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Úvod 

K tématu práce 
 

Tato práce si klade za cíl, jak již sám její název napovídá, poskytnout 

čtenáři rozbor problematiky odměňování členů představenstva akciové 

společnosti z obchodně-právního pohledu. Samotné odměňování členů 

představenstva, jeho mechanismů, nástrojů, právní regulace a souvisejících 

otázek je v kapitalistickém tržním prostředí, kde, s nadsázkou řečeno, jde o 

peníze vždy až na prvním místě, tématem mimořádně aktuálním. 

Přesto, nebo snad právě proto, nemohu nezačít krátkým 

povzdechnutím nad relativním (ne)zájmem české právnické veřejnosti o 

odměňování orgánů obchodních společností jako takové, kdy v porovnání 

s vroucí diskuzí v západních zemích, kde je toto téma vděčně a vášnivě 

diskutováno na mnoha odborných fórech a postupem času se stalo jednou 

z hlavních domén soudobé corporate governance, v České republice je mu 

bohužel věnován minimální prostor. Přitom promyšlené, funkční a dostatečně 

motivující odměňovací schéma nejen pro členy představenstva, ale také pro 

management, je jedním ze základních kritérií ovlivňujících dlouhodobě 

úspěšné fungování společnosti. Ke správnému sestavení odměňovacího 

mechanismu je pak třeba nejen znalostí z oboru ekonomie či managementu, 

ale bezesporu také práva.  

Oblast jednotlivých kompenzačních nástrojů je v České republice o to 

zajímavější, že, jak bude osvětleno na následujících stránkách, z legislativního 

hlediska se jedná o “pole téměř neorané“, kdy obchodní zákoník ze široké 

palety možných kompenzačních nástrojů pouze velmi stručně zakotvuje 

peněžité odměny a tantiémy. V ostatním je pak ponecháno zcela volné pole 

působnosti společnostem, přičemž je na jejich vůli, jaké odměňovací nástroje 

zvolí a jaký právní rámec k tomu použijí. 
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Práce je zaměřena na oblast akciových společností obecně, tedy bez 

ohledu na výši jejich základního kapitálu či na fakt, zda jsou jejich akcie 

veřejně obchodovány či nikoliv, přesto se v určitých pasážích zabývá 

především o akciových společnostech s kótovanými akciemi – jedná se 

zejména o kapitulu 3 a 4 pojednávající o opčních akciových programech, 

výboru pro odměňování a informační povinnosti společnosti.  

Přestože má převážná část práce popisný charakter, snažil jsem se tam, 

kde to bylo alespoň trošku možné, zakomponovat i úvahy nad otázkami 

z právní úpravy odměňování vyplývajícími. Mojí další (snad alespoň částečně 

naplněnou) snahou bylo na jednotlivé kompenzační nástroje, nahlížet i jinak 

než pouze pohledem pozitivního práva. V práci jsem se snažil zamyslet se nad 

jejich smyslem a nad jejich efektivitou, a to i s pomocí některých zásad a teorií 

corporate governance,1 přičemž i tato problematika je českou odbornou 

literaturou, na vzdory stále rostoucímu světovému zájmu,2 bohužel do značné 

                                                 
1 Corporate Governance, neboli správa a řízení obchodních společností, v práci však budu 
používat téměř výhradně anglického pojmu, který již snad i v českém prostředí dostatečně 
zdomácněl. Nejčastěji citovaná definice pochází z pera Sira Adriana Cadburyho. Corporate 
governance charakterizuje jako systém, podle kterého jsou obchodní společnosti řízeny a 
kontrolovány (the system by which business corporations are directed and controlled – viz 
CADBURY, A. Corporate Governance and Chairmanship: A Personal View. New York: 
Oxford University Press, 2002, s. 1). Jedná se o obor zabývajícím se tedy zejména systémem 
řízení a kontroly obchodních společností a jeho zdokonalováním. Přestože jej bezpochyby lze 
alespoň částečně podřadit pod právo obchodních společností, na danou problematiku nahlíží 
poněkud jiným úhlem pohledu, používá celou řadu teorií kombinujících právní a ekonomické 
pojetí a s jejich pomocí se snaží proniknout “pod pokličku“ problematiky, studuje různé zájmy, 
jež se ve společnosti střetávají (zájmy akcionářů, managementu, představenstva, stakeholders – 
zájmových skupin, např. zaměstnanců, zákazníků, věřitelů atd.), zabývá se i společenskou 
odpovědností velkých obchodních společností (tzv. CSR - corporate social responsibility).  
Osobně se domnívám, že absence kvalitní výuky předmětu tohoto typu na právnických 
fakultách v České republice je základním nedostatkem ve srovnání se západními fakultami 
(např. na Univerzitě v Kodani je předmětu přikládána patřičná váha, což dokládá i jeho 
ohodnocení 10 ECTS kredity).  
2 Význam efektivního corporate governance reflektovala EU vyhlášení tzv. Akčního plánu 
modernizace práva společností a řízení společností, obecně známým pod označením EU 
Action Plan on Corporate Governance    (plným názvem Communication from the Commission 
to the Council and the European Parlament on Modernising Company Law and Enhancing 
Corporate Governance in the European Union - A Plan to Move Forward), ve kterém je 
kladen důraz zejména na posílení práv akcionářů, transparentnost a dostatečnou 
informovanost. Další významnou aktivitou v této oblasti je vytvoření specializovaného fóra při 
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míry opomíjena. Vzhledem k rozsáhlosti tématu je však již dopředu nutné 

konstatovat, že velké množství otázek zřejmě zůstane v práci nezodpovězeno, 

případně vůbec nepoloženo. 

Systematika práce 
     

Vlastní obsah práce je vedle úvodu a závěru členěn do čtyř kapitol, tyto 

jsou dále členěny do subkapitol a oddílů. Bezprostředně následující kapitola 

představuje obecný úvod do problematiky. Nejdříve v ní stručně shrnuji 

postavení představenstva akciové společnosti a jeho členů, poté si dovoluji 

krátké vybřednutí z bažin pozitivního práva ke corporate governance a jejímu 

pojetí vztahu akcionář – člen představenstva (tzv. agency relationship), 

zejména v ní však pojednávám o základních východiscích práva člena 

představenstva na odměnu. Právě tato pasáž představuje obecná pravidla 

odměňování, přičemž se v ní pokouším o výklad ne vždy zcela jasných 

ustanovení, ve kterých jsou tato zakotvena. 

 Kapitola druhá shrnuje poznatky o jednotlivých kompenzačních 

nástrojích. Blíže se zde zabývám peněžitou odměnou, tantiémou, odstupným a 

tzv. dalšími plněními. Do obsahu každé subkapitoly jsem se vždy snažil 

zakomponovat i obecné úvahy, jež s jednotlivými kompenzačními nástroji 

souvisí, a to jak právního (např. zamyšlení nad maximální a minimální výší 

odměny), tak i víceméně mimoprávního charakteru (zaměřené zejména na 

motivační  působení a efektivitu jednotlivých nástrojů). 

