společnosti. Praha : C.H.Beck, 1997, 229 s., příp. B. Havel in ELIÁŠ, K., DVOŘÁK T. a kol. Obchodní
zákoník, Praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od r. 1990. Praha . LINDE, 2006, 379 s.
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zcela vyloučit, ustanovením stanov nebo usnesením valné hromady ho však lze rozšířit.
Tato změna byla do obchodního zákoníku uvedena novelou provedenou zákonem č.
142/1996 Sb. Dalšími vývojovými otázkami tohoto ustanovení se budu případně
věnovat v dalších částech práce v souvislosti s konkrétními otázkami zákazu
konkurence.
Z pohledu praxe lze jednoznačně konstatovat, že zákaz konkurence bude
uplatňován v zásadě pouze v zákonném rozsahu, aniž by společnosti jevily zájem jej
dále rozšiřovat. Většina stanov akciových společností, které jsem v souvislosti s touto
prací prostudovala totiž upravuje zákaz konkurence představenstva pouze v rozsahu, jak
je dán ustanovením § 196 Obchz. 192
Omezeně dispozitivní nebo kogentní charakter odlišuje ustanovení § 196 ObchZ
od výše zmíněných ustanovení zahraničních, kde lze zákaz konkurence vyloučit.193
Vzhledem k tomu, že nároky z porušení ustanovení o zákazu konkurence přísluší
pouze společnosti, mám za to, že dispozitivní charakter normy ve smyslu možnosti se
souhlasem společnosti zákaz konkurence v jednotlivých případech, nikoliv obecně,
omezit či vyloučit je vhodnější. Domnívám se, že pro toto tvrzení svědčí rovněž
skutečnost, že jsem nenalezla žádnou judikaturu, zabývající se tímto problémem, jakož i
výše zmíněný fakt, že v praxi je úprava zákazu konkurence ve stanovách ponechána
pouze na zákonném rozsahu.
Ustanovení § 196 odst. 1 písm. a ObchZ zakazuje členu představenstva podnikat
v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti a vstupovat se společností
do obchodních vztahů. Pojem obor podnikání přitom není definován žádným právním
předpisem a není použit ani v žádném jiném ustanovení obchodního zákoníku
s výjimkou ustanovení § 136 o zákazu konkurence ve společnosti s ručením omezeným.
Navíc v obdobné souvislosti používá sám obchodní zákoník v ustanovení § 196 odst. 1
písm. c, d ObchZ pojmu předmět podnikání. Pojem obor podnikání přinesla do
192

Např. čl. 18 Stanov společnosti Plzeňský prazdroj, a.s., čl. 26 odst. 2 Stanov společnosti TATRA, a. s.,
jakož i Stanovy jejich dceřiných společností Taforge a.s. a Tafonco a.s., nebo čl. 12 odst. 12.4 Stanov
společnosti ŠKODA AUTO, a.s., opakují zákonný text. Čl. 21. odst. 4 Stanov společnosti ČEZ, a.s., čl.
21 odst. 2 Stanov společnosti OKD, a.s., čl. 22 odst. 2 Stanov společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s., řeší
zákaz konkurence členů představenstva pouhou odvolávkou na dodržování zákonné povinnosti. Stanovy
společnosti VÍTKOVICE, a.s., záležitost zákazu konkurence neupravují žádným způsobem a akceptují
tak zákonný rozsah zákazu konkurence.
193
Podle ustanovení čl. 380 polského kodexu obchodních společností lze zákaz konkurence vyloučit na
základě souhlasu společnosti, pokud pak stanovy nestanoví jinak, je k tomu oprávněn orgán, do jehož
působnosti přísluší ustanovování představenstva. Obdobně je tomu podle ustanovení § 88 německého
zákona o akciových společnostech.
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obchodního zákoníku jeho novela provedená zákonem č. 370/2000 Sb. s účinností od
1. ledna 2001. Tato novela přitom změnou ustanovení § 196 odst. 1 písm. a ObchZ
odstranila pojem podnikatelská činnost, který rovněž nebyl definován a s výjimkou
citovaného ustanovení (a samozřejmé obdobného, resp. textově shodného ustanovení §
136 odst. 1 písm. a v rámci úpravy zákazu konkurence u společnosti s ručením
omezeným) ani používán a do jistý míry byl vnitřně rozporný. Domnívám se, že obor
podnikání je ve smyslu ustanovení § 196 odst. 1 písm. a ObchZ nutno chápat jako
podmnožinu předmětu podnikání, který je sumou podnikatelských aktivit a může
zahrnovat podnikání v různých oborech a z pohledu ustanovení § 196 odst. 1 písm. a se
může jednat o kterýkoliv z oborů, v nichž společnost podniká. J. Dědič pak „neshledává
mezi předmětem podnikání a oborem podnikání věcného rozdílu.“194
Samotný pojem podnikání je pak definován ustanovením § 2 ObchZ, a to jako
soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost za účelem dosažení zisku. Pojmovými znaky podnikání jsou, že se jedná
o činnost
1. prováděnou podnikatelem,
2. soustavně,
3. samostatně,
4. vlastním jménem,
5. na vlastní odpovědnost a
6. za účelem dosažení zisku.
Podrobnější rozbor tohoto ustanovení překračuje rámec této práce. Pokládám
však za vhodné uvést přece jen několik poznámek. Ze zákazu konkurence je vyloučena
činnost příležitostná, vykonávaná ad hoc či činnost nahodilá, byť se může jednat o
činnost vykonávanou v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti a
pro společnost může mít negativní důsledky přinejmenším stejného vznamu jako
činnost, kterou lze definovat jako podnikání. V takovém případě by bylo možno ovšem
zvažovat odpovědnost člena představenstva z jiného titulu, např. nekalé soutěže či za
škodu. Jedná se o podnikání člena představenstva jako podnikatele - fyzické osoby. Za
194

V souvislosti s pojmy „obdobný obor podnikání“ a „obdobný předmět podnikání“ uvádí: „Může
vzniknout otázka, jaký je rozdíl mezi „obdobným oborem podnikání“ podle písmene a) a „obdobným
předmětem podnikání“ podle písmene c). Podle našeho názoru zde věcný rozdíl není. V obou případech
se jedná o to, že nesmí jít o podnikání, které je substituční z hlediska hospodářské soutěže.“ J. Dědič in
DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl III., § 176 – 220, Praha : POLYGON, 2002, 2435 s.
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podnikání lze považovat při splnění podmínek § 2 ObchZ rovněž činnost, která
nesplňuje všechny charakteristické znaky, např. jednání vlastním jménem, tedy případy
komisionářů, mandatářů atp.195
Závěr ustanovení § 196 odst. 1 písm. a ObchZ, tedy text „vstupovat se
společností do obchodních vztahů“ se jeví poněkud problematickým. Jednak působí
tento text poněkud nekompatibilně, zatím co úvodní část se vztahuje k podnikání člena
představenstva jako takovému, aniž by bylo jakkoliv relevantní, zda z tohoto titulu
vstupuje do vztahů se společností, část závěrečná se týká naopak pouze jeho vztahů ke
společnosti. Další otázkou může být, co se rozumí pojmem obchodní vztahy. Tento
pojem obchodní zákoník nijak nedefinuje a opět se ním pracují pouze ustanovení § 136
a § 196 ObchZ o zákazu konkurence ve společnosti s ručením omezeným a akciové
společnosti. Literatura i soudy někdy používají pojmu obchodní vztahy zřejmě jako
zkratku pro obchodní závazkové vztahy.196
Obecně mám za to, že pojem obchodní vztahy je pojmem širším, než pojem
obchodní závazkové vztahy. Tento názor bych opřela o ustanovení § 1 odst. 1 ObchZ,
který se více či méně úspěšně snaží vymezit předmět úpravy, osobní a věcnou
působnost obchodního zákoníku, když říká, že „tento zákon upravuje postavení
podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním
související, a zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství.“ I když je

195

Viz. např. PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. § 56-260. Praha : LINDE,
1995, s. 552 nebo I. Pelikánová in PELIKÁNOVÁ, I., KOBLIHA, I. Komentář k obchodnímu zákoníku,
1. díl, Praha : LINDE, 1994, 21 až 22 s., také KOPÁČ, L. Příručka obchodního práva. Praha .
PROSPEKTRUM, 1992, str. 41 s.
196
Např. R. Kozel in KOBLIHA, I., KALFUS, J., KROFTA, J., KOVAŘÍK, Z., KOZEL, R.,
POKORNÁ, J., SVOBODVÁ, Y. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : LINDE, 2006, s. 382 v komentáři
k odst. 1 ustanovení § 196 hovoří trvale o obchodních vztazích. „Zákaz vstupovat se společností do
obchodních vztahů se týká obchodních vztahů bez zřetele na to, zda jde o obchodní vztah v takovém
předmětu podnikání, který je stejný s předmětem podnikání společnosti anebo je obdobný předmětu
podnikání společnosti. Formulace „ani vstupovat se společností do obchodních vztahů“ však, navzdory
svému znění, nepředstavuje absolutní zákaz vstupovat se společností do jakýchkoli obchodních vztahů. Za
podmínek uvedených v § 196a odst. 1, 2 může jednatel uzavřít smlouvu o úvěru, přičemž smlouva o úvěru
(§ 497 až § 507) je též obchodním vztahem, tzn. absolutním obchodem. Podle § 196a odst. 3 může
společnost od jednatele nabýt nebo na něj převést majetek mimo běžný obchodní styk, pokud jsou
dodržena omezení uvedená v tomto ustanovení. Ustanovení § 196a odst. 1 až 3 se vztahují i na převzetí
ručení, což je ve smyslu § 303 až § 312 též obchodní vztah.“ „Právní jistota v obchodních
(hospodářských) vztazích totiž vyžaduje, aby právní následky, vycházející ze smlouvy, mohly strany
předvídat již v době uzavření smlouvy. (viz. Rozsudek Nejvyššího soudu 32 Odo 585/2005 ze dne 24.
května 2006. Nebo „ Jelikož pouze žalobkyně má postavení podnikatele a žalovaná nikoliv, nemůže jít o
obchodní vztah podle § 1 zák. č. 513/1991 Sb. (viz. rozsudek Městského osudu v Praze č.j.
17 Co 21/2003-116 ze dne 23. února 2003 citovaný v rozsudku Nejvyššího soudu č.j. 33 Odo 478/2004 ze
dne 27. dubna 2006.)
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úprava obchodních závazkových vztahů tou „nejobsáhlejší“ částí obchodního zákoníku,
jsou zřejmě obchodní závazkové vztahy jen podmnožinou vztahů obchodních.197 Mám
dále za to, že se lze ztotožnit se závěrem, k němuž dospěl J. Dědič a pokládat v tomto
konkrétním ustanovení obchodního zákoníku uváděné obchodní vztahy skutečně za
vztahy obchodně závazkové, které by vznikaly mezi členem představenstva, jako
podnikatelem a společností, v níž je členem představenstva v rámci jejich podnikání, a
to bez ohledu na obor podnikání.198
Další otázkou spojenou s citovanou závěrečnou částí ustanovení § 196 odst. 1
písm. a ObchZ je ten fakt, že ačkoliv toto ustanovení zakazuje vstupovat členovi
představenstva do obchodního vztahu se společností, v níž vykonává funkci člena
představenstva, je samotný vztah mezi členem představenstva a společností vztahem
obchodním, přesněji vztahem obchodněprávním.199
Problematickým se jeví rovněž v souvislosti s ustanovením § 196a odst. 1
ObchZ, který výslovně předpokládá, že společnost

může uzavřít

s členem

představenstva m.j. smlouvu o úvěru, která přitom patří mezi absolutní obchody.
Rovněž některé z dalších v tomto ustanovení zmiňovaných smluv mohou být
smlouvami o charakteru obchodních závazkových vztahů.200 J. Dědič zmiňuje ve stejné
souvislosti ještě ustanovení § 196 odst. 3 ObchZ.201

197

Opačný názor presentoval Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí 29 Odo 298/2005 ze dne 31. ledna 2006,
v jehož odůvodnění se m.j. uvádí: „… Přitom zdůrazňuje, že za obchodní vztahy je nutno považovat
obchodní závazkové vztahy, jejichž definice je obsažena v ustanovení § 261 a § 262 obch. zák. …“ (ASPI
ID : JUD38085CZ).
198
J. Dědič in DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl III., § 176 – 220, Praha : POLYGON,
2002, s. 2435 uvádí: „Stejně jako u jednatelů SRO se domníváme, že toto ustanovení zakazuje členovi
představenstva, který je podnikatelem, aby jako podnikatel vstupoval s AS, v níž vykonává funkci člena
představenstva, do obchodních závazkových vztahů při svém podnikání, bez ohledu na to, zda podniká ve
stejném či obdobném oboru podnikání anebo v oboru zcela odlišném.“
199
Podle ustanovení § 261 odst. 3 písm. f ObchZ se částí třetí Obchodní závazkové vztahy obchodního
zákoníku řídí „… bez ohledu na povahu účastníků závazkové vztahy mezi společností nebo družstvem a
osobou, která je statutárním orgánem nebo jiným orgánem nebo jeho členem.“ Tento vztah patří mezi
tzv. absolutní obchody.
200
Podle ustanovení § 261 odst. 3 písm. d ObchZ se částí třetí Obchodní závazkové vztahy obchodního
zákoníku řídí „… bez ohledu na povahu účastníků závazkové vztahy … ze … smlouvy o úvěru (§ 497)…“
Ustanovení § 196a odst. 1 zmiňuje rovněž smlouvy o zajištění závazků.
201
„Zákaz vstupovat do obchodních vztahů byl však zcela neorganicky u AS prolomil čl. IX zákona č.
126/2002 Sb., jímž se vložil s účinností od 1.1.2002 do do § 196 ObchZ nový odstavec 3, který určité
vztahy, i když mají objektivně charakter vztahů obchodních, za vztahy obchodní nepovažuje.“ J. Dědič in
DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl III., § 176 – 220, Praha : POLYGON, 2002, 2435 s.
Podrobněji pak tento názor rozvádí tamtéž v komentáři k samotnému ustanovení § 196 odst. 3
obchodního zákoníku. „Ustanovení o tom, že výkon práce pro společnost na základě pracovní smlouvy se
nepovažuje za obchodní vztah je zcela zbytečné, neboť nikdo nikdy takový vztah za obchodní nepovažoval.
Problematické již je, co lze považovat za „jinou smlouvu“ nahrazující pracovní smlouvu. Má-li ji jít o
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Ustanovení § 196 odst. 1 písm. b ObchZ zakazuje členu představenstva
zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti. Do jisté míry
toto ustanovení pokrývá stejný úsek případů jako ustanovení § 196 odst. 1 písm. a
ObchZ, tj. případy, kdy zprostředkování nebo obstarávání plnění je podnikáním člena
představenstva v oboru shodném nebo obdobném oboru podnikání společnosti. Zřejmě
obecná shoda panuje v tom, že tento zákaz se neomezuje pouze na podnikání člena
představenstva, ale i na činnost občasnou či příležitostnou, případně činnost
vykonávanou bez nároku na odměnu.202
J. Dědič chápe v tomto případě „zprostředkování jako činnost člena
představenstva, která směřuje k tomu, aby třetí osoby uzavřely obchodní smlouvu, která
se týká plnění, které poskytuje v rámci svého podnikání společnost, ačkoliv by ji mohla
uzavřít společnost.“203
Domnívám se, že toto ustanovení ovšem postihuje nejen případy zmiňované J.
Dědičem, tedy případy, kdy je krácena obchodní příležitost společnosti, v níž dotyčný
vykonává funkci člena představenstva, ale rovněž případy, kdy dotyčný člen
představenstva zprostředkovává pro jiného obchody se společností, v níž vykonává
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr či o smlouvu příkazní, ani tyto smlouvy nikdy
nezakládají obchodní vztahy. Můžeme si tedy položit otázku, o jaké jiné smlouvy by se mohlo jednat. Je
myslitelné, že smlouvou nahrazující pracovní smlouvu bude smlouva o dílo nebo smlouva mandátní či
smlouva nepojmenovaná. Je však otázkou, nakolik lze pracovní smlouvu nahradit smlouvou jinou, aby
uzavření takové smlouvy nebylo neplatné pro obcházení zákona, resp. kogentních ustanovení zákoníku
práce či v rozporu se zákonem o zaměstnanosti. Lze se pouze dohadovat, že smyslem této právní úpravy
mělo být zmírnění zákazu konkurence vyplývajícího z ustanovení § 196 odst. 1 písm. a) ObchZ, tedy
zákazu vstupovat se společností do jiných obchodních vztahů, než je vztah při výkonu funkce člena
představenstva, vykonává-li člen představenstva pro společnost ještě jinou činnost, než je výkon funkce
člena statutárního orgánu, na základě jiné než pracovní smlouvy. I v takovém případě však platí, že do
tohoto právního vztahu nelze přenášet nic z toho, k čemu je daná osoba povinna jako člen představenstva
ze zákona a stanov.“ J. Dědič in DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl III., § 176 – 220,
Praha : POLYGON, 2002, 2437 s.
202
Shodně uvádí např. PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. § 56-260. Praha :
LINDE, 1995, s. 552 nebo I. Štenglová in DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R., Akciové
společnosti. Praha : C.H.Beck, 1997, 232 s.
203
„Obstaráváním obchodů AS pro jiného se rozumí uzavírání smluv týkajících se obchodů AS (tedy
smluv na plnění, jež jinak poskytuje AS v rámci své podnikatelské činnosti) vlastním jménem na cizí účet
nebo cizím jménem pro jinou osobu, než je daná AS, bez ohledu na to, zda se tak děje zadarmo nebo za
úplatu. Zprostředkováním obchodů AS pro jiné osoby lze rozumět činnost směřující k uzavření obchodní
smlouvy, jež se týká předmětu podnikání AS, mezi zájemcem a třetími osobami, ačkoliv tento obchod patří
do předmětu podnikání AS.“ J. Dědič in DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl III., § 176 –
220, Praha : POLYGON, 2002, 2435 s. Obdobně uvádí v souvislosti se zákazem konkurence jednatele
společnosti s ručením omezeným in J. Dědič in DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl II., §
93 – 175, Praha : POLYGON, 2002, 1209 s. Případně obdobně v dřívější práci „Zprostředkováváním
obchodů společnosti pro jiné osoby lze rozumět činnost směřující k uzavření obchodní smlouvy, jež se
týká předmětu podnikání společnosti, mezi třetími osobami, ačkoliv tato smlouva může být uzavřena i
touto společností.“ DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Prospektrum, 1997, 614 s.

105

funkci člena představenstva. Tedy případy smluv nikoliv mezi třetími osobami, ale mezi
třetí osobou a společností, v níž působí jako člen představenstva, čímž by sice
nedocházelo ke krácení obchodních příležitostí společnosti, avšak šlo by bezesporu „o
střet zájmů.“
Ustanovení § 196 odst. 1 písm. c ObchZ zakazuje členu představenstva účastnit
se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako
ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání. Zatímco
ustanovení § 196 odst. 1 písm. a ObchZ zakazuje členu představenstva s příslušným
upřesněním podnikat jako podnikateli - fyzické osobě, ustanovení § 196 odst. 1 písm. c
mu zakazuje se podílet na podnikání jako společníku veřejné obchodní společnosti či
komplementáři komanditní společnosti člena evropského hospodářského zájmového
sdružení. Zřejmě obecná shoda bude shoda v tom, že tento zákaz je nutno vztáhnout i na
jiné právní formy společností, které české právo nezná, pokud je splněn požadavek
neomezeného ručení.204
Pojem ovládající osoby je definován ustanovením § 66a ObchZ. Ačkoliv tato
práce se zaměřuje na jinou problematiku, je nutno alespoň zmínit skutečnost, že názory
na to, kdo může být ovládající osobou nejsou zcela jednotné. Ačkoliv je nesporné, že
touto osobou může být jak právnická osoba, tak fyzická osoba, názory na to, zda jí
může být pouze podnikatel či zda jí může být i osoba, která nepodniká, nejsou
jednotné.205
Ustanovení § 196 odst. 1 písm. c ObchZ se zdá být do jisté míry vnitřně
nekompatibilním. Zatímco první část textu je vztažena pouze k jiným než kapitálovým

204

J. Dědič in DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl III., § 176 – 220, Praha : POLYGON,
2002, 2435 s.
205
Zatímco J. Dědič dospěl názoru, že „Sporné může být, zda jak ovládající, tak ovládaná osoba musejí
být podnikateli. Z nadpisu pod § 66a, který zní „Podnikatelská seskupení“, by bylo možno dovozovat, že
ano. Z dikce § 66a odst. 1 až 4 však nelze takový požadavek dovodit. Z těchto ustanovení plyne, že
ovládající osobou může být i osoba, která nepodniká, zatímco ovládanou osobou musí být podnikatel…“
J. Dědič in DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl I., § 1 – 92e, Praha : POLYGON, 2002,
479 s. Zatímco třeba I. Pelikánová konstatuje: „Jiným argumentem, který může pomoci dospět k odpovědi,
je poněkud vágní německý pojem „podnik“ (Unternehmen). Řídící osobou totiž může být jenom podnik a
to předpokládá jeho hospodářskou orientaci. Je to podobný význam, jaký jsme našli i v nizozemském
kodexu mluvícím o ekonomické jednotce. Z těchto formulací se zdá vyplývat, že není možné považovat za
řídící osobu jakýkoli právní subjekt, který nemá ani akcesorický podnikatelský charakter. Zejména tedy
stěží lze prohlásit za ovládající osobu veřejnoprávní strukturu, jejíž povaha je nepodnikatelská (např.
ministerstvo).“ PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k § 66a odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., ASPI, 1996, ASPI ID :
LIT17059CZ.
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společnostem, a to bez ohledu na jejich předmětem podnikání, druhá část se vztahuje
k jakýmkoliv společnostem, avšak pouze při stejném či podobném předmětu podnikání.
Podle ustanovení § 196 odst. 1 písm. d ObchZ člen představenstva nesmí
vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné
právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o
koncern. Koncern je definován ustanovení § 66a odst. 7 ObchZ, a sice jestliže jsou
jedna nebo více osob podrobeny společnému řízení (dále jen „řízená osoba“) jinou
osobou (dále jen „řídící osoba“), tvoří tyto osoby s řídící osobou koncern (holding).
Jak vyplývá z výše uvedeného, používá ustanovení § 196 odst. 1 ObchZ
poměrně četně obdobné, ne však shodné pojmy a z pohledu dalšího použití v zákoně
zcela jedinečné pojmy. Například ustanovení § 196 odst. 1 písm. a ObchZ používá
termínu „stejný nebo obdobný obor podnikání“, ustanovení § 196 odst. 1 písm. c ObchZ
používá termínu „stejný nebo podobný předmět podnikání“ a ustanovení § 196 odst. 1
písm. d ObchZ používá termínu „stejný nebo obdobný předmět podnikání“. Nebo
ustanovení § 196 odst. 1 písm. a ObchZ hovoří o „obchodních vztazích se společností“,
ustanovení § 196 odst. 1 písm. b ObchZ o „obchodech společnosti“. Někde snad jde o
záměr, jinde ovšem o evidentní „překlep“ (viz. „podobný“ nebo „obdobný“ předmět
podnikání).

6.4 Péče řádného hospodáře
Vedle povinnosti loajality, jak o ní bylo pojednáno zde v této práci výše je další
základní nebo jak bylo rovněž použito obecnou206 povinností člena představenstva
povinnost péče. Česká literatura se této problematice příliš nevěnuje207, s výjimkou
několika málo případů trestně právní povahy není k dispozici ani judikatura.
V anglo-americké právní oblasti je povinnost péče (duty of care) řešena jako tzv.
fiduciární povinnost. RMBCA upravuje povinnost péče v § 8.30 písm (b), podle kterého
členové představenstva nebo výboru představenstva, pokud získávají informace
v souvislosti se svou rozhodovací funkcí nebo výkonem své dohlížecí funkce,
206

PETROV, J. Obecná odpovědnost členů představenstva akciových společností v česko-americkoněmeckém srovnání, 2007, Masarykova Univerzita, Brno : Mezinárodní politologický ústav, s. 9 an.
207
Za nejzajímavější příspěvek v této oblasti lze zřejmě považovat práci ČECHA, P. Péče řádného
hospodáře a povinnost loajality. Právní rádce, 2007, č. 3, s. 4 an.
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vykonávají své povinnosti s péčí, jakou by ji osoba v takové funkci měla rozumně
věnovat za obdobných podmínek.208
Německá právní úprava je podle mého názoru blízká právní úpravě české. Podle
ustanovení § 93 AktG jsou členové představenstva povinni vykonávat řízení s péčí
kompetentního a pečlivého vedoucího.
Podle ustanovení § 66 odst. 2 ObchZ se vztah mezi společností a osobou, která
je statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti anebo
společníkem při zařizování záležitostí společnosti řídí přiměřeně ustanoveními o
mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena nebo ze
zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Ustanovení § 567 odst. 1 ObchZ pak
stanoví, že mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí.
V rámci zvláštní úpravy obsažené v ustanovení § 194 odst. 5 ObchZ je
stanoveno, že členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí
řádného hospodáře. Pojem péče řádného hospodáře nahradil dříve používaný pojem
náležité péče (změněno novelou provedenou zákonem č. 370/2000 Sb.). Obecně je to
spojováno s vyšší kvalitou práce, s vyššími nároky.209 Pojem péče řádného hospodáře
však není v českém právním řádu novinkou spojenou s touto novelizací. Již Obecný
zákoník občanský č. 946/1811 Sb.z.s. používal pojmu „řádný a pilný hospodář“
v ustanovení § 228 v souvislosti s převzetím jmění poručníkem nebo opatrovníkem.
Následně se tento pojem objevil v celé řadě dalších předpisů, zpravidla však
v souvislosti s úpravou zemědělské, chovatelské nebo potravinářské problematiky.210
V souvislosti se znárodňovacím procesem po II. světové válce tento pojem
pozbyl tento převážně „zemědělský“ charakter a začal se objevovat v souvislosti se
208