                                                                                                                                     
Komisi (European Corporate Governance Forum), přičemž zprávy a zápisy z jednání fóra jsou 
veřejně dostupné na internetové adrese 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/ecgforum. Při OECD (Organizaci pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj) byly již dříve v roce 1999 vydány a v roce 2004 revidovány 
Principy správy a řízení společností  (OECD Principles of Corporate Governance), jež se 
soustředí mimo jiné na pravidla předcházení střetu zájmů, práva akcionářů, odměňování 
vedoucích pracovníků a členů statutárních orgánů. Vzrůstající význam corporate governance 
nezůstal úplně bez odezvy ani v České republice, kde byl v roce 2004 vydán na základě 
principů OECD tehdy ještě existující Komisí pro cenné papíry Kodex správy a řízení 
společností. 
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Kapitola třetí pak bezprostředně navazuje na kapitolu předchozí a je 

zaměřena výhradně na opční akciové programy. V úvodu krátce pojednávám o 

opcích a souvisejících pojmech, pak následuje rozbor právního základu 

poskytování opčních akciových programů,  zamyšlení nad jejich mravností a 

nad jejich pozitivy ale zejména úskalími, jež se s nimi pojí. Kapitola je 

zakončena krátkým popisem alternativně využívaných nástrojů – akcií 

s omezenou převoditelností a tzv. phantom shares.     

V poslední kapitole je pro úplnost podán stručný výklad ke dvěma 

tématům s odměňováním úzce souvisejícími. Nejdříve je zde popsán výbor pro 

odměňování a jeho význam pro společnost a poté je pojednáno o informační 

povinnosti společnosti, a to zejména z pohledu Doporučení Komise  

2004/913/ES a navazujícího Doporučení Komise 3177/2009.    
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Kapitola první 
 

Právo člena představenstva na odměnu  

1.1. Představenstvo akciové společnosti 
 

Předtím, než se budu blíže zabývat problematikou odměňování, 

považuji za vhodné nejdříve stručně popsat postavení představenstva akciové 

společnosti v soustavě jejích orgánů. Stejně tak je vhodné se alespoň krátce 

seznámit s některými skutečnostmi týkajícími se členů tohoto orgánu. 

Česká právní úprava organizační struktury akciové společnosti je 

v obecných rysech do značné míry ovlivněna německým modelem 

Aktiengesellshaft,3 kdy ve společnosti vystupují tři obligatorně vytvářené a na 

sobě relativně nezávislé orgány: orgán výkonný - představenstvo (Vorstand), 

orgán kontrolní – dozorčí rada (Aufsichtsrat) a nejvyšší orgán společnosti - 

valná hromada akcionářů (Hauptverssammlung). Tento model bývá nazýván 

jako tzv. dvojúrovňový.4 Jeho opakem je pak britský (případně anglo-

americký) jednoúrovňový model,5 jež se vyznačuje absencí kontrolního orgánu 

(dozorčí rady), kdy ve společnosti obligatorně existují pouze valná hromada 

(general meeting) a představenstvo (board of directors). Pro úplnost dodejme, 

že vedle těchto dvou základních modelů lze v Evropě narazit i na tzv. severský 

model, někdy nazývaný jako one-tier dual executive system, kdy ve 

společnosti existují vedle sebe dva orgány s výkonnými kompetencemi – 

představenstvo a  management, přičemž v Dánsku a na Islandu je management 

                                                 
3 Německý ekvivalent českého výrazu pro akciovou společnost. 
4 Two-tier system. 
5 One-tier system. 
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orgánem kolektivním, v ostatních zemích se pak jedná o jednotlivce (v Norsku 

však může být fakultativně i vícečlenným sborem).6 

Obchodní zákoník7 představenstvu svěřuje rozsáhlé kompetence. Ve 

svém § 191 uvádí generální klauzuli, dle které jsou mu k rozhodování 

vyhrazeny veškeré záležitosti, jež nenáleží do působnosti valné hromady či 

dozorčí rady. Některé kompetence a úkoly představenstva pak ObchZ 

výslovně uvádí (např. v § 183, 193, 200, 210 a dalších), jiné lze dovodit 

výkladem. Tato zákonná konstrukce vychází z faktické nemožnosti pokrýt 

taxativním výčtem veškeré situace, k nimž v souvislosti s činností společnosti 

může dojít a s nimiž se představenstvo musí vypořádat.8 Rozsáhlou působnost 

představenstva však můžeme zjednodušeně rozdělit do dvou hlavních oblastí – 

působnost vnější, kterou představuje oprávnění jednat jménem společnosti 

navenek,9 a působnost vnitřní, reprezentovanou oprávněním přijímat 

rozhodnutí směřující dovnitř společnosti.10 

Představenstvo je zásadně orgánem kolektivním, kdy výjimku z tohoto 

pravidla představují akciové společnosti s jediným akcionářem, kde může 

existovat i jednočlenné představenstvo. Na svých rozhodnutích se proto 

představenstvo zásadně usnáší. K usnášení-schopnosti je třeba, aby byli 

přítomni členové tvořící nadpoloviční většinu představenstva. K přijetí 

usnesení je potom třeba, aby s návrhem vyslovila svůj souhlas nadpoloviční 

většina přítomných členů, přičemž  v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

                                                 
6 Ke srovnání všech tří modelů lze doporučit např. publikaci HANSEN, J. L. Nordic Company 
Law - the Regulation of Public Companies in Denmark, Finland, Iceland, Norway and 
Sweden. Copenhagen: DJØF Forlagene, 2003, kapitola III Governance, s. 57 – 80. 
7 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “obchodní 
zákoník“ či  “ObchZ“). 
8 Obdobně ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního 
práva: právnické osoby jako podnikatelé. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 294. 
9 Výkon působnosti statutárního orgánu, blíže DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, 
R. Akciové společnosti.6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 468 – 474. 
10 Obchodní vedení společnosti, blíže DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. 
Akciové společnosti.6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 474 – 479. 
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předsedajícího.11 Členové představenstva jsou voleni a odvolávání přímo 