Ustanovení § 8.30 písm (b). RMBCA zní:
The members of the board of directors or a committee of the board, when becoming informed in
connection with their decision-making function or devoting attention to their oversight function, shall
discharge their duties with the care that a person in a like position would reasonably believe appropriate
under similar circumstances.
209
Např. B. Havel k tomu uvádí, že „Péče řádného hospodáře, tedy pojem nahrazující náležitou
odbornou péči, je sjednoceným označením požadavku vyššího stupně kvality jednání člena představenstva
...“ in ELIÁŠ, K., DVOŘÁK T. a kol. Obchodní zákoník, Praktické poznámkové vydání s výběrem
judikatury od r. 1990. Praha. LINDE, 2006, 437 s. Obdobně uvádí J. Pokorná: „Na kvalitu výkonu funkce
členů představenstva jsou tedy od 1.1.2001 kladeny vyšší nároky“. KOBLIHA, I., KALFUS, J.,
KROFTA, J., KOVAŘÍK, Z., KOZEL, R., POKORNÁ, J., SVOBODVÁ, Y. Obchodní zákoník.
Komentář. Praha : LINDE, 2006, 612 s.
210
Např. zákon č. 107/1933 Sb., o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích, vyhláška
č. 210/1933 Sb., kterou se stanoví všeobecné zásady pro úpravu hospodaření potravinami a krmivy,
vyhláška č. 277/1939 Sb., o úpravě hospodaření s kakaovými boby, kakaovými výrobky, cukrovinkami a
jemným pečivem, vládní nařízení č. 137/1940 Sb., o zajištění potřeby plemenných hřebečků.
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správou národního majetku a znárodněných podniků.211 Povinnost jednat s péčí
„řádného hospodáře“ stanovil pro členy vedoucích, zastupujících a dozorčích orgánů
společnosti zákon č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech.
I po zmíněné novelizaci obchodního zákoníku však zůstává problémem, jaký je
vztah mezi pojmem „odborné péče“ podle ustanovení § 567 odst. 1 ObchZ a pojmem
„péče řádného hospodáře.“ Lze se přiklonit k názoru, že se jedná o pojmy různé a že
v souvislosti v výkonem funkce člena představenstva je nutno hovořit o úrovni „péče
řádného hospodáře“. Do působnosti představenstva patří mimo jiné zejména řízení
akciové společnosti, její obchodní vedení. Vezmeme-li do úvahy rozsah těchto činností
a jejich odlišnost, můžeme mít, podle mého názoru, oprávněné pochybnosti o tom, že
všechny tyto činnosti by bylo možno zvládnou na odborné úrovni, s příslušným
odborným vzděláním, zkušeností a praxí. Souhlasím s názorem J. Dědiče, že „… nelze
obecně při výkonu funkce člena představenstva mít například z hlediska účetnictví,
práva, daní apod. stejné nároky jako na advokáta, auditora či daňového poradce.“212
Péče řádného hospodáře tedy zahrnuje jistý stupeň odbornosti, aktivity, píle a snahy,
včetně přiměřené míry opatrnosti a ostražitosti. Pokud člen představenstva nemá pro
konkrétní záležitost dostatek informací, znalostí či schopností, musí vyvinout
přiměřenou snahu tyto nedostatky nahradit a informace si opatřit, či schopnosti a
znalosti doplnit či získat prostřednictvím jiných.
Podle ustanovení § 194 odst. 5 ObchZ, je-li sporné, zda člen představenstva
jednal s péčí řádné hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného
hospodáře, tento člen představenstva. Povinnost důkazního břemene se tak obrací,
společnost nemusí v tomto případě prokazovat, že člen představenstva s péčí řádného
hospodáře nejednal. Obdobné ustanovení obsahuje německá právní úprava ustanovení §
93 odst. 2 AktG. Osobně se přikláním k názoru, že toto popření jednoho ze základních
procesních pravidel není správné a staví člena představenstva předem do postavení

211

Viz. např. Dekrety presidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových
podniků, č. 101/1945 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, č. 102/1945 Sb., o
znárodnění akciových bank, č. 103/1945 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven, nařízení vlády č.
6/1946 Sb., kterým se vydává statut národních podniků průmyslových, zákon č. 114/1948 Sb., o
znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů
znárodněných a národních podniků.
212
DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl III., § 176 – 220, Praha : POLYGON, 2002, 2417
s.
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vinného, do postavení, které v trestním řízení nemá ani pachatel nejzávažnějších
trestných činů.

6.5 Povinnost respektovat zásady a pokyny valné hromady
Podle ustanovení § 194 odst. 4 ObchZ se představenstvo řídí zásadami a pokyny
schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
Tato povinnost vychází již z charakteristiky představenstva jako výkonného orgánu,
podle které je představenstvo podřízeno pravomoci valné hromady, jako vrcholného
orgánu společnosti. Zároveň se domnívám, že v rámci této povinnosti jsou členové
představenstva povinni jednat s péčí řádného hospodáře a zachovat mlčenlivost podle
ustanovení § 194 odst. 5 ObchZ. I. Pelikánová uvádí, že „součástí tohoto vztahu mezi
valnou hromadou a představenstvem je i to, že valná hromada může určit obecné
principy a může dávat i individuální pokyny ohledně činnosti představenstva, jímž se
představenstvo musí řídit.213 Samotný pojem zásad s pokynů společnosti obchodní
zákoník nevymezuje. J. Dědič vidí „rozdíl mezi zásadami a pokynem v tom, že zásada
vymezuje obecné pravidlo, zatímco pokyn se vztahuje ke konkrétní situaci, pokyn může
směřovat buď k jednání nebo nečinnosti. Zásady, jimiž je představenstvo povinno se
řídit, mohou být obsahem jakéhokoliv rozhodnutí valné hromady, a to buď výslovně,
nebo je lze z něho interpretovat. Nejčastěji však budou obsahem podnikatelského plánu
akciové společnosti nebo rozpočtu akciové společnosti.“214 Protože se podle ustanovení
§ 66 odst. 2 ObchZ použije na vztah představenstva a společnosti přiměřeně ustanovení
o mandátní smlouvě, pak je ustanovení § 194 odst. 4 ObchZ zvláštní úpravou pro členy
představenstva, vzhledem k tomu, že ustanovení § 567 odst. 2 ObchZ stanoví, že
činnost, k níž se mandatář zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů mandanta a
v souladu s jeho zájmy. Mandatář je povinen řídit se pouze pokyny mandanta, kdežto
člen představenstva je povinen řídít se i zásadami valné hromady. Z ustanovení § 567
odst. 3 ObchZ plyne, že se mandatář může odchýlit od pokynů mandanta, jen je-li to
naléhavě nezbytné v zájmu mandanta. Domnívám, se že toto ustanovení lze vztáhnout
213

PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. § 56-260. Praha : LINDE, 1995, 944 s.
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představenstvo akciové společnosti v praxi a teorii. Codex Bohemia, 1999, 206 s.
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nejen na pokyny, ale i na zásady valné hromady. Podle R. Kříže „je možné se od
pokynů a zásad schválených valnou hromadou odchýlit, představenstvo se však nemůže
odchýlit libovolně, ale pouze v případě, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu společnosti a
představenstvo nemůže včas obdržet souhlas valné hromady. Představenstvo se od
pokynů a zásad nemůže odchýlit, pokud to valná hromada výslovně zakáže nebo je-li to
zakázáno zakladatelskou listinou, zakladatelskou smlouvou nebo stanovami.“215 Avšak
porušení zásad nebo pokynu nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči
třetím osobám (§ 194 odst. 4 ObchZ). Z ustanovení § 194 odst. 4 poslední věty plyne,
že nikdo, tedy například valná hromada nebo akcionáři, není oprávněn dávat
představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, pokud zákon
nestanoví jinak.

6.6 Povinnost mlčenlivosti
Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích a skutečnostech jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti
způsobit škodu (§ 194 odst. 5 ObchZ). Prozrazením se, dle mého názoru, myslí nejen
sdělení širší veřejnosti, ale i důvěrná informace podaná třetí osobě nebo i nedbalostní
zpřístupnění, které by však mohlo společnosti způsobit škodu. Zákon ovšem nedefinuje
pojem důvěrné informace ani skutečnosti. Podle I. Štenglové jsou „nepochybně
takovýmito informacemi všechny informace tvořící předmět obchodního tajemství –
jejich utajení je však chráněno podle ustanovení § 17“.216 Obchodní tajemství tvoří
podle ustanovení § 17 ObchZ veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické
povahy související s podnikem. I. Štenglová uvádí, že se nejedná jen o informace tvořící
předmět obchodního tajemství, ale i „všechny další informace, jejich prozrazení může
vyvolat účinky uvedené v ustanovení § 194 odst. 5.“217 Ovšem z vymezení pojmu
obchodního tajemství vyplývá, že důvěrné informace a skutečnosti jsou pojmem širším.
J. Dědič pro vymezení důvěrných informací a skutečností „využívá analogicky definici

215
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důvěrné informace z ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných
papírech.“218. Podle toho by se za důvěrnou informaci považovala informace, která není
veřejně známá, která je významná pro cenu akcií dané akciové společnosti a která by
mohla poté, co by se stala veřejně známou, významně ovlivnit cenu akcií akciové
společnosti.“219 obchodní zákoník neobsahuje sankci za porušení povinnosti
mlčenlivosti. J. Dědič uvádí, že jako sankce za „porušení povinnosti mlčenlivosti,
přichází v úvahu odvolání z funkce nebo uplatnění práva na náhradu škody, která by
porušením povinnosti mlčenlivosti vznikla. Není však vyloučeno sjednat pro případ
porušení této povinnosti smluvní pokutu.“220 Zákon ale stanoví, že není nutné, aby
prozrazením důvěrných informací a skutečností byla způsobena škoda, postačí možnost
způsobit škodu. Obchodní zákoník umožňuje prozradit důvěrné informace při jednání o
uzavření smlouvy, kdy si strany mohou navzájem poskytnout informace, které jsou
označeny jako důvěrné. Strana, které byly tyto informace poskytnuty, je nesmí prozradit
třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na
to, zda dojde k uzavření smlouvy (§ 271 ObchZ).

6.7 Zákaz vnitřního obchodování
I. Štenglová používá pro problematiku zákazu vnitřního obchodování termín
„opatření proti konfliktu zájmů“.221 Oproti tomu K. Eliáš danou problematiku označuje
jako „zákaz vnitřního obchodování“.222 Okruh smluv, jichž se omezí podle ustanovení §

218
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196a ObchZ týká, je smlouva o bezplatném převodu majetku, smlouva o úvěru (§ 497
an. ObchZ), o půjče (§ 657 an. ObčZ), o zajištění závazku223.
Ustanovení § 196a odst. 1 uvádí, že společnost může uzavřít smlouvu o úvěru
nebo půjčce se členem představenstva nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvu
jejímž obsahem je zajištění závazku těchto osob, nebo na ně bezplatně převést majetek
společnosti jen se souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním
styku. Osobou blízkou je podle ustanovení § 116 ObčZ příbuzný v řadě přímé,
sourozenec a manžel, parter, jiné soby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají
za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újma, kterou utrpěla jedna z nich, druhá
důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Za osobu blízkou se považuje podle ustanovení §
63 odst. 1 ZoR i osvojitel a osvojenec.224 Osobou blízkou je rovněž druh a družka,
opatrovník a opatrovanec a osoby sešvagřené, tj. příbuzní manžela (manželky).225
Obchodní zákoník schvalování těchto smluv výslovně neuvádí u působnosti valné
hromady podle ustanovení § 187 odst. 1 ObchZ, podle které valná hromada schvaluje
jen smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, smlouvy o
nájmu podniku nebo jeho části a smlouvy zřizující zástavní právo (§ 187 odst. 1 písm. k
ve spojení s § 67a ObchZ). I. Pelikánová „vidí jako nutnost dosadit také rozhodování o
smlouvách podle ustanovení § 196a ObchZ, pod ustanovení § 187 odst. 1 písm.
k ObchZ.“226 Zákon neupravuje jestli má valná hromada projednat a udělit souhlas již
k návrhu znění smlouvy. S. Plíva uvádí, že „formulace uzavřít smlouvu … jen
s předchozím souhlasem by mohla nasvědčovat stanovisku, že stačí, když valná
hromada jen udělí souhlas, aby určitá smlouva byla společností uzavřena. Mám však za
to, že z povahy věci a účelu takového souhlasu spíše vyplývá požadavek, aby valná
hromada udělovala souhlas se znalostí obsahu smlouvy.“227 V rozsudku Nejvyššího
soudu ze dne 16. prosince 2003, spisová značka 32 Odo 560/2003, se soud vyjádřil
k problematice souhlasu valné hromady. Podle jeho názoru je neplatné převzetí ručení
223
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224
Osvojením mezi nimi vzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi (§ 63 odst. 1 ZoR).
225
BIČOVSKÝ, J., FIALA J., HOLUB, M. Občanský zákoník : Poznámkové vydání s judikaturou a
novou literaturou. 7. doplněné vydání. Praha : Linde, 2000, 118 s.
226
PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. § 56-260. Praha : LINDE, 1995, 957 s.
227
PLÍVA, S. K problematice § 196a obchodního zákoníku. Právo a podnikání, 1998, číslo 4, 4 s.

113

akciovou společností bez předchozího souhlasu valné hromady této společnosti.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2004, spisová značka 29 Odo 1137/2003
uvádí, že ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. nepředepisuje předchozí souhlas valné
hromady s uzavřením smluv, kterými společnost převádí majetek na své jednatele.
Postačuje tedy i souhlas následný. Nedostatek zákonem předepsaného schválení
smlouvy (či jejího ujednání) valnou hromadou nezpůsobuje - není-li předepsán
předchozí souhlas - její neplatnost (jak dovodil odvolací soud), ale pouze její
neúčinnost. Zákon rovněž nedefinuje obvyklé podmínky v obchodním styku, domnívám
se, že se jedná například u smlouvy o úvěru nebo smlouvě o půjče o stanovení úroku
v takové výši, jakou požadují za úvěr nebo půjčku banky, stanovení přiměřené lhůty pro
vrácení úvěru nebo půjčky.228 J. Dědič za „obvyklé podmínky v obchodním styku pro
bezúplatný převod majetku považuje zbavení se neupotřebitelného majetku, sponzorské
dary.“229 V případě bezúplatného převodu majetku se domnívám, že se jedná o
neobvyklý způsob převodu majetku.230
Pokud jsou osoby uvedené v ustanovení § 196a odst. 1 ObchZ oprávněny jednat
i jménem jiné osoby, použije se ustanovení § 196a odst.1 ObchZ obdobně i na plnění
tam uvedené ve prospěch této jiné osoby. Souhlasu valné hromady není zapotřebí, jde-li
o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě anebo zajištění
závazků ovládané osoby ovládající osobou (§ 196a odst. 2 ObchZ). Jedná se o rozšíření
úpravy podle ustanovení § 196a odst. 1 ObchZ. I zde je ovšem zapotřebí dodržení
podmínek obvyklých v obchodním styku.
Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele,
akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci
1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, nebo na ně
úplatně majetek převádí za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného
základního kapitálu ke dni nabytí, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na
základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce
platí ustanovení § 59 odst. 3 ObchZ (§ 196a odst. 3 ObchZ).
228
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I. Štenglová k dané problematice uvádí, že se „ustanovení § 196a odst. 3 ObchZ
nevztahuje na případy, kdy společnost nabývá od akcionáře majetek při zvýšení
základního kapitálu, nebo akcionář od společnosti při snížení základního kapitálu.“231
Zákon před novelou provedenou zákon č. 370/2000 Sb., stanovil, že majetek lze
nabýt nebo zcizit pouze za cenu určenou posudkem znalce. Současné znění obchodního
zákoníku hovoří nikoliv o ceně, ale o hodnotě tohoto majetku stanovené na základě
posudku znalce jmenovaného soudem. Domnívám se, že znalec přece jen ohodnotí cenu
majetku.232 J. Dědič dodává, že „ze změny této dikce zákona se v praxi občas dovozuje
podle našeho názoru nesprávný závěr, že není podmínkou platnosti smlouvy, aby
dohodnutá cena odpovídala ceně podle posudku znalce, a že se od něho může
dohodnutá cena odchylovat, protože v zákoně je zakotven požadavek na stanovení
hodnoty, a nikoliv ceny, a proto se prý dohodnutá cena může od hodnoty uvedené
v posudku znalce lišit. Jediným důsledkem odchylky dohodnuté ceny od hodnoty
stanovené znalcem pak prý je, že může vzniknou odpovědnost za škodu způsobenou
tím, že bude dohodnutá cena pro akciovou společnost nevýhodná.“233 Posudek jako
takový, musí být zpracován, podle dikce ustanovení § 59 odst. 3 ObchZ, znalcem
nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem. Zvláštním se jeví
použití pojmu znalec „nezávislý na společnosti“, neboť jejich nestrannost výplývá již
z jejich slibu, ve kterém slibují, že svojí znaleckou činnost budou vykonávat nestranně
podle svého neljlepšího vědomí (§ 6 odst. 2 zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a
tlumočnících). Návrh na jmenování znalce podává podle ustanovení § 59 odst. 3 třetí
věty ObchZ společnost. Dále zákon stanoví, že účastníky řízení jsou navrhovatel a
znalec a místně příslušným soudem je obecný soud navrhovatele. Soud není vázán
návrhem osoby znalce. Soud odvolá na návrh společnosti jmenovaného znalce, pokud
porušuje závažným způsobem své povinnosti. O návrhu na určení nebo odvolání znalce
musí soud rozhodnout do 15 dnů od doručení návrhu. Odměnu za zpracování posudku
znalce hradí společnost a stanoví se dohodou (§ 59 odst. 3 ObchZ). Podle J. Dědiče „se

231

I. Štenglová in ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12.
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009, 681 s.
232
Shodně i RADA, I. a kol. Jednatelé s.r.o. Představenstvo a.s., 2. doplněné a aktualizované vydání,
Praha : LINDE, 2004, 116 s. Pokud ne jazykovým, pak historickým a logickým výkladem musíme dospět
k závěru, že tento majetek musí být převeden za cenu určenou znaleckým posudkem.
233
J. Dědič in DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl III., § 176 – 220, Praha : POLYGON,
2002, 2444 - 2445 s.

115

na obsah posudku znalce analogicky aplikuje ustanovení § 59 odst. 4 ObchZ.“234
Ustanovení § 196a odst. 3 ObchZ dále v poslední větě doplňuje, že jestliže k nabytí
majetku od zakladatele, akcionáře anebo jiné osoby uvedené v ustanovení § 196a odst. 1
ObchZ, dojde do tří let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.
Ustanovení § 196a odst. 3 ObchZ se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku
v rámci běžného obchodního styku a na nabytí nebo zcizení z podnětu nebo pod
dozorem nebo dohledem státního orgánu nebo na nabytí nebo zcizení na českém nebo
zahraničním regulovaném trhu či v českém nebo zahraničním mnohostranném
obchodním systému (§ 196a odst. 4 ObchZ). Podle I. Štenglové „bylo ustanovení §
196a odst. 4 ObchZ vloženo, aby odstranilo problémy vznikající v případech, kdy velcí
smluvní partneři společnosti byli současně i jejími akcionáři.235 Nabýváním či
zcizováním majetku z podnětu státního orgánu je dle mého názoru, nabytí majetku na
základě výkonu rozhodnutí soudu. Ustanovení § 196a odst. 1 ObchZ o souhlasu valné
hromady se vztahuje obdobně i na bezúplatný převod majetku na akcionáře (§ 196a
odst. 4 ObchZ).
Ustanovení § 196a odst. 1 až 3 ObchZ se vztahují i na převzetí ručení. Podle J.
Dědiče „je v odborné literatuře i praxi sporné, zda ke vzniku ručení podle ustanovení §
303 ObchZ musí předcházet dohoda, jak to výslovně vyžaduje občanský zákoník
v ustanovení § 546. V zájmu zamezení výkladových problému řeší proto obchodní
zákoník tuto problematiku výslovně.“236

6.8 Odpovědnost, ručení
S ohledem na téma této práce se v této kapitole budu věnovat odpovědnosti a
ručení členů představenstva v souvislosti s výkonem jejich funkce, tedy v oblasti
obchodněprávní. Stranou ponechávám odpovědnost trestněprávní, případně správní.
Úvodem jen stručně odkazuji na základní charakteristiku odpovědnosti a ručení,
přičemž vycházím zejména z názoru I. Pelikánové.
234
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Pojem odpovědnosti definuje celá řada autorů, například podle D. Houbové „se
právní odpovědností rozumí uplatnění nepříznivých právních následků stanovených
právní nornou, vůči tomu, kdo porušil právní povinnost.“237 I. Pelikánová definuje
odpovědnost jako „… povinnost vzniklou v důsledku porušení jiné právní povinnosti
(tzv. sekundární povinnost), ať už ji chápeme v rámci téhož právního vztahu (jako jeho
změnu), nebo jako obsah nově vzniklého právního vztahu odpovědnostního.“238
Ručením se rozumí akcesorický závazek, jímž se „ručitel vůči věřiteli zavazuje splnit
povinnost dlužníka (zajištěnou, primární povinnost), jestliže tak v čase splatnosti
neučiní sám dlužník.“239
S porušením povinností členů představenstva, jak jsou zde uvedeny výše
(primární povinnost), je spojen vznik sekundární povinnosti, spočívající zejména
v náhradě škody.
Protože vztah mezi členem představenstva a společností je vztahem obchodně
právním, použije se na obecná úprava náhrady škody podle ustanovení § 373 an.
ObchZ. Samotný obchodní zákoník odkazuje na použití ustanovení o náhradě škody
v ustanovení § 757. Pro vznik nároku na náhradu škody, je tedy podle ustanovení § 373
ObchZ důležitý vznik škody, protiprávní jednání a příčinná souvislost mezi vznikem
škody a porušením povinností. Jedná se o objektivní odpovědnost, které se je možné
zprostit podle úpravy ustanovení § 374 odst. 1 ObchZ.240
Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov
vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné (§
194 odst. 5 ObchZ). Ani smlouvou o výkonu funkce ve smyslu ustanovení § 66 odst. 2
ObchZ nelze sjednat vyloučení nebo omezení odpovědnosti člena představenstva za
škodu.
Pokud škodu společnosti způsobilo společně několik členů představenstva,
odpovídají společně a nerozdílně (§ 194 odst. 5 ObchZ).
237

HAVRÁNEK, J. a kol. Teorie práva. 1. vydání, Brno : Masarykova univerzita, 1998, 234 s.
PELIKÁNOVÁ, I. Ručení, závazek a odpovědnost v české právní terminologii. 1 s,
www.srovnavacipravo.cz/texty/prevod.htm.
239
PELIKÁNOVÁ, I. Ručení, závazek a odpovědnost v české právní terminologii. 1 s,
www.srovnavacipravo.cz/texty/prevod.htm.
240
Ustanovení § 374 ods. 1 ObchZ zní:
Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a
brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto
překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku
předvídala.
238
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S uplatněním nároku na náhrady škody je standardně spojeno důkazního
břemeno poškozeného, což se týká i případů odpovědnosti za škodu způsobenou
porušením povinnosti členem představenstva. Výjimkou, o které zde hovořím
v souvislosti s povinností člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře,
je případ, kdy porušení povinnosti je spatřováno v tom, že člen představenstva nejednal
s péčí řádné hospodáře. Je-li sporným, zda člen představenstva porušil povinnost jednat
s péčí řádného hospodáře, dochází k přesunu důkazního břemena na člena
představenstva (§ 194 odst. 5 ObchZ). Na něm spočívá nutnost prokázat, že v daném
případě jednal s péčí řádného hospodáře. Podle ustanovení § 93 odst. 2 AktG jsou
členové představenstva odpovědní, stejně jako je tomu i v naší úpravě, společně a
v případě, že je sporné jestli vykonávali svojí činnost s péči řádného a svědomitého
vedoucího, leží na nich důkazní břemeno. Úprava slouží nejen k ochraně akcionářů, ale
i k ochraně majetku společnosti a za určitých okolností i věřitelům.
Ve sporných řízeních mezi společností a členem představenstva zastupuje
společnost člen dozorčí rady, který je k tomu dozorčí radou určen (§ 199 odst. 2
ObchZ). Bude tomu tak rovněž v případech sporu mezi společností a členem
představenstva o náhradu škody, a to i tehdy, kdy o uplatnění práva na náhradu škody,
kterou má společnost vůči členovi představenstva požádá akcionář nebo akcionáři
uvedení v § 182 odst. 1 ObchZ.
Podle ustanovení § 194 odst. 4 ObchZ se představenstvo řídí zásadami a pokyny
schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
Mám zato, že již z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá odpovědnost členů
představenstva za škodu v případě, kdy členové představenstva způsobí společnosti
škodu jednáním, které sice je plněním pokynu valné hromady, avšak tento je v rozporu
s právní předpisy. Jakoby by zákon chtěl tuto skutečnost ještě jednou potvrdit, tentokrát
výslovně, uvádí ustanovení § 194 odst. 5 ObchZ, že členové představenstva odpovídají
za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li
v rozporu s právními předpisy. Ustanovení § 195 odst. 5 ObchZ však podle mého
názoru vnáší do odpovědnosti členů představenstva za škodu určitou nejistotu. Podle §
194 odst. 4 ObchZ je povinnost členů představenstva řídit se zásadami a pokyny a valné
hromady podmíněna jejich souladem s právními předpisy a stanovami, zatímco
odpovědnost členů představenstva za škodu podle § 195 odst. 5 ObchZ je výslovně
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spojena „jen“ s pokyny, a navíc jen s takovými pokyny, které jsou v rozporu s právními
předpisy. S. Černá k dané problematice uvádí, že „členové představenstva nebudou
odpovídat za předpokladu, že pokyn valné hromady byl v souladu s právním předpisem,
alespoň jeden z členů představenstva valnou hromadu upozornil na nevhodnost tohoto
pokynu (jde o pokyn nikoliv proti právní, ale nevhodný proto, že jeho realizací může
vzniknout škoda, popřípadě i jiné nebezpečné důsledky pro společnost), alespoň jeden
člen představenstva požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu
z valné hromady a valná hromada na nevhodném pokynu trvala“.241
Člen představenstva je povinen nahradit skutečnou škodu a ušlý zisk (§ 379
ObchZ). Škodou se rozumí majetková újma, která je vyčíslitelná v penězích.242 Pojem
ušlého zisku vysvětluje např. S. Plíva „jako majetkovou újmu spočívající v tom, že
poškozený nedosáhne toho, čeho by dosáhl, kdyby nebyla nastala škodná událost. Je to
tedy majetková újma záležející v nedosažení zvětšení majetku poškozeného, ačkoliv se
takové zvětšení dalo s ohledem na pravidelný běh věcí očekávat.