akcionáři prostřednictvím valné hromady.12 Volba jednotlivých členů probíhá 

postupně, což, společně s možností odvolat člena představenstva i bez udání 

důvodu, posiluje postavení majoritního akcionáře, který je schopen obsadit 

celé představenstvo “svými lidmi“13 a pod pohrůžkou jejich odvolání fakticky 

činnost představenstva kontrolovat a ovládat.14 

Při výkonu svých kompetencí jsou členové představenstva vázáni celou 

řadou povinností, přičemž k nevýznamnějším patří povinnost postupovat při 

výkonu funkce s péčí řádného hospodáře, povinnost jednat v souladu se zájmy 

společnosti, povinnost řídit se pokyny valné hromady, povinnost mlčenlivosti, 

povinnost zákazu konkurence, k dalším pak povinnosti ve vztahu k valné 

hromadě (svolání valné hromady, její odložení, účast na ní atd.), ve vztahu 

k akciím společnosti (výzva ke splacení akcií, k výměně zatímního listu za 

akcii atd.), ve vztahu k obchodnímu rejstříku (podání návrhu na zápis 

společnosti, doručení nového znění stanov do sbírky listin atd.).15  

                                                 
11  Z praktického hlediska se může zajímavou jevit otázka, zda lze zákonem použitý pojem 
“předsedající“ vykládat tak, že se jedná pouze o zvoleného předsedu představenstva, či zda se 
jedná o osobu, jež aktuálně schůzi představenstva předsedá bez ohledu na skutečnost, zda je či 
není zvoleným předsedou. Osobně se kloním k druhému ze zmíněných závěrů, k čemž mě 
vede jednak gramatický aspekt použitého termínu a dále také skutečnost, že účelem daného 
ustanovení je bezesporu podpoření akceschopnosti představenstva, jež musí často reagovat na 
překotně se vyvíjející situaci na obchodních trzích, přičemž tato akceschopnost by v případě 
rozdílných názorů jeho členů mohla být z důvodu déledobé nepřítomnosti zvoleného 
předsedy výrazně ohrožena. 
12 Což představuje významný rozdíl české právní úpravy ve srovnání s německou, kde členy 
představenstva volí a odvolává dozorčí rada. ObchZ připouští obdobnou úpravu i u nás 
v závislosti na znění stanov společnosti (tzv. německý model akciové společnosti). 
13 Odchylnou a velmi zajímavou úpravu obsahuje islandský právní řád, který umožňuje 
kumulativní volbu všech členů najednou. Nabízí se tak místo pro větší taktizování a zvyšují se 
šance akciové minority, že při vhodném rozložení hlasů alespoň jedno z míst v představenstvu 
připadne na jimi navrženého kandidáta. 
14 Jedná se o další rozdíl ve srovnání s německou úpravou, kde je k odvolání člena 
představenstva třeba “významný důvod“ (ein wichtiger Grund). Viz § 84 odst. 3 německého 
Aktiengesetz: Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die 
Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
15 Obsáhlý rozbor problematiky povinností člena představenstva nabízí RADA, I. a kol. 
Jednatelé s.r.o., představenstvo a.s. Praha: LINDE Nakladatelství s.r.o., 2004, s. 78 – 163. 
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Pro případ poručení svých povinností členové představenstva 

společnosti odpovídají za škodu takto způsobenou, a to objektivně, tedy bez 

ohledu na zavinění.16 Zákon přitom povinnost k náhradě škody konstruuje 

jako povinnost solidární – za škodu tedy odpovídají všichni členové 

představenstva, jejichž jednání či opomenutí vedlo k jejímu vzniku,17 a to 

společně a nerozdílně. Zákonná konstrukce přitom pro případ porušení 

povinnosti počínat si při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře otáčí 

důkazní břímě a je tedy na nařčeném členu představenstva, aby prokázal, že 

kriterium péče řádného hospodáře neporušil.        

Naopak výčet práv člena představenstva je výrazně skromnější. Vedle 

práva na odměnu, případně na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti 

s výkonem funkce a fakultativně přiznatelného práva na jiné kompenzační 

nástroje (odstupné, tantiému atd.),18 lze zmínit i právo na úplné informace o 

společnosti potřebné k řádnému výkonu funkce. 

Závěrem této subkapitoly je třeba zdůraznit, že právní postavení člena 

představenstva je nutno důsledně odlišovat od postavení člena managementu 

společnosti. Zatímco člen představenstva je volen valnou hromadou a právní 

vztah mezi společností a ním se řídí ObchZ, manažer je do své funkce povolán 

z titulu uzavření pracovní smlouvy se společností, je tedy jejím zaměstnancem 

a právní vztah mezi ním a společností se řídí zákoníkem práce.19 Z toho 

vyplývá, že i k odměňování členů představenstva dochází mimo relace 

pracovního práva a souvisejících mzdových předpisů. V praxi se lze nezřídka 

                                                 
16 K čemuž je třeba dospět v návaznosti na znění § 757 ObchZ: Pro odpovědnost za škodu 
způsobenou porušením povinností stanovených tímto zákonem platí obdobně ustanovení § 
373 a násl. ve spojení s  § 373 ObchZ.: Kdo poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je 
povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinností 
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.  
Shodně KOBLIHA, I., KALFUS, J., KROFTA, J., KOVAŘÍK, Z., KOZEL, R., POKORNÁ, J., 
SVOBODOVÁ, I. Obchodní zákoník, úplný text s komentářem. Praha: LINDE Praha a.s., 
2006, s. 613. 
17 Nikoliv všichni členové představenstva, jež jsou právě ve funkci! 
18 V podrobnostech viz subkapitola 1.3 a kapitoly 2 a 3. 
19 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZPr“). 
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setkat s tím, že člen (případně předseda) představenstva je zároveň generálním 

ředitelem téže společnosti.20 Je však vhodné upozornit na skutečnost, že takový 

postup je ve světle konstantní judikatury Nejvyššího soudu21 nutno hodnotit 

jako protizákonný. Náplň práce generálního ředitele totiž fakticky nepřímo 

zahrnuje i výkon činnosti statutárního orgánu, což je, dle Nejvyššího soudu 

nepřípustné, přičemž tento pak jako důsledek vyvozuje neplatnost pracovní 

smlouvy.22 Je třeba konstatovat, že důsledné respektování závěrů Nejvyššího 

soudu, by vedlo, vzhledem ke značnému rozsahu kompetencí člena 

představenstva, k přijetí závěru, že náplň práce téměř jakéhokoliv vedoucího 

zaměstnance s výkonem jeho funkce koliduje a jeho zaměstnání na vedoucích 

pozicích je tedy nepřípustné. Praxe je však zatím zjevně jiného názoru. 

1.2. Tzv. agency relationship z pohledu corporate governance 

 

Domnívám se, že pro lepší pochopení problematiky odměňování a níže 

několikrát zdůrazňované potřeby sbližování zájmů představenstva a akcionářů 

je vhodné se nejdříve blíže seznámit s charakterem vztahu akcionář – člen 

představenstva, s náklady, jež společnosti a potažmo i akcionářům v souvislostí 

s realizací tohoto vztahu vznikají a jejich poměru k odměňování, a to 

z pohledu teorie corporate governance. 