243

Podle ustanovení §

381 ObchZ místo skutečně ušlého zisku může poškozená strana požadovat náhradu
zisku dosahovaného zpravidla v poctivém obchodním styku.
Obchodní zákoník dále vymezuje některé zvláštní případy odpovědnosti členů
představenstva za škodu. Např. podle ustanovení § 216 odst. 4 ObchZ před zápisem
snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před uspokojením nebo
zajištěním pohledávek věřitelů podle ustanovení § 215 odst. 2 ObchZ, popřípadě před
rozhodnutím podle ustanovení § 215 odst. 4 ObchZ nelze akcionářům poskytnout plnění
z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho důvodu prominout nebo snížit
nesplacené části jmenovitých hodnot jejich akcií. Za škodu způsobenou porušením této
povinnosti společnosti nebo jejím věřitelům odpovídají společně a nerozdílně členové
představenstva. Této odpovědnosti se nemohou zprostit.
Členové představenstva rovněž odpovídají za škodu způsobenou porušením
zákazu konkurence podle ustanovení § 196 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 65
ObchZ. Společnost je oprávněna požadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila,
vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu

241

ČERNÁ, S. Důsledky porušení povinnosti členem představenstva akciové společnosti. Právo a
podnikání, 1997, č. 7 – 8, 7 s.
242
Shodně i PLÍVA, S. Obchodní závazkové vztahy. Praha : ASPI, 2006, 142 s.
243
PLÍVA, S. Obchodní závazkové vztahy. Praha : ASPI, 2006, 142 s.
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odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody (§ 65 odst.
2 ObchZ). Podle J. Dědiče „samotné porušení zákazu konkurence není sankciováno, ale
je sankciováno tehdy, kdy z něho vznikne společnosti škoda nebo osobě porušující
zákaz vznikne prospěch z konkurenčního jednání.“244
Obdobně německý AktG vymezuje některé zvláštní případy odpovědnosti člena
představenstva spočívající v povinnosti k náhradě škody. Jedná se o případy, kdy byl
protiprávně rozdělen majetek společnosti, protiprávně vráceny vklady akcionářům nebo
vyplaceny úroky nebo dividendy v rozporu s právními předpisy.245
Vedle odpovědnosti člena představenstva spočívající v povinnosti náhrady
škody, upravuje Obchodní zákoník ručení členů představenstva, ke kterému dochází
buď samostatně nebo v kombinaci s povinností k náhradě škody. Tak např. podle
ustanovení § 179 odst. 1 ObchZ představenstvo nesmí rozhodnout o výplatě dividendy,
244

J. Dědič in DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl I., § 1 – 92e, Praha : POLYGON, 2002,
437 s.
245
Ustanovení § 93 AktG zní:
(2) Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Gesellschaft zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. Ist streitig, ob sie die Sorgfalt eines
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters angewandt haben, so trifft sie die Beweislast.
(3) Die Vorstandsmitglieder sind namentlich zum Ersatz verpflichtet, wenn entgegen diesem Gesetz
1. Einlagen an die Aktionäre zurückgewährt werden,
2. den Aktionären Zinsen oder Gewinnanteile gezahlt werden,
3. eigene Aktien der Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft gezeichnet, erworben, als Pfand
genommen oder eingezogen werden,
4. Aktien vor der vollen Leistung des Ausgabebetrags ausgegeben werden,
5. Gesellschaftsvermögen verteilt wird,
6. Zahlungen geleistet werden, nachdem die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft eingetreten ist oder
sich ihre Überschuldung ergeben hat,
7. Vergütungen an Aufsichtsratsmitglieder gewährt werden,
8. Kredit gewährt wird,
9. bei der bedingten Kapitalerhöhung außerhalb des festgesetzten Zwecks oder vor der vollen Leistung
des Gegenwerts Bezugsaktien ausgegeben werden.
(4) Der Gesellschaft gegenüber tritt die Ersatzpflicht nicht ein, wenn die Handlung auf einem
gesetzmäßigen Beschluß der Hauptversammlung beruht. Dadurch, daß der Aufsichtsrat die Handlung
gebilligt hat, wird die Ersatzpflicht nicht ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann erst drei Jahre nach der
Entstehung des Anspruchs und nur dann auf Ersatzansprüche verzichten oder sich über sie vergleichen,
wenn die Hauptversammlung zustimmt und nicht eine Minderheit, deren Anteile zusammen den zehnten
Teil des Grundkapitals erreichen, zur Niederschrift Widerspruch erhebt. Die zeitliche Beschränkung gilt
nicht, wenn der Ersatzpflichtige zahlungsunfähig ist und sich zur Abwendung des Insolvenzverfahrens mit
seinen Gläubigern vergleicht oder wenn die Ersatzpflicht in einem Insolvenzplan geregelt wird.
(5) Der Ersatzanspruch der Gesellschaft kann auch von den Gläubigern der Gesellschaft geltend
gemacht werden, soweit sie von dieser keine Befriedigung erlangen können. Dies gilt jedoch in anderen
Fällen als denen des Absatzes 3 nur dann, wenn die Vorstandsmitglieder die Sorgfalt eines ordentlichen
und gewissenhaften Geschäftsleiters gröblich verletzt haben; Absatz 2 Satz 2 gilt sinngemäß. Den
Gläubigern gegenüber wird die Ersatzpflicht weder durch einen Verzicht oder Vergleich der Gesellschaft
noch dadurch aufgehoben, daß die Handlung auf einem Beschluß der Hauptversammlung beruht. Ist über
das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet, so übt während dessen Dauer der
Insolvenzverwalter oder der Sachwalter das Recht der Gläubiger gegen die Vorstandsmitglieder aus.
(6) Die Ansprüche aus diesen Vorschriften verjähren in fünf Jahren.
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ani jiných podílů na zisku v rozporu s ustanoveními § 65a a § 178 ObchZ, ani když
výplatu schválila valná hromada. Jestliže došlo k takové výplatě podílu na zisku,
nemohou se členové představenstva zprostit odpovědnosti za škodu, která tím
společnosti vznikne. Došlo-li k výplatě jiných podílů na zisku, než jsou dividendy, v
rozporu s ustanoveními § 65a a 178 ObchZ, je příjemce povinen vyplacený podíl na
zisku vrátit a členové představenstva ručí společně a nerozdílně za splnění tohoto
závazku. Nebo podle ustanovení § 181 odst. 5 ObchZ jestliže soud zmocní akcionáře ke
svolání mimořádné valné hromady, hradí náklady soudního řízení a konání mimořádné
valné hromady společnost. Za závazek uhradit náklady řízení a konání mimořádné valné
hromady ručí členové představenstva společně a nerozdílně. Společnost má právo na
náhradu škody, která jí vznikla úhradou nákladů soudního řízení vůči členům
představenstva. Případně podle ustanovení § 216a odst. 4 ObchZ, v souvislosti se
snížením základního kapitálu akciové společnosti podle § 216 odst. 1 ObchZ, nesmí být
poskytnuto jakékoliv plnění ve prospěch akcionářů. Jestliže bylo akcionářům plnění
poskytnuto, jsou povinni je vrátit. Za splnění tohoto závazku ručí členové
představenstva společně a nerozdílně.
Zvláštní případ ručení členů představenstva upravuje také ustanovení § 194 odst.
6 ObchZ. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za
závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva
škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku
společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby.
Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody.
Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.
V rámci úpravy koncernového práva obchodním zákoníkem jsou upraveny
rovněž některé případy odpovědnosti, případně ručení členů představenstva. Podle
ustanovení § 66a odst. 14 ObchZ, vyžaduje-li ovládající osoba na ovládané osobě, s níž
nemá uzavřenou ovládací smlouvu, přijetí opatření nebo uzavření smlouvy, z nichž
vznikne ovládané osobě újma, a nebude-li splněna povinnost podle ustanovení § 66a
odst. 8, je ovládají osoba povinna nahradit z toho vzniklou škodu. Kromě toho je
povinna nahradit škodu, která z toho vznikla společníkům nebo členům ovládané osoby
nezávisle na povinnosti k náhradě škody vůči ovládané osobě. Povinnost k náhradě
škody však nevzniká, pokud by taková smlouva byla uzavřena nebo takové opatření
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bylo přijato i osobou, která není osobou ovládanou, za předpokladu, že by plnila své
povinnosti s péčí řádného hospodáře. Podle navazujícího ustanovení § 66a odst. 15
ObchZ, osoby, které jsou statutárním orgánem ovládající osoby nebo jeho členem, ručí
za splnění závazku k náhradě škody podle ustanovení § 66a odst. 14 ObchZ společně a
nerozdílně. Společně a nerozdílně ručí za splnění závazku k náhradě škody též osoby,
jež jsou statutárním orgánem ovládané osoby nebo jeho členem, jestliže ve zprávě podle
ustanovení § 66a odst. 9 ObchZ neuvedly smlouvy nebo opatření, z nichž vznikla
společnosti újma, nebyla-li tato újma nahrazena nebo nebyla-li uzavřena smlouva o její
úhradě podle ustanovení § 66a odst. 8 ObchZ. To však neplatí, pokud tyto osoby
jednaly na základě řádného usnesení valné hromady nebo schůze členů ovládané osoby.
Tato úprava se vztahuje na případy, kdy mezi ovládající a ovládanou osobou není
uzavřena ovládací smlouva. Na případy, kdy naopak mezi řízenou a řídící osobou je
uzavřena ovládací smlouva pamatuje ustanovení § 190b ObchZ. Podle ustanovení §
190b odst. 3 ObchZ jsou osoby, které jménem řídící osoby udělují pokyny statutárnímu
orgánu řízené osoby, povinny postupovat s péčí řádného hospodáře. Pokud tuto
povinnost poruší, jsou povinny společně a nerozdílně nahradit škodu, která z toho řízené
osobě vznikne. Je-li sporné, zda tyto osoby postupovaly s péčí řádného hospodáře,
nesou důkazní břemeno. Za splnění závazku z náhrady škody ručí řídící osoba.
Vznikne-li v důsledku porušení povinností podle ustanovení § 190b odst. 3 ObchZ
škoda i věřitelům řízené osoby, odpovídají osoby, které tuto povinnost porušily,
společně a nerozdílně za škodu způsobenou věřiteli, pokud nárok věřitele nemůže být
uspokojen z majetku řízené osoby. Řídící osoba ručí za závazek k náhradě škody. (§
190b odst. 5 ObchZ). Společně s osobami uvedenými v ustanovení § 190b odst. 3 a 5
ObchZ odpovídají za takto vzniklou škodu i osoby, jež jsou statutárním orgánem řízené
osoby nebo jeho členem, pokud nepostupovaly s péčí řádného hospodáře. Tyto osoby za
škodu neodpovídají, pokud jednaly podle pokynů, které byly uděleny v souladu s
ustanovením § 190b odst. 2 ObchZ (§190b odst.6 ObchZ).
Zvláštním případem, který stojí za zmínku je ustanovení § 201 odst. 4 ObchZ,
které upravuje společnou odpovědnost členů představenstva a dozorčí rady. Jedná se
případy, kdy zákon nebo stanovy vyžadují k některým jednáním představenstva souhlas
dozorčí rady. Jestliže dá dozorčí rada souhlas k těmto jednáním, za škodu vzniklou z
takového jednání odpovídají společně a nerozdílně členové představenstva i dozorčí
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rady, kteří při rozhodování o tom, zda se má jednání uskutečnit, nevykonávali funkci s
péčí řádného hospodáře.

VII. Práva členů představenstva
Obchodní zákoník upravuje celou řadu povinností, které mají členové
představenstva. Ale ohledně práv, které mají členové vůči společnosti hovoří jen velmi
okrajově. I. Rada dodává, „že právem statutárního orgánu, resp. jeho členů, nejsou
práva korespondující povinnostem tak, jak byly uvedeny výše, tzn. např. povinnost
jednat jménem společnosti ve všech věcech nebude současně popisována jako právo
jménem společnosti jednat.246

7.1 Odmněňování
Jak již bylo řečeno výše, řídí se vztah mezi členem představenstva a společností
přiměřeně ustanovením o mandátní smlouvě (§ 66 odst. 2 ObchZ). Ze základní úpravy
obsažené v ustanovení § 566 odst. 1 ObchZ vyplývá, že mandant je povinen zaplatit
mandatáři úplatu za zařízení určité obchodní záležitosti.
Mám za to, že je možné, aby členové představenstva vykonávali funkci
bezúplatně, a to v případě, že se člen představenstva nároku na odměnu vzdá nebo
pokud člen a společnost podepíší smlouvu, ve které se dohodnou na bezplatnosti – např.
ujednání ve smlouvě o výkonu funkce.247 Pokud by však o tom, že členu představenstva
odměna za výkon funkce nepřísluší rozhodla jednostranně společnost, toto rozhodnutí
by bylo právně irelevantní.248 Právo na úplatu může být vyloučeno zákonem, ať již
obchodním zákoníkem nebo zvláštním právním předpisem. V obchodním zákoníku je
tak stanoveno pro člena představenstva jmenovaného soudem. J. Dědič uvádí, že
„zvláštním právním předpisem je zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon, který spolu
s úpravou ustanovení § 66 odst. 8 - 13 ObchZ, zabraňuje pobírání odměn za výkon
246

RADA, I. a kol. Jednatelé s.r.o. Představenstvo a.s., 2. doplněné a aktualizované vydání, Praha :
LINDE, 2004, 163 s.
247
Shodně i ELIÁŠ, K. Akciová společnost – Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem
k jeho reformě. Praha : LINDE, 2000, 255 s.
Taktéž DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha : ASPI, 2005, s. 494.
248
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Obchodní právo, 2007, číslo 9, 21 s.

123

funkce člena představenstva.“249 Pokud jde o schvalování odměny, pak literatura
shledává rozpory mezi tím, kdo schvaluje odměnu pro členy představenstva v případě,
že jsou voleni dozorčí radou. Pokud volí členy představenstva valná hromada, pak o
jejich odměně rozhoduje podle ustanovení § 187 odst. 1 písm. g ObchZ sama valná
hromada a schvaluje i smlouvu o výkonu funkce. V opačném případě, kdy jsou členové
představenstva jmenováni dozorčí radou, schvaluje smlouvu o výkonu funkce dozorčí
rada. J. Dědič uvádí, že „o odměňování členů představenstva rozhoduje vždy valná
hromada.“250 I. Rada k dané problematice uvádí, „že dozorčí rada zde sice členy
představenstva volí, rozhodování o jejich odměňování však přísluší do výlučné
působnosti valné hromady. V případě, že valná hromada nestanovila pravidla pro
odměňování členů představenstva, je nezbytné aby po volbě člena představenstva
dozorčí radou, byla nejprve svolána valná hromada a poté aby byla podepsána smlouva
o výkonu funkce, která bude následně schválena dozorčí radou.“251 J. Dědič narozdíl od
I. Rady uvádí, že, „z dikce zákona nelze vyloučit, že valná hromada by mohla svůj
souhlas udělit i dodatečně.“252 Jiný názor zastává v daném případě T. Novák, který ve
svém článku uvádí, že „podle mého názoru současné znění ustanovení § 66 odst. 2 a 3,
§ 187 odst. 1 písm. g a § 194 odst. 1 in fine obch. zák. si vzájemně logicky odporují,
tedy je nelze bez dalšího aplikovat současně ve vzájemném souladu. V takovém případě
je nutné uplatnit zásadu leges posteriores priores contrarias abrogant, tedy zásadu,
podle které má v případě nesouladu dvou právních norem při aplikaci přednost právní
norma pozdější. Tou je v daném případě zákon č. 501/2001 Sb. obsahující § 191 odst. 1
in fine obch. zák. vzhledem k tomu, že dozorčí rada může rozhodovat o skutečnostech
ve stejné či obdobné záležitosti pro společnost potencionálně mnohem závažnějšího
charakteru, je možné na základě výše uvedeného připustit, že dozorčí rada by mohla
rozhodovat i v otázce vyplacení odměn pro člena představenstva, není-li uzavřena
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smlouva o výkonu funkce.“253 V daném případě se ale domnívám, že tento názor není
správný a o výši odměny vždy rozhoduje valná hromada. Shodně se k dané
problematice vyjádřil i Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 31.1.2007 Sp. zn. 29
Odo 916/2005, který ve svém odůvodnění uvedl, že výše odměny musí být schválena
valnou hromadou.254 Samotné stanovy, které umožňují, aby členové představenstva byli
voleni dozorčí radou, ukládají do působnosti valné hromady rozhodování o výši
odměny členů představenstva.255
Pokud není výše odměny stanovena, použije se ustanovení § 571 ObchZ, podle
kterého není-li výše úplaty ve smlouvě stanovena, je mandant povinen zaplatit
mandatáři úplatu, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za činnost obdobnou,
kterou mandatář uskutečnil při zařízení záležitostí. Podle I. Rady „obvyklá výše odměny
za výkon funkce bude samozřejmě záviset na mnoha specifických objektivních
okolnostech – velikosti společnosti, oboru předmětu podnikání, počtu členů statutárního
orgánu atd. Velmi podstatnou pro určení výše odměny je však i okolnost navýsost
subjektivní, a to činnost daným členem představenstva poskytnutá.“256 Samotné soudy
se zaobíraly odpovědí, co je považováno za obvyklou odměnu. Jejich závěry shrnul, ve
svém článku O. Řeháček s tím, „že ohledně výše obvyklé odměny lze vyjít ze zjištění o
průměrné mzdě ve srovnatelné profesi.“257 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna
2007, spisová značka 29 Odo 994/2005 určil ohledně výše odměny, že se vychází ze
zjištění průměrné mzdy ve srovnatelné profesi a s ohledem na objem činností. V daném
případě soud stanovil, že přiměřenou odměnou je polovina takto zjištěné mzdy. Ale
výkon funkce člena představenstva je upraven obchodním zákoníkem a nikoliv
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zákoníkem práce, proto se domnívám, že srovnávání výše odměny se mzdou není
přesné.258
Od odměny je ale nutné odlišit jiná plnění ve prospěch členů představenstva.
Jakákoliv plnění společnosti ve prospěch osoby, jež je členem představenstva, na které
neplyne právo z právního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady
nebo je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce (§ 66 odst. 3 ObchZ). J. Dědič uvádí,
„že se tímto ustanovením má zabránit tomu, aby samy tyto osoby (členové
představenstva) vzájemně nerozhodovaly o tom, jaká plnění mají od společnosti
obdržet. Jde však pouze o ta plnění, které mají obdržet v souvislosti s výkonem funkce
orgánu nebo člena orgánu společnosti.“259 Za takováto plnění považuji např. poskytnutí
osobního automobilu, mobilního telefonu, notebooku atp.260 Jedná se o nenároková
plnění, které přiznává valná hromada nebo dozorčí rada v případě, že jmenuje členy
představenstva (§ 194 odst. 1 poslední věta ObchZ) nebo smlouva o výkonu funkce (§
66 odst. 3 ObchZ). Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl
k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušení
právních povinností v souvislosti s výkonem funkce. J. Dědič „za nepříznivý
hospodářský výsledek považuje zhoršení hospodářského výsledku společnosti, nikoliv
to, že hospodaření skončilo ztrátou.“261
Za zvláštní případ jiného plnění lze pokládat pojištění odpovědnosti člena
představenstva za škodu způsobenou při výkonu funkce, které je placeno společností ve
prospěch člena představenstva. Domnívám se, že tato problematika by měla doznat větší
ingerence státu ve formě speciální úpravy, neboť by mohla být významnou součástí
„záruk“ ve prospěch akcionářů, věřitelů a dalších osob. Ostatně i státu.
Kromě odměny za výkon funkce a jiných plnění, se členové představenstva
mohou podílet na zisku společnosti, schváleného k rozdělení, tzv. tantiémě. Schválení
tantiémy je v působnosti valné hromady (§ 187 odst. 1 písm. f ObchZ). Pokud jde o
stanovení částky, která může být takto rozdělena, stanoví ustanovení § 178 odst. 6
258
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ObchZ pouze obecně, že částka určená k vyplacení jako podíl na zisku (tj. dividenda,
tantiéma a případný podíl zaměstnanců na zisku) nesmí být vyšší, než je hospodářský
výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do
rezervního fondu podle ustanovení § 217 odst. 2 a o neuhrazené ztráty minulých let a
fondy vytvořené ze zisku, které společnost může užít dle svého volného uvážení (§ 178
odst. 6 ObchZ). Pokud stanovy nebo rozhodnutí valné hromady nestanoví jinak, je
tantiéma splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o
rozdělení zisku (§ 178 odst. 7 ObchZ). Stanovy některých společností výslovně hovoří o
možnosti vyplácet tantiému členům představenstva.262
V případě přiměřeného použití ustanovení o mandátní smlouvě podle ustanovení
§ 66 odst. 2 ObchZ, lze vyvodit i právo člena představenstva na náhradu nákladů
spojených s výkonem funkce. Ustanovení § 572 ObchZ stanoví, že je mandant povinen
uhradit mandatáři náklady, které mandatář nutně nebo účelně vynaložil při plnění svého
závazku, ledaže z jejich povahy vyplývá, že jsou zahrnuty v úplatě. Z toho vyplývá, že
je možné sjednat náhradu nákladů v rámci odměny. J. Dědič dodává, že „takováto
dohoda by však z hlediska daňového byla pro dva účastníky vztahu velice nevýhodná,
protože by takto paušalizované náklady měly právní režim odměny.“263 Za náklady
mohou být považovány úhrada za telefon nebo cestovní náklady, které člen
představenstva vynaložil v souvislosti s výkonem funkce. Podle I. Rady a P. Dobiáše
„jsou nahrazovány skutečně vynaložené náklady, analogické použití zákona č. 119/1992
Sb., o cestovních náhradách264, tak podle našeho názoru nepřichází v úvahu.“265 Odlišné
stanovisko zastává J. Dědič, podle kterého „je možné dovozovat i analogické použití
262
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zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, pro určení výše náhrady při výkonu
činnosti obdobné pracovní cestě v souvislosti s výkonem funkce.“266 Domnívám se, že
je možné použít úpravu o cestovních náhradách obsaženou v současné době v zákoně č.
262/2006 Sb., zákoník práce, pouze pokud se na tom strany výslovně dohodnou.
K tomu J. Dědič dodává, že „z hlediska uznaných nákladů však může být sporné, co je
pracovní cestou u člena orgánu společnosti (zda se jedná o cestu na zasedání orgánu
nebo jen jiné cesty).“267
Podle německého akciového zákona určuje dozorčí rada výši příjmů
jednotlivých členů představenstva. Za příjem se nepovažuje jen podíl na zisku, ale
hlavně pevně stanovený plat, provize a vedlejší plnění jakéhokoliv druhu (§ 87 odst. 1
AktG). Celkový příjem člena představenstva musí být přiměřený vzhledem k úkolům,
které ve společnosti plní a musí odpovídat celkovému stavu společnosti (§ 87 odst. 1
AktG).268

7.2. Právo na informace
Opět za předpokladu přiměřeného použití úpravy o mandátní smlouvě (§ 66
odst. 2 ObchZ) je možno dospět k závěru, že má člen představenstva právo na
informace, jež jsou nutné k zařízení záležitostí (§ 568 odst. 2 ObchZ). K. Eliáš uvádí, že
„jednatel musí znát poměry ve společnosti a také její zájmy, jinak by nebyl s to svou
funkci řádně vykonávat.“269 Jestliže představenstvo řídí společnost a rozhoduje o všech
záležitostech, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vymezeny do
působnosti valné hromady nebo dozorčí rady, musí mít rovněž k dispozici informace,
které mu to umožní. Právo na informace souvisí i s výkonem funkce s péčí řádného
hospodáře, kdy by si člen představenstva měl obstarat takové informace, aby se mohl
podílet řádně na řízení a správě společnosti nebo učinit alespoň to, co by mu mělo za
266
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běžných okolností takové informace poskytnout. Právo na informace se dá dovodit i
z obdobného použití mandátní smlouvy, protože podle ustanovení § 568 odst. 2 ObchZ
je mandant povinen předat včas mandatáři věci a informace, jež jsou nutné k zařízení
záležitosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat mandatář. Na rozdíl od
členů dozorčí rady u nichž zákon výslovně stanoví právo nahlížet do všech dokladů a
záznamů týkajících se činnosti společnosti (§197 odst. 2 ObchZ) to u členů
představenstva zákon nestanoví.

VIII. Zánik funkce
Základní způsob zániku funkce je obsažená v ustanovení § 194 odst. 2 ObchZ,
z něhož lze dovodit, že funkce zaniká smrtí, odstoupením, odvoláním z funkce.
Citované ustanovení § 194 odst. 2 ObchZ však samo předpokládá ještě další možnosti,
jak dochází k zániku funkce, když po příkladném výčtu používá širokou formulaci
„nebo jinak skončí jeho funkční období“. Mezi tyto jiné způsoby bývá například řazeno
skončení funkce uplynutím funkčního období (§ 194 odst. 2 ve spojení s § 194 odst. 1
ObchZ), zánik předpokladů pro výkon funkce (§§ 38l a 194 odst. 7 ObchZ) nebo zánik
právnické osoby. S. Černá k zániku funkce uvádí, že tento je „možný na základě
právních skutečností, které lze podle jejich povahy rozdělit na ty, které závisí na vůli
společnosti, dále na ty, které vyplývají z vůle členů představenstva, a na jiné
skutečnosti.“270