                                                 
20 K souběhu odměňování z titulu výkonu funkce a z titulu pracovní smlouvy blíže oddíl  1.3.7.  
21 Za všechny zmiňme rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2004, sp. zn. 21 Cdo 
894/2004, ze dne 4. listopadu 2004, sp. zn. 21 Cdo 1634/2004 a pro postavení člena 
představenstva významný rozsudek ze dne 17. srpna 2004, sp. zn. 21 Cdo 737/2004. 
22 Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. srpna 2004, sp. zn. 21 Cdo 737/2004: … 
akciové společnosti však 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. 
Uvedené vztaženo na posuzovaný případ znamená, že úvahy bylo třeba zaměřit i tím směrem, 
zda práce generálního ředitele ve skutečnosti nezahrnovala výkon činnosti statutárního 
orgánu a zda tedy není ujednání o pracovněprávním vztahu účastníků neplatné a žalobci může 
příslušet plnění jedině ve výši odpovídající nároku na odměnu určenou předsedovi 
představenstva valnou hromadou. 
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Jak vyplývá z výše uvedeného, představenstvo a jeho členové 

vykonávají své funkce z pověření akcionářů společnosti vyjádřeného 

hlasováním na valné hromadě. Vzájemný vztah akcionář – člen zastupitelstva 

pak teorie corporate governance nazývá agency relationship.23 Pro tento vztah 

je typické, že pověřená osoba vykonává pro jiného určitou funkci, činnost či 

službu.24 Při jejím výkonu pak tato osoba postupuje samostatně a s vysokou 

mírou vlastní diskrece, přičemž, jak je lidským bytostem vlastní, sleduje i svůj 

vlastní užitek.25 

Teoreticky by se od takové osoby dalo očekávat, že bude službu 

vykonávat v nejlepším zájmu toho, kým byla pověřena. Jestliže však obě strany 

maximalizují svůj užitek, dá se předpokládat, že občas nastane situace, kdy ta 

osoba, která má službu vykonat, nebude vždy jednat v nejlepším zájmu té 

osoby, která ji tím pověřila.26  

Vzniká tedy nesporně potřeba vhodným způsobem chování 

představenstva ovlivňovat, regulovat a předcházet tak bezprostředně hrozícím 

střetům protichůdných zájmů akcionářů, společnosti a členů představenstva. 

Nejvíce flagrantní případy střetu zájmů jsou řešeny přímo právem - zmínit lze 

                                                 
23Vztah principal (akcionář) - agent (člen představenstva). V české literatuře se lze setkat 
s překladem vztah zastupitelnosti – viz. MALÝ, M., THEODOR, M., PEKLO, J. Řízení a správa 
společností (corporate governance), Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002, s. 19, případně s 
ještě “podařenějším“ obratem vztah agentury – viz. BORKOVEC, A. In BAŽANTOVÁ, I., 
HRABA, Z. (ed.) Corporate Governance - aktuální problémy teorie a podnikové praxe,. 
Praha: Prospektrum, 2006, s. 95. Pověřená osoba je pak nazývána zástupce. Osobně se však 
nedomnívám, že se jedná o právě šťastný překlad, proto ponechávám v originálním znění. 
Místo pojmu zástupce, či agent pak používám pojem pověřená osoba, či pověřený. 
24 Přičemž pro zjednodušení problematiky nyní odhlédněme od faktu, že zejména v menších 
akciových společnostech a ve společnostech se silnými majoritními akcionáři dochází často 
k tomu, že akcionář je zároveň členem představenstva, a představme si situaci jež bývá 
nazývána jako tzv. oddělení vlastnické a řídící struktury (separation of ownership and 
management, také separation of ownership and control), kdy členové představenstva a vedení 
společnosti jsou jiné osoby, než akcionáři. 
25 K jednotlivým vlivům, jež na člena představenstva působí blíže např. článek MECKLING, 
W. H., JENSEN, M. C. The Nature of Man (v názvu se jedná o zajímavou parafrázi na dílo 
Ronalda Coase Nature of the firm z roku 1937, kde se autor jako jeden z průkopníků oboru 
pokusil zabývat analýzou fungování společnosti). 
26 MALÝ, M., THEODOR, M., PEKLO, J. Řízení a správa společností (corporate governance), 
Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002, s. 19. 



Vojtěch Mádr: Odměňování členů představenstva akciové společnosti  
_______________________________________________________________________________ 

 15 

např. § 196 ObchZ týkající se zákazu konkurence, § 196a ObchZ upravující 

opatření proti střetu zájmů a další.27 Zároveň je však i na společnostech 

samotných, aby v této oblasti přijaly dostatečná opatření.28 V souvislostí s tím 

pak společnosti a nepřímo i samotným akcionářům vznikají nemalé náklady, 

jež bývají souhrnně nazývány agency costs.29 

Agency costs lze diferencovat do dvou hlavních skupin, a to na náklady 

kontroly30 a náklady důvěry31 (hrazené primárně samotnou pověřenou osobou,  

následně pak společností ve formě zvýšené odměny – viz. níže).  Jen pro 

úplnost je třeba zmínit, že vedle těchto někdy bývá uváděna i třetí skupina tzv. 

zbytkových nákladů, či zbytkové ztráty.32 Náklady kontroly představují 

veškeré výdaje vynaložené společností a akcionáři na monitorování činnosti 

představenstva. Zejména se může jednat o náklady v souvislostí s činností 

                                                 
27 Typickým příkladem mohou být také zcela protichůdné zájmy v souvislostí s akvizicí 
společnosti (zájem představenstva udržet si svoji funkci versus zájem akcionáře výhodně 
prodat akcie), přičemž střet zájmů je v tomto případě řešen dokonce na komunitární úrovni, a 
to Směrnicí o nabídkách převzetí (2004/25/ES) v jejímž čl. 9 je zakotveno tzv. pravidlo pasivity 
představenstva (Board Pasivity Rule, Board Neutrality Rule či Anti Frustration Rule). Blíže 
např. WYMEERSCH, E. The Takeover Bid Directive, Light and Darkness. 
28 Návrhy a podoby těchto opatření ve vztahu k představenstvu, ale i ve vztahu 
k managementu společnosti můžeme nalézt např. v článku BHUIYAN, H. U.,  BISWAS, K. P. 
Agency Problem and the Role of Corporate Governance, přičemž poznatky autorů lze shrnou 
následovně: 1.dostatečná majetková zainteresovanost, 2. motivační odměňovací schémata, 3. 
efektivní kontrolní mechanismy, 4. vyplácení pravidelných vysokých dividend akcionářům 
tak, aby představenstvo bylo nuceno vytvářet stále nové a nové finanční prostředky, 5. 
obměňování členů představenstva. Nutno dodat, že některé návrhy autorské dvojice lze, 
alespoň dle mého názoru, považovat za poněkud krátkozraké. Příkladem může být ono 
pravidelné odčerpávání prostředků ve formě vysokých dividend, jež může vést k nedostatku 
finančních rezerv ve společnosti v krizových situacích. Je ovšem pravdou, že článek je 
zaměřen především na sféru společností v rozvojových zemích, o čemž svědčí i jeho publikace 
v pro tuzemce mírně exotickém periodiku The Bangladesh Accountant (pro případné zájemce 
se jedná o č. 52).   
29 V české literatuře překládané jako náklady zastupitelnosti či náklady agentury. 
30 Monitoring costs.  
31 Bonding costs.  
32 Residual costs, či residual loss. Lze charakterizovat jako ztrátu, která může společnosti  a 
potažmo tak i akcionářům vzniknout v souvislosti s rozhodováním a jednáním představenstva, 
jež důsledně nesleduje zájem na maximalizaci zisku společnosti (tedy jako rozdíl mezi ziskem, 
který by společnost dosáhla, kdyby byl zájem na maximalizaci zisku představenstvem důsledně 
sledován, a ziskem skutečně společností dosaženým). Blíže nejen ke zbytkovým nákladům 
např. MECKLING, W. H., JENSEN, M. C. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 
Costs and Ownership Structure. 
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dozorčí rady, interním či externím auditem, ale i vytvořením jiných, 