8.1 Odvolání z funkce
Jak již bylo naznačeno výše, je odvolání z funkce jeden ze způsobu zániku
funkce podle ustanovení § 194 odst. 2 ObchZ. Obecně orgán, který volí členy
představenstva, tak je zároveň oprávněn je také odvolat. Dané problematice se mimo
jiné autory v anglosaském systému věnuje i L. A. Bebchuk, který ve svém článku cituje
rozhodnutí delawarského soudu v případě Unocal. Corp. V. Mesa Petroleum Co., ve
kterém bylo rozhodnuto takto, „pokud akcionáři nejsou spokojeni s jednáním svých
zvolených zástupců, je právem korporátní demokracie v rámci jejich dispozice správní
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ČERNÁ, S. Obchodní právo : Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, 2006, 260 s.
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radu rozpustit.“271 Podle L. A. Bebchuka je „klíčovým prvkem korporátní struktury
volební právo akcionáře – jeho pravomoc volit a měnit členy správní rady. Korporátní
předpisy poskytují akcionáři tuto pravomoc, na kterou soudy nahlížejí jako na základní
prvek korporátní struktury.“272
Členy představenstva volí a tedy i odvolává valná hromada (§ 194 odst. 1, § 187
odst. 1 písm. d ObchZ). Stanovy mohou určit, že členy představenstva volí dozorčí rada
a v takovém případě je i dozorčí rada odvolává (§ 194 odst. 1 ObchZ). Obchodní
zákoník neobsahuje žádná speciální ustanovení upravující rozhodování o odvolávání
členů představenstva valnou hromadou ani dozorčí radou. Je tedy nutno postupovat
podle obecné úpravy ustanovení upravujících jednání a rozhodování valné hromady a
dozorčí rady. Při odvolání členů představenstva dozorčí radou ustanovení § 194 odst. 1
ObchZ stanoví, že způsob odvolání upraví stanovy společností. Jak jsem uvedla již v
úpravě o vzniku funkce, neuvedení způsobu odvolání, nezpůsobuje neplatnost
ustanovení o přenesení oprávnění odvolávat členy představenstva dozorčí radou ve
stanovách.273
Členy představenstva lze odvolat z jakýchkoliv důvodů nebo i bez udání
důvodu.274 Z obecné úpravy hlasování na valné hromadě vyplývá, že k odvolání je
zapotřebí většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy neurčí vyšší počet (§ 181
odst. 1 ObchZ). Pokud stanovy neurčí jinak, pak v případě, že členy odvolává dozorčí
rada, činí tak většinou hlasů.
Zvláštní zákon může stanovit, kdy musí být člen představenstva odvolán. Zákon
č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením obsahuje také zvláštní úpravu odvolání z funkce
v ustanovení § 43 odst. 1 písm. a, který stanoví, že jestliže Česká národní banka při
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http://lsr.nellco.org/harward/din/papers/565
“If the shareholders are displeased with the action of their elected representtatives, the powers of the
corporate democracy are at their disposal to turn the board out.”
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BEBCHUK, L. A. The Case for Increasing Shareholder Power. Harward Law School, Discussion
Paper No. 500, 12/2004, ISSN 1045 – 6333, str. 17, http:// isr.nellco.org/harward/olin/papers/500.
“A key element of the corporate structure is the shareholder franchise – shareholder’s power to elect and
replace directors. Corporate governance provide shareholders with this power, which courts view as a
fundamental element of the corporate structure.”
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I. Štenglová in DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. Praha :
C.H.Beck, 1997, 461 s.
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I. Štenglová in ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12.
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009, 665 s.
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výkonu dohledu zjistí, že penzijní fond porušuje nebo neplní povinnosti stanovené v
tomto zákoně, porušuje statut nebo penzijní plán, může podle závažnosti a povahy
zjištěných nedostatků penzijnímu fondu uložit, aby zjištěné nedostatky ve stanovené
lhůtě odstranil nebo byli vyměněni v určené lhůtě členové orgánů penzijního fondu.
Zákon neřeší jak se bude postupovat v případě, kdy je člen představenstva
jmenován soudem. Jak již bylo řečeno u vzniku funkce, použije se přiměřeně
ustanovení o jmenování likvidátora soudem podle ustanovení § 71 odst. 2 ObchZ. Podle
ustanovení § 71 odst. 4 ObchZ může soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní
zájem, odvolat likvidátora, který porušuje své povinnosti, a nahradit ho jinou osobou.
Podle ustanovení § 194 odst. 2 ObchZ nelze ovšem toto ustanovení použít ani obdobně
na člena představenstva jmenovaného soudem. Jsem toho názoru, že členy
představenstva může odvolat soud, který byl příslušný pro jejich jmenování. Vycházím
přitom z obecné zásady, podle který ten orgán, který volí členy představenstva, je
zároveň odvolává.275
Německá úprava odvolání členů představenstva se od české částečně liší. Podle
této úpravy může dozorčí rada odvolat jmenování členem představenstva nebo jejího
předsedy, pokud existuje závažný důvod. Takovýmto důvodem může být zejména hrubé
porušení povinností nebo nezpůsobilost k řádnému obchodnímu vedení. Za hrubé
porušení povinností je považováno nesprávně vedení účetních knih, obchodování
v neprospěch společnosti, nesprávné stanovení tantiém a další (§ 84 odst. 3 AktG).
Nezpůsobilost k řádnému vedení může být způsobena dlouhodobou nemocí.276
Odvolání je účinné, pokud jeho neúčinnost není soudně prokázána.277 I samotný člen
představenstva se může z důležitého důvodu vzdát funkce.278
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DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl II., § 93 – 175, Praha : POLYGON, 2002, 2407 s.
Jde-li o člena představenstva jmenovaného soudem, nemůže být odvolán valnou hromadou ani dozorčí
radou, avšak mohl by jej podle našeho názoru odvolat soud, který jej jmenoval.
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KROPFF, B., SEMLER, J. Münchner Kommentar, Aktiengesetz §§ 76 – 117, 2. Auflage, München :
C.H. Beck, 2004, 257 s.
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Ustanovení § 84 odst. 3 AktG zní:
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Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher Grund ist namentlich grobe
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seine Unwirksamkeit rechtskräftig festgestellt ist.
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Wiesner in HOFFMANN-BECKING, M., Münchener Handbuch des Gesellschaftsrecht : Band 4.
Aktiengesellschaft. München: C.H.Beck, 1988, 172 s.
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8.2 Odstoupení z funkce
Druhý ze způsobů zániku funkce, se kterým výslovně počítá ustanovení § 194
odst. 2 ObchZ, je odstoupení z funkce. Zákon vychází z obecné úpravy obsažené
v ustanovení § 66 odst. 1 ObchZ, která zakotvuje možnost člena představenstva
odstoupit z funkce. Odstupující člen představenstva je povinen své odstoupení oznámit
orgánu jehož je členem, tedy představenstvu, nebo orgánu, který ho zvolil nebo
jmenoval. Orgánem, který člena představenstva zvolil, se podle ustanovení § 187 odst. 1
písm. d ObchZ rozumí valná hromada, případně podle ustanovení § 187 odst. 1 písm. d
ve spojení s ustanovením § 194 odst. 1 ObchZ dozorčí rada. Orgánem, který člena
jmenoval, je buď soud podle ustanovení § 194 odst. 2 ObchZ, případně opět
představenstvo, a to u náhradních členů představenstva jmenovaných podle ustanovení
§ 194 odst. 2 ObchZ. Pokud člena představenstva jmenuje soud z řad akcionářů, pak se
tento člen nemůže vzdát funkce (§ 71 odst. 2 ObchZ). Může však soud požádat o
odvolání z funkce, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby ji vykonával. J. Dědič
k tomu ještě uvádí, že „v případě osoby, která byla jmenována do funkce soudem se
použije postup podle analogie a podle poslední věty ustanovení § 66 odst. 1 ObchZ,
neboť neexistuje speciální úprava pro odstoupení z funkce. Podle mého názoru, výkon
funkce těchto osob končí uplynutím dvou měsíců ode dne, kdy osoba jmenovaná do
funkce soudem tomuto soudu oznámila, že z funkce odstupuje.“279
V případě, že členy volí a odvolává valná hromada, nejeví se ustanovení o
odstoupení učiněné oznámením valné hromadě z pohledu ryze praktického příliš
vhodným, protože řádná valná hromada se zpravidla koná jednou ročně (§ 184 odst. 3
ObchZ). Tedy možnost odstoupit z funkce se značně ztíží, pokud by nebyla svolána
mimořádná valná hromada. Z tohoto důvodu dává zákon možnost, aby své odstoupení
mohl člen oznámit pouze představenstvu (§ 66 odst. 1 ObchZ). Mnohé společnosti
využily tuto možnost, a zakotvily ve svých stanovách, že člen představenstva může
odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. 280
279

J. Dědič in DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl I., § 1 – 92e, Praha : POLYGON, 2002,
446 s.
280
Stanovy ArcelorMital Ostrava, a.s., které ve svém čl. 17 odst. 5 obsahují úpravu, že člen
představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu.
Shodnou úpravu jako Stanovy ArcelorMital Ostrava, a.s. mají i stanovy Vítkovice, a.s., v čl. 17 odst. 5.,
který zní: Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným
představenstvu.
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Podle ustanovení § 66 odst. 1 ObchZ výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení
projednal nebo měl projednat orgán, který člena jmenoval nebo zvolil. Zákon dále
stanoví, že příslušný orgán je povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté,
co se o odstoupení z funkce dozvěděl (§ 66 odst. 1 ObchZ).
Stanovy ale mohou určit, že postačí, projedná-li nebo mohlo projednat
odstoupení pouze představenstvo.281 Pokud člen představenstva společnosti své
odstoupení oznámí na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou
měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost
odstoupivšího člena jiný okamžik zániku funkce (§ 66 odst. 1 ObchZ).
Zákon nestanovuje jakou formu má mít odstoupení z funkce, jestli ono oznámení
má mít formu písemnou nebo zde vystačí forma ústní.282 Například General Corporation
Law státu Delaware vyžaduje pro oznámení o odstoupení z funkce písemnou formu
případně formu elektronického přenosu.283 Podle ustanovení § 32 odst. 2 ObchZ musí
být návrh na zápis doložen listinami o skutečnostech, které mají být do obchodního
rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin. Sbírka listin obsahuje
rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce
osob, které jsou statutárním orgánem, tedy i představenstva (§ 38i odst. 1 písm. b
ObchZ). Podle vyhlášky č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů
na zápis do obchodního rejstříku v přehledu k příloze č. 1 nazvanou Návrh na zápis
změny

zapsaných

údajů

akciové

společnosti

do

obchodního

rejstříku,

úprava statutárního orgánu – představenstva se přikládá podle písmene d) prohlášení
člena představenstva o odstoupení z funkce v představenstvu, doklad o jeho doručení

Odlišnější úpravu ale obsahují Stanovy OKD, a.s., v čl. 16 odst. 4, který zní: Člen představenstva může
odstoupit z funkce písemným prohlášením doručeným valné hromadě nebo představenstvu – v tom
případě se prohlášení doručuje předsedovi představenstva, při odstoupení předsedy představenstva
místopředsedovi představenstva, předseda představenstva oznamuje své odstoupení též dozorčí radě.
281
Tohoto využily Stanovy ČSOB, a.s., v odstavci XXIII. čl. 3.3. písm. a., který zní: Člen představenstva
může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu nebo valné hromadě.
Představenstvo je povinno projednat jeho odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, co se o
odstoupení dozvědělo. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat
představenstvo.
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Shodně i J. Dědič in DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Díl I., § 1 – 92e, Praha :
POLYGON, 2002, 446 s.
283
Ustanovení § 141 Delaware zní:
Any direktor may resign at any time upon notice given in writting or by electronic transmission to the
corporation. Tato úprava však pro změnu postrádá přesné určení orgánu nebo osoby, které se odstoupení
z funkce doručuje.
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představenstvu, včetně dokladu o projednání odstoupení. Z tohoto důvodu zřejmě musí
být odstoupení z funkce učiněno písemně.

8.3 Smrt
Funkce člena představenstva zaniká také smrtí, protože výkon funkce je osobní
(§ 66 odst. 2 ObchZ). Bližší úprava zániku funkce smrtí není v obchodním zákoníku
uvedena. Obdobně zaniká výkon funkce prohlášením za mrtvého v řízení podle 194
OSŘ. Základem pro prohlášení za mrtvého je ustanovení § 7 odst. 2 ObčZ, podle
kterého jestliže smrt nelze prokázat předepsaným způsobem, soud fyzickou osobu
prohlásí za mrtvou, zjistí-li její smrt jinak. Za mrtvou prohlásí soud také nezvěstnou
fyzickou osobu, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije. Řízení o
prohlášení za mrtvého lze zahájit i bez návrhu (§ 81 odst. 1 OSŘ). V řízení soud vyzve
vyhláškou nebo jiným způsobem nezvěstného, aby se do jednoho roku přihlásil, a
každého kdo o něm ví, aby o něm podal v téže lhůtě zprávu soudu (§ 196 odst. 1 OSŘ).
Za jiný vhodný způsob se považuje vyvěšení na úřední desce obecního úřadu,
zveřejněním výzvy v denním celostátním či místním tisku.284 Po uplynutí lhůty
stanovené ve vyhlášce vydá soud rozsudek o prohlášení za mrtvého. Uvede v něm den,
který platí za den smrti nezvěstného, popřípadě den, který nezvěstný nepřežil (§ 198
OSŘ). Soud prohlásí za mrtvého také toho, je-li jisté, že zemřel, ale smrt nelze prokázat
stanoveným způsobem (§ 200 OSŘ). Příkladem, kdy nelze smrt prokázat stanoveným
způsobem je letecká katastrofa, kdy nelze identifikovat zemřelého.285
Podle ustanovení § 38i odst. 1 písm. b ObchZ obsahuje sbírka listin rozhodnutí o
odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob, které jsou statutárním orgánem,
týká se to tedy členů představenstva. Ve vyhlášce č. 250/2005 Sb., o závazných
formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku v přehledu k příloze č.
1 nazvané Návrh na zápis/zápis změny zapsaných údajů akciové společnosti do
obchodního rejstříku, úprava statutárního orgánu – představenstva není stanoveno,
jakým způsobem se dokládá zánik funkce pro případ smrti. Mám tedy za to, že v daném
případě se zánik funkce dokládá úmrtním listem. Podle ustanovení § 25 zákona č.
284