specifických monitorovacích mechanismů – lze si představit např. častá i 

neformální setkání mezi akcionáři a představenstvem, případně periodické 

předkládání zpráv o činnosti představenstva akcionářům.33 Náklady důvěry 

jsou primárně vynakládány samotnými členy představenstva, tak aby 

v akcionářích vzbudili dojem dostatečné důvěryhodnosti a své služby učinili 

atraktivnějšími. Může se jednat např. o náklady vynaložené na dosažení určité 

úrovně vzdělání,34 případně náklady na absolvování praktických kurzů 

z oboru, pojištění profesní odpovědnosti atd. Je však třeba si uvědomit, že 

sekundárně se tyto náklady členovi představenstva vrací právě ve formě výše 

odměny, přičemž náklady odměňování35 již hradí samotná společnost.36  

A zde se konečně dostáváme k významu problematiky a nákladů 

zastupitelnosti právě z pohledu odměňování. Pro celkovou výši odměny člena 

představenstva je významné pochopit vzájemný vztah jím vynaložených 

nákladů důvěry a nákladů kontroly vynaložených společností. S vyššími 

náklady důvěry roste důvěryhodnost člena představenstva v očích akcionářů, 

s čímž souvisí snížení potřeby nákladů kontroly, což ve svém důsledku má 

zásadně vliv i na vyšší odměnu. Naopak potenciální potřeba zvýšení objemu 

nákladů kontroly vyplývajících z nedostatečné důvěryhodnosti může mít za 

následek buď nižší odměnu, nebo to, že konkrétní osoba vůbec nebude 

                                                 
33 Potřeba kontroly činnosti představenstva vyplývá i z faktu, že odměny členů představenstva 
často nedostatečně reflektují případné nepříznivé hospodářské výsledky společnosti  (odměna 
se adekvátně nesnižuje, v případě ztráty nevzniká povinnost vrátit finanční prostředky 
společností již poskytnuté atd.). Na rozdíl od akcionářů se tedy členové představenstva na 
případném propadu ceny akcií nepodílí – viz FAMA, E. F., JENSEN, M. C. Agency Problems 
and Residual Claims. 
34 Je nesporné, že jinak bude pohlíženo na uchazeče o funkci, který se může pochlubit 
univerzitním diplomem z Oxfordu a jinak na toho, jenž se štěstím dokončil základní školu. Je 
také nesporné, že každý z těchto uchazečů musel na dosažení svého vzdělání vynaložit 
diametrálně odlišné finanční prostředky. 
35 Remuneration costs. 
36 Která pak v rámci odměňovacích schémat může zařadit takové kompenzační nástroje, jež 
vedou ke sbližování  zájmů členů představenstva a samotných akcionářů (blíže viz. kapitola 2 a 
3). 
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výkonem funkce pověřena, případně bude z funkce odvolána. Lze tedy dojít k 

závěru, že osobě, jež se hodlá o funkci v představenstvu ucházet, se investice 

do vlastní důvěryhodnosti a zvýšení atraktivity svých služeb ve formě 

zvýšených nákladů důvěry vyplatí. 

Závěrem pro úplnost stručně dodejme, že nastíněná teorie se zabývá 

především zajištěním souladu chování členů představenstva se zájmy skupiny 

akcionářů společnosti jako celku. Ve společnosti však může nastat situace, kdy 

představenstvo jedná pouze v zájmu některého z akcionářů a zájmy ostatních 

v lepším případě přehlíží. Tak je tomu často tam, kde společnost ovládá silným 

majoritní akcionář, který, jak již bylo uvedeno výše (viz subkapitola 1.1.), 

disponuje dostatečným počtem hlasů, aby mohl sám jmenovat a odvolat 

všechny členy představenstva dle svého uvážení, čímž de facto i de iure 

vykonává nad činností představenstva a společností jako takovou  rozhodující 

vliv.37 Tato problematika je pak částečně řešena ustanoveními zákona 

zakotvujících ochranu akciové minority,38 případně ustanoveními týkajícími se 

koncernového práva.39 Druhým extrémem je naopak situace, kdy dochází k 

rozptýlení vlastnické struktury,40 tedy ke stavu, kdy akcie společnosti vlastní 

obrovské kvantum akcionářů, přičemž tito se nejsou schopni dohodnout na 

jednotném postupu a zároveň žádný z nich není schopen sám o sobě 

dostatečně uplatnit ve vztahu ke společnosti svoji vůli. To ústí ve faktické 

převzetí kontroly nad společností představenstvem, kdy minoritní akcionáři 

přejímají názory představenstva i při svém rozhodování, včetně rozhodování 

                                                 
37 Teorie corporate governance pak hovoří o tzv. soustředění vlastnictví (concetrated corporate 
ownership). 
38 Blíže k problematice ČERNÁ, S. Obchodní právo: akciová společnost. 3. díl. 
Praha: ASPI, 2006, s. 169 – 185.   
39 Blíže ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního 
práva: právnické osoby jako podnikatelé. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 379 – 390. 
40 Dispersed corporate ownersip. 
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v otázkách odměňování. U takových společností pak hovoříme o tzv. 

absolutním oddělení vlastnictví a kontroly nad společností.41 

1.3. Základní východiska práva člena představenstva na odměnu 
 

Jak bylo pojednáno výše v subkapitole 1.1., členové představenstva jsou 

při výkonu své funkce povinni dodržovat široké spektrum povinností, přičemž 

při jejich porušení je stíhá povinnost nahradit společnosti vzniklou škodu. 

Protiváhu k povinnostem pak představují jejich práva, především pak právo na 

odměnu. Zásada úplatnosti výkonu funkce člena představenstva vyplývá 

z ustanovení § 66 odst. 2 ve spojení s § 566 odst. 1 ObchZ. 