WINTROVÁ, A. Civilní právo procesní, 4. aktualizované vydání doplněné o předpisy evropského
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301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
vydá matriční úřad matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy,
popřípadě do sbírky listin a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře
a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím
sourozencům a zplnomocněným zástupcům,
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti
orgánů územních samosprávných celků,
c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o
matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv
před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
Z toho důvodu nemůže samotná akciová společnost požádat o úmrtní list a rejstříkový
soud by si měl tento list vyžádat z úřední povinnosti. K tomu upozorňuje R. Kříž na
„často užívanou praxi rejstříkových soudů, a to požadavek odvolat na valné hromadě
člena orgánu společnosti, a to nikoliv pouze představenstva, bez ohledu na to, zda mu
funkční vztah zanikl z jiných důvodů. Tento požadavek je samozřejmě vztahován i na
odvolání člena představenstva dozorčí radou. Zde může nastat výkladový problém,
neboť podle mého názoru nelze směšovat způsoby zániku výkonu funkce člena
představenstva a např. odvolat z funkce člena představenstva osobu, která zemřela nebo
byla prohlášena za mrtvou.“286

8.4 Zánik funkce skončením funkčního období
Obchodní zákoník ve svém ustanovení § 194 odst. 2 výslovně omezil délku
funkčního období na dobu pěti let. Stanovy mohou stanovit jinou délku funkčního
období, které ale nesmí přesáhnou oněch pět let. V případě, že by stanovy neurčily
délku funkčního období, pak se postupuje podle zákona a funkční období je pětileté (§
194 odst. 1 ObchZ).
Samotné uplynutí funkčního období nevede k okamžitému zániku funkce. Zákon
v ustanovení § 194 odst. 2 stanoví, že funkce člena představenstva zaniká volbou
nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho
286
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funkčního období. Funkce původního člena tedy zaniká zvolením nového člena.
V případě, že po dobu těchto tří měsíců není zvolen nový člen, pak funkce původního
člena zaniká marným uplynutím této tříměsíční lhůty.287 I. Štenglová ještě k zániku
funkce zvolením nového člena uvádí, že se „vztahuje pouze na případy, kdy bude
zvolen plný počet členů nového představenstva, a nebo jestliže bude v usnesení valné
hromady (dozorčí rady) výslovně uvedeno, za kterého dosavadního člena je nový člen
zvolen. V takovém případě, i když tento orgán dosavadní členy představenstva nevolí
(což se v praxi občas stává), zaniká jejich funkce volbou nového představenstva.“288
Návrh obchodního zákoníku sice převzal základní úpravu zániku funkce, kdy
funkce zaniká smrtí, odstoupením nebo odvoláním z funkce, ale zkrátila se lhůta pro
zvolení nového člena představenstva z dnešních tří měsíců, na měsíc jeden(§ 304 odst. 3
NObchZ).
Literatura i judikatura se dříve neshodovala, zda se funkční období vztahuje na
celé představenstvo nebo na jeho jednotlivé členy.289 Tento rozpor byl vyřešen novelou
č. 500/2001 Sb.290, která stanovila, že funkční období jednotlivých členů představenstva
nesmí přesáhnout pět let (§ 194 odst. 2 ObchZ).
Literatura se také dříve rozcházela v názoru, jaké jsou důsledky uplynutí
funkčního období, zda funkční období končí zároveň se skončením funkce
v představenstvu. K. Eliáš k tomu uvádí, že na „základě uplynutí doby zaniká výkon
funkce v představenstvu vypršením funkčního období. Jeho délku mají určit stanovy.
Nesmí jí však vymezit dobou přesahující pět let.“291 S tímto souhlasí také I. Štenglová,
která říká, „že pojem funkčního (či volebního) období je obecně chápán tak, že se s jeho
uplynutím spojuje důsledek zániku vykonávané funkce. Přesto však kvalitně zpracované
zákony s uplynutím funkčního či volebního období takový důsledek spojuje výslovně.
To lze dokumentovat na čl. 16 a 25 Ústavy České republiky, kde se stanoví, že poslanci
jsou voleni na dobu čtyř let a senátoři na dobu šesti let s tím, že mandát poslance nebo
287
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senátora zaniká uplynutím volebního období.“292 Zároveň I. Štenglová uvádí, že „lze
argumentovat i ve prospěch opačného názoru. K tomu lze uvést, že obchodní zákoník
sice v ustanovení § 194 neupravuje důsledek uplynutí funkčního období statutárního
orgánu společnosti, tento důsledek a současně důsledek nesplnění povinnosti uložené
v ustanovení § 194 odst. 2 ObchZ, však upravuje v ustanovení § 68 odst. 6, podle
kterého je to, že v uplynulých dvou letech nebyly zvoleny orgány společnosti, kterým
skončilo funkční období před více než dvěma lety, jsou důvodem ke zrušení společnosti
soudem. Teprve toto spojení činí ustanovení § 194 odst. 2 ObchZ perfektní.“293 I.
Štenglová ale závěrem svého, zde citovaného článku uvádí, že „považuje za účelné, při
nejbližší novelizaci upravit ustanovení § 194 ObchZ, tak aby byl problém interpretace
vyřešen beze zbytku.“294 Toto ustanovení ovšem dodnes nebylo novelou upraveno.
Důsledky uplynutí funkčního období se zabýval i Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 7.
října 1998, spisová značka Odon 110/97, který se sice vztahuje na jednatelé společnosti
s ručením omezeným, ale protože se použije ustanovení § 194 odst. 2 první věta ObchZ,
může se dané rozhodnutí vztáhnout i na představenstvo akciové společnosti. Soud
v daném rozhodnutí dovodil, že i když obchodní zákoník nespojuje s uplynutím
funkčního období zánik funkce, ale zánik funkce spojuje s právními skutečnostmi, jako je
smrt nebo vzdání se funkce, pak lze podle soudu z tohoto dovodit, že funkce zaniká i
uplynutím funkčního období. Dalším důvodem pro zánik funkce spolu s uplynutím
funkčního období je to, že pokud by se s uplynutím nespojoval takovýto důsledek,
nemělo by jeho stanovení žádný smysl.
Za zmínku v této souvislosti snad stojí, že R. Kříž rozlišuje jako dva odlišné
termíny pojem volebního a funkčního období. Volební období je podle něj „obdobím,
na něž je člen představenstva zvolen a jež je shodné v souladu se stanovami pro všechny
členy představenstva a uplyne posledním dnem volebního období, není-li stanoveno, že
uplynutím volebního období končí zároveň funkční období, pak uplynutím volebního
období výkon funkce nezaniká, ale zaniká až uplynutím funkčního období.“295 S tímto
rozlišením ovšem nepočítá obchodní zákoník, který v ustanovení § 194 odst. 1 hovoří
292
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pouze o funkčním období, které má být nejvýše pětileté. Ani v případě, kdy zákoník
umožňuje stanovit jinou délku nehovoří o volebním období, ale o funkčním obdobím.
Ustanovení § 194 odst. 2 ObchZ, který upravuje zánik funkce, také používá pojmu
funkčního období. I stanovy společností, které jsem v souvislosti s touto prací měla
k dispozici, pracují výlučně s pojmem funkčního období.296

8.5 Odpadnutí podmínek pro výkon funkce členů představenstva
Ustanovení § 194 odst. 7 ObchZ stanoví podmínky, které musí splňovat osoba,
aby se mohla stát členem představenstva a po celou dobu výkonu funkce. V případě, že
člen představenstva přestane splňovat podmínky pro výkon funkce, jak jsou uvedeny
v ustanovení § 194 odst. 7 ObchZ, zaniká tím jeho funkce, pokud zákon nestanoví jinak.
Zvláštní překážky výkonu funkce jsou stanoveny v ustanovení § 38l ObchZ, o
kterých jsem se zmiňovala již u úpravy vzniku funkce. Nastane-li tato skutečnost, která
je překážkou ve výkonu funkce, až v době, kdy je osoba, jíž se ta skutečnost týká,
členem představenstva, pak je příslušný orgán, jakmile se o tom dozví, povinen jí
odvolat, anebo potvrdit její volbu či jmenování. K potvrzení volby nebo jmenování se
požaduje souhlas dvou třetin hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě nebo dvě
třetiny všech členů dozorčí rady. Jestliže by k potvrzení volby nebo jmenování nedošlo
do tří měsíců ode dne, kdy tato překážky nastala, výkon funkce zaniká posledním dnem
lhůty. V daném případě je tedy možné prominout překážky podle ustanovení § 38l
ObchZ, na rozdíl od předpokladů pro výkon funkce podle ustanovení § 194 odst. 7
ObchZ, které není možné prominout.

8.6 Další způsoby zániku funkce
Za další způsob zániku funkce můžeme považovat případ, kdy byl člen
představenstva kooptován za člena představenstva podle ustanovení § 194 odst. 2
ObchZ. V tomto případě je totiž člen představenstva zvolen pouze do doby příštího
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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.
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Abstract
Board of directors and the position of its members
A joint-stock company belongs among the most important legal forms of
business organizations, which, on the one hand, results from their frequency, and, on the
other hand, from their share amounts in the entrepreneurial entities’ incomes.
The body, which acts on behalf of a joint-stock company outwards, which is
responsible for the business organization management as well as for a lot of other rights
and obligations, and which substantially influences the company operation and
fulfillment of its shareholders’ basic interests, is, according to the Czech legal
regulations, a Board of Directors. In this Thesis I am trying to document, in maximum
extent, a role of the Board of Directors as a joint-stock company’s statutory body, to
describe its rights, obligations and decisive influence on the company management and
administration. Considering the importance of the Board’s role as well as a historically
respected separation of the company ownership from its management and
administration, I have focused, in more detail, on issues described in the AngloAmerican legal area as a so-called agency problem. Within the basic obligations I have,
therefore, mainly dealt with the duty of loyalty, ban on competition, ban on internal
trade, and duty of care.
A dispositive character of some legal standards has been supported in my Thesis
with regulations included in particular Articles of Czech joint-stock companies.
Meanings of some provisions, institutions and problems have been documented through
their comparison with a law of the Anglo-American area, mainly of the United States of
America, as well as with legal regulations which are closest to the Czech legal culture
and history, i.e. with the German ones. I have also documented a current development
in the field of European law. I am trying to support statements or my own opinions and
conclusions with references to professional literature; questionable or heterogeneous
opinions of the legal literature are supported with judicature, which, however, is not
generally too numerous.
This Thesis is divided into nine chapters.
The introduction, where I have described a modern character of a joint-stock
company and its basic features related to a business company, is followed by the second
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chapter where I have briefly summarized a historical development of joint-stock
companies in the Czech countries, focused mainly on their bodies. The third chapter
includes a definition of the dualistic and monistic model of a joint-stock company,
which are two basic models of the joint-stock company management and
administration. This chapter also includes their mutual comparison. Special attention is
then paid to a so-called European company which allows the existence of a joint-stock
company of both models.
The fourth chapter includes a characteristic of Board of Directors as an
executive and managing body which is entitled to act on behalf of the company
outwards, and which is in charge of the company business management and other
activities determined by the Commercial Code, other legal regulations and Company
Articles. The right of the Board of Directors to act on behalf of the company and trade
management of the company have been described in more detail.
In the fifth chapter I have defined an establishment of the Board position, and
conditions of the capability to become a member of the Board of Directors. Further, I
have defined a basic characteristic of the relationship between a Board member and a
joint-stock company, which is a commercial and legal relationship.
The sixth chapter deals with Board members duties and obligations. The primary
obligation, in my opinion, is the duty of loyalty, i.e. the tenure of the position in
compliance with the company’s interests, not with interests of individual members of
the body. Further, it is the obligation to perform the position duties with a care of a
proper manager and administrator, ban on competition and internal trade. In more detail
I have analyzed valid Czech legal regulations mainly in comparison with the AngloAmerican legal area which deals with these issues mainly in the field of a common law
and legal regulations of individual American states, i.e. not at the federal level. In
connection with the primary obligations I have also briefly deal with two basic models
of corporate governance, i.e. a so-called “shareholder value” and “stockholder value”.
Sequentially to the Board members’ obligations, the seventh chapter deals with their
liabilities, especially their liability for damage.
In the seventh chapter I have analyzed basic rights of members of the Board of
Directors. Considering the relatively brief legal regulations, I have mainly dealt with the
right to be provided with remuneration and information.
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The eight chapter deals with a termination of the Board member position,
especially due to a member’s death, resignation or dismissal. Besides these basic
regulations, the law also includes other ways of the position termination, e.g. expiry of
the office term or absence of conditions for the office to be performed.
In the conclusion I have summarized that for the Czech Republic I still find a
dualistic model of a joint-stock company management and administration to be the
basic one. My opinion is supported with a historical context, current development,
including expected modifications which are to be made by a new Commercial and Civil
Codes, as well as with the existence of an independent control body, separated from the
Board of Directors, i.e. existence of the Supervisory Board which, in my opinion,
allows a wider and more efficient supervision and control. Board of Directors is a
statutory body with an extraordinarily wide scope of competences as it takes decisions
concerning all the company issues unless they belong, according to the Commercial
Code or Company Articles, to the scope of activities of the Shareholders’ Meeting or
Supervisory Board. The right of the Board of Directors to act on behalf of the company
cannot be efficiently restricted towards any third entities either. This is the reason why I
think that its basic obligations, above all the duty of loyalty and duty of care, have to be
determined in more detail than it is done in the current legal regulations and in draft
versions of the new Commercial and Civil Codes.
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