Z ustanovení § 66 odst. 2 ObchZ42 je z pohledu problematiky 

odměňování stěžejní zejména následující: Vztah mezi společností a osobou, 

která je … členem statutárního či jiného orgánu společnosti … se řídí 

přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu 

funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a 

povinností. 

Z ustanovení § 566 odst. 1 ObchZ43 je pak významná především 

poslední věta, jež zakotvuje jeden z pojmových znaků mandátní smlouvy, a to 

úplatnost: Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář … a mandant se zavazuje 

zaplatit mu za to úplatu.  

                                                 
41 Absolute separation of ownership and control. 
42 Plné znění § 66 odst. 2 ObchZ: Vztah mezi společností a osobou, která je statutárním 
orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti anebo společníkem při 
zařizování záležitostí společnosti, se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud 
ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a 
povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce 
musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou nebo písemně všemi 
společníky, kteří ručí za závazky společnosti neomezeně. 
43 Plné znění § 566 odst. 1 ObchZ: Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta 
na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů 
jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to 
úplatu. 
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Spojením výše uvedených ustanovení je tak třeba dospět k závěru, že 

výkon funkce v představenstvu je již ze zákona (pokud z případné smlouvy či 

ze zákona nevyplývá něco jiného44) úplatný. Tento fakt má své logické 

opodstatnění vyplývající z charakteru samotného agency relationship i povahy 

obchodních společností jako podnikatelů. Nebylo by spravedlivé vznést 

zákonný požadavek, aby osoba, která ve společnosti, jejímž primárním účelem 

je podnikání a dosahování zisku,45 vykonává funkci, jež má pro chod 

společnosti a jí dosahované hospodářské výsledky zcela mimořádný význam, 

vykonávala tuto svoji funkci bezplatně. 

Úplatnost výkonu funkce v představenstvu akciové společnosti potvrdil 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 31. ledna 2007, sp. zn. 29 Odo 

994/2005: Z § 566 odst. 1 obch. zák. plyne, že mandátní smlouva je smlouvou, 

mezi jejíž pojmové znaky patří zaplacení úplaty za výkon činnosti mandatáře, 

což vyplývá jednak z vymezení povinnosti mandatáře (zařídit za úplatu určitou 

obchodní záležitost), jednak z vymezení povinnosti mandanta (za vyřízení 

záležitosti zaplatit). V rámci přiměřeného použití tohoto ustanovení lze potom 

dovodit, že není-li sjednán (nebo zákonem stanoven) bezúplatný výkon 

funkce, je výkon funkce úplatný. Přestože se soud v daném případě zabýval 

vztahem mezi společností s ručením omezeným a jejím jednatelem, domnívám 

se, že přijaté závěry je jistě možno analogicky aplikovat také na vztah člen 

představenstva – akciová společnost a je proto třeba uzavřít, že není-li 

sjednáno či ze zákona nevyplývá jinak, od okamžiku svého ustavení do funkce 

vzniká členovi představenstva vůči společnosti právo na odměnu. 46 

                                                 
44 K případům bezplatnost (čestnosti) výkonu funkce viz subkapitola 2.2. 
45 Jakkoliv akciová společnost může být založena i za jiným účelem, je pro drtivou většinu 
obchodních společností s touto formou primárním cílem zisk a jeho dosažení. 
46 Viz ELIÁŠ, K. Akciová společnost, Systematický výklad obecného akciového práva se 
zřetelem k jeho reformě. Praha: LINDE Praha a.s., 2000, s. 255.  



Vojtěch Mádr: Odměňování členů představenstva akciové společnosti  
_______________________________________________________________________________ 

 20 

1.3.1. Rozhodnutí valné hromady jako předpoklad odměňování 

 
Přestože právo na odměnu vůči společnosti vzniká členovi 

představenstva již ex lege, pro její vyplacení je třeba splnění další zákonem 

stanovené podmínky – rozhodnutí valné hromady o odměňování dle § 187 

odst. 1 písm. g) obchodního zákoníku.47 Zákonem použitý pojem odměňování, 

jež lze ve vztahu k pojmu odměna považovat za pojem obecnější a širší,48 

opravňuje valnou hromadu nejen k přijímání rozhodnutí o konkrétní výši 

odměny konkrétního člena představenstva či jiného orgánu, ale zejména ke 

stanovení obecného rámce, podmínek a pravidel odměňování členů orgánů 

společnosti. Při přijímání takového rozhodnutí je třeba mít na paměti 

požadavek jednoznačné formulace těchto podmínek a pravidel tak, aby 

neumožňovala napadení příslušného rozhodnutí valné hromady z důvodu 

neurčitosti.49 Zároveň je třeba pečlivě zvážit podobu odměňovacího schématu 

a použitých kompenzačních nástrojů.50 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 

1. 2007, sp.zn. 29 Odo 1200/2005 pak zdůraznil logický požadavek na 

objektivitu takto stanovených pravidel tak, aby účinně vylučovala případnou 

libovůli při jejich aplikaci.51  

                                                 
47 § 187 odst. 1 písm. g): Do působnosti valné hromady náleží … rozhodování o odměňování 
členů představenstva a dozorčí rady. 
48 Shodně KŘÍŽ, R. Dozorčí rada a představenstvo akciové společnosti v praxi a teorii. 
Praha: CODEX Bohemia, 1999, s. 234 
49 Bezesporu neobstojí např. rozhodnutí ve formě: Valná hromada schvaluje odměny členů 
orgánů společnosti v roční výši xy,- Kč bez jakékoliv další specifikace. 
50 K jednotlivých kompenzačním nástrojům viz kapitoly 2 a 3. 
51 Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007, sp.zn. 29 Odo 1200/2005: Taková pravidla 
však musí být stanovena tak, aby naplňovala účel ustanovení § 187 písm. g) obch. zák., kterým 
je kontrola akcionářů nad odměnami členů představenstva. Má-li tedy o konkrétní výši 
odměny rozhodovat někdo jiný, než valná hromada, musí rozhodnutí valné hromady stanovit 
objektivní kriteria, na jejichž základě bude odměna určena, tak aby určení výše odměny 
nezáleželo na libovůli toho, kdo odměnu určuje. Nesplňuje-li rozhodnutí valné hromady 
uvedené podmínky, nelze je považovat za rozhodnutí, kterým valná hromada rozhodla o 
odměňování představenstva ve smyslu ustanovení § 187 písm. g) obch. zák… 
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Byla-li pravidla odměňování valnou hromadou jednoznačně 

formulována, lze rozhodování o výši konkrétních odměn přenést na jiný orgán 

společnosti, přičemž i toto rozhodnutí náleží valné hromadě v rámci 

rozhodování o odměňování - shodně opět Nejvyšší soud v citovaném rozsudku 

ze dne 31. ledna 2007, sp. zn. 29 Odo 1200/2005: … Pro úplnost je třeba uvést, 

že i rozhodnutí o tom, že konkrétní výši odměny členů představenstva určí 

někdo jiný než valná hromada, je rozhodnutím o odměňování členů 

představenstva a přísluší tedy valné hromadě. V souvislosti s rozhodováním 

pověřeného orgánu je pak vhodné poukázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ze dne 31. ledna 2007, sp.zn. 29 Odo 916/2005, dle kterého: Nárok na odměnu 

člena představenstva musí vyplývat z konkrétního rozhodnutí valné hromady, 

nikoli z interních pravidel akciové společnosti zpracovaných na jeho základě.52 

Ze soudem vysloveného závěru tak vyplývá, že pověřený orgán je oprávněn 

toliko rozhodováním o konkrétních odměnách, nikoliv vytvářením svých 

interních pravidel odměňování konkretizujících pravidla odsouhlasená valnou 

hromadou. Tento postup si lze představit pouze tam, kde by takto vytvořená 

interní pravidla byla následně schválena samotnou valnou hromadou.  

 Rozhodování o odměňování (nezaměňovat s rozhodováním o 

konkrétních odměnách na základě valnou hromadou přijatých pravidel) tedy 

zákon svěřuje do výlučné působnosti valné hromady. Žádný jiný orgán (včetně 

představenstva) tak o této otázce rozhodovat nesmí. Toto rozhodování nelze 

na nikoho přenést, a to ani z vůle samotné valné hromady, ani případnou 

změnou stanov společnosti, která by byla neplatná pro rozpor s kogentním 

ustanovením zákona.  

                                                 
52 Konkrétněji pak v odůvodnění předmětného rozsudku ze dne 31. ledna 2007, sp.zn. 29 Odo 
916/2005: Interní pravidla, resp. smlouva uzavřená v souladu s nimi, mohla založit právo na 
poskytnutí vymáhaného plnění jen tehdy, kdyby tato pravidla schválila valná hromada anebo 
kdyby se - co do přiznávaného plnění - shodovala (a to, nikoli pouze „v zásadě,“ jak uzavřel 
odvolací soud) s rozhodnutím valné hromady o odměňování. 
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Pokud by členové představenstva bez přivolení valné hromady sami 

rozhodli o vyplacení odměn, jednali by protiprávně a naplnili znaky skutkové 

podstaty zpronevěry, protože by se jednalo o bezprávné přisvojení si cizí a jim 

svěřené věci.53 

 

1.3.2. Rozhodování o odměňování v akciových společnostech s tzv. 

německým modelem 

 

Z praktického hlediska se mimořádně významnou jeví otázka, jaký 

orgán společnosti rozhoduje o odměňování v těch případech, kdy je stanovami 

zakotven tzv. německý model akciové společnosti, tedy tam, kde jsou členové 

představenstva voleni dozorčí radou. V odborné literatuře se lze setkat 

s názorem, že v takovém případě přechází rozhodování o odměňování 

v souladu s ust. § 194 odst. 1 ObchZ54 na dozorčí radu,55 přičemž s takovým 

postupem se lze setkat i v praxi (např. u nedávno v médiích hojně diskutované 

a kritizované kauzy odměn členů představenstva ČSA).  

Tento názor se na první pohled může zdát zcela správným – § 194 odst. 

1 ObchZ odkazuje na ust. § 66 odst. 3 ObchZ, dle kterého Jakékoliv plnění 

společnosti ve prospěch osoby, jež je orgánem společnosti nebo jeho členem, 

na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze 

poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve 

smlouvě o výkonu funkce, a zároveň stanovuje, že rozhodování o těchto 

plněních přechází na dozorčí radu.  

                                                 
53 ELIÁŠ, K. Akciová společnost, Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem 
k jeho reformě. Praha: LINDE Praha a.s., 2000, s. 255. 
54 § 194 odst. 1 obchodního zákoníku: …Volí-li členy představenstva dozorčí rada, schvaluje 
rovněž smlouvy o výkonu funkce podle § 66 odst. 2 a plnění podle § 66 odst. 3 místo valné 
hromady. 
55 Viz. DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. Praha: ASPI, 2005, s. 497: 
Jestliže podle stanov jmenuje a odvolává členy představenstva dozorčí rada, pak i schvaluje 
jejich odměňování ona sama (§194 odst. 1 obch. z.). 
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Přesto si však dovolím s tímto, na první pohled jasným, závěrem 

polemizovat. Vedle ust. § 66 odst. 3 ObchZ je totiž nutné zohlednit také již 

zmíněné ust. § 187 odst. 1 písm. g) ObchZ, které je svojí povahou kogentní a 

které jednoznačně svěřuje rozhodování o odměňování bezvýjimečně do 

kompetence valné hromady společnosti - na rozdíl od písm. d) téhož odstavce, 

jež zmiňuje možnost přenést volbu a odvolávání členů představenstva na 

dozorčí radu, rozhodování o odměňování dle písm. g) žádnou takovou výjimku 

neobsahuje. Domnívám se, že ust. § 187 odst. 1 písm. g) je přitom ve vztahu 

k ust. § 66 odst. 3 ObchZ svojí povahou ustanovením speciálním, dopadajícím 

toliko na plnění ve prospěch člena představenstva mající povahu odměny, a 

má z titulu své speciality přednost. Jsem proto toho názoru, že o pravidlech 

odměňovaní musí vždy rozhodnout valná hromada společnosti, a to bez 

ohledu na skutečnost, zda členy představenstva volí dozorčí rada, či nikoliv.56  

Přitom jsem si vědom skutečnosti, že přijetí definitivního stanoviska je 

mimořádně sporné. Argumentem proti může být zejména skutečnost, že ust. § 

66 odst. 3 ObchZ hovoří o jakémkoliv plnění, lze proto zajisté argumentovat 

v tom smyslu, že jakýmkoliv plněním je i plnění ve formě odměny. Přesto se 

však domnívám, že tento názor, při aplikaci všeobecně akceptované zásady lex 

specialis derogat legi generali, nemůže obstát.  

Uznávám, že mnou prezentovaný názor zajisté může přinést nemalé 

problémy při jeho praktické aplikaci - na základě dvojkolejnosti v rozhodování 

vzniká např. nutnost svolat valnou hromadu po zvolení nového člena 

představenstva dozorčí radou za účelem stanovení pravidel jeho odměňování 

tam, kde tato nejsou zakotvena obecným předpisem společnosti - a zároveň ve 

svém důsledku může vést ke zpochybnění právního titulu odměn vyplacených 

                                                 
56 Shodně ELIÁŠ, K., DVOŘÁK, T. a kol. Obchodní zákoník, Praktické poznámkové vydání 
s výběrem judikatury od r. 1900, 5. vydání. Praha: LINDE Praha a.s., 2006, s. 422: U 
představenstva nerozhoduje, jsou-li jeho členové voleni dozorčí radou (tzv. německý model) – 
i v tomto případě o jejich odměňování rozhoduje valná hromada. 
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v minulosti toliko na základě rozhodnutí dozorčí rady bez jejich odsouhlasení 

valnou hromadou společnosti.  

1.3.3. Absence rozhodnutí valné hromady o odměňování 

  

Nabízí se tedy otázka, jak postupovat v případě, kdy valná hromada o 

odměňování  nerozhodne, ať již opomenutím nebo záměrně, a toto své 

“zaváhání“ z jakéhokoliv důvodu nehodlá napravit - může se jednat např. o 

snahu obejít nemožnost valné hromady jednostranně rozhodnout o tom, že 

členovi představenstva odměna nepřísluší – takové rozhodnutí by totiž 

neobstálo pro rozpor se zákonem zakotvenou zásadou úplatnosti výkonu 

funkce člena představenstva. S ohledem na výše uvedenou hrozbu trestního 

stíhání při protiprávním vyplacení odměny bez potřebného souhlasu valné 

hromady a při selhání případných pokusů o dosažení dohody (jež by měla při 

řešení jakéhokoliv sporu mít vždy přednost, tím spíše sporu uvnitř 

společnosti), nezbývá dotčených členům představenstva, dle mého názoru, nic 

jiného, než domáhat se nároku na odměnu soudní cestou s poukazem na 

ustanovení § 571 ObchZ v návaznosti na již zmíněné ustanovení § 66 odst. 2 

ObchZ.  

Přiměřeným výkladem § 571 odst. 1 ObchZ57 dospějeme k závěru, že 

pokud nebyla výše odměny určena a zároveň ze zákona či smlouvy nevyplývá 

bezplatnost výkonu funkce v představenstvu, vzniká společnosti povinnost 

zaplatit členovi představenstva odměnu v tzv. obvyklé výši.58 

Poněkud problematický může být přiměřený výklad věty první § 571 

odst. 2 ObchZ.59 Přitom právě toto ustanovení se jeví pro vznik práva na 

                                                 
57 § 571 odst. 1 ObchZ: Není-li výše úplaty ve smlouvě stanovena, je mandant povinen zaplatit 
mandatáři úplatu, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za činnost obdobnou činnosti, 
kterou mandatář uskutečnil při zařízení záležitosti. 
58 Zamyšlení nad obvyklou výší odměny viz subkapitola 2.2. 
59 Z ustanovení § 571 odst. 2 ObchZ: Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, vznikne mandatáři 
nárok na úplatu, když řádně vykoná činnost, ke které byl povinen, a to bez ohledu na to, zda 
přinesla očekávaný výsledek, či nikoliv… 
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odměnu klíčové. Stanovuje totiž, za jakých podmínek členovi představenstva 

nárok na odměnu vzniká. Stěžejním je zejména zodpovězení otázky, kdy je 

činnost ve smyslu předmětného ustanovení považována za vykonanou. Dále je 

nutno zodpovědět také otázku, za jakých podmínek je činnost členem 

představenstva vykonána řádně.  

Při odpovědi na první nastíněný problém nelze přijmout nabízející se 

závěr, že činnost je vykonána až skončením výkonu funkce, tedy v mnoha 

případech až uplynutím funkčního období čítajícího několik let. Naopak je 

třeba dospět k závěru, že s ohledem na opakující se (respektive nepřetržitý) 

charakter poskytovaného plnění nelze okamžik vykonání činnosti přesně určit 

a je proto třeba vyjít z obecné úpravy obsažené v ustanovení § 340 odst. 2 

ObchZ,60 na základě kterého je člen představenstva oprávněn požadovat 

vyplacení odměny kdykoliv po svém zvolení do funkce.61  

Při odpovědi na druhou otázku, tedy kdy se výkon činnosti považuje za 

řádný, lze souhlasit s J. Dědičem, podle kterého je právo na úplatu vázáno na 

výkon funkce v souladu s požadavkem na péči řádného hospodáře.62 Přestože 

v odborné literatuře panuje určitý rozpor, domnívám se, že pod tento zákonný 

termín lze podřadit i požadavek na profesionalitu, pečlivost a loajalitu člena 

představenstva při výkonu funkce.63  

Přestože je tedy třeba rozhodnutí valné hromady o odměňovaní 

považovat za nutný předpoklad dobrovolného vyplacení odměny (což vede k  

poněkud paradoxní situaci, kdy nárok na odměnu vzniká členovi 

představenstva již ze zákona, ovšem k jejímu dobrovolnému vyplacení 

společností je třeba ještě jakéhosi “mezikroku“, představovaného rozhodnutím 

                                                 
60 § 340 odst. 2 ObchZ : Není-li doba plnění ve smlouvě určena, je věřitel oprávněn požadovat 
plnění závazku ihned po uzavření smlouvy a dlužník je povinen závazek splnit bez zbytečného 
odkladu po té, kdy byl věřitelem o plnění požádán. 
61 Souhlasně RADA, I. a kol. Jednatelé s.r.o., představenstvo a.s. Praha: LINDE Nakladatelství 
s.r.o., 2004, s. 164 a 165. 
62  Viz DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, díl I. Praha: Polygon, 2002, s. 449. 
63 Obdobně ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního 
práva: právnické osoby jako podnikatelé. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 298. 
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valné hromady o odměňování), nelze tuto skutečnost vykládat tak, že absence 

souhlasu znamená, že členovi představenstva na odměnu nárok vůbec 

nevznikne. Obdobně se vyjádřil (přestože ve vztahu k jednateli společnosti 

s ručením omezeným) i Nejvyšší soud v již zmíněném rozsudku ze dne 31. 

ledna 2007, sp. zn. 29 Odo 994/2005: Vyplývá-li z ustanovení § 66 odst. 2 ve 

vazbě na ustanovení § 566 odst. 1 obch. zák. pro takovou situaci úplatnost 

výkonu funkce jednatele a výše úplaty, zakládají tato ustanovení zákonný 

nárok jednatele na poskytnutí takto zjištěné odměny, aniž by bylo třeba jejího 

schválení valnou hromadou.   

Je sporné, zda toto stanovisko Nejvyššího soudu nelze vykládat dokonce 

tak, že vzniká-li členovi představenstva nárok na odměnu v obvyklé výši již ze 

zákona, je představenstvo oprávněno si tyto prostředky samo vyplatit 

s poukazem na již zmíněné ust. § 66 odst. 3 ObchZ (v intencích daného 

ustanovení se totiž nepochybně jedná o plnění, na něž plyne právo z právního 

předpisu). I v tomto případě si však dovolím vyjádřit svůj názor, že nikoliv. 

Svěřuje-li již mnohokráte uvedené kogentní a svojí povahou speciální ust. § 

187 odst. 1 písm. g) ObchZ rozhodování o odměňování v celé své šíří 

bezvýjimečně do výlučné kompetence valné hromady, nemůže představenstvo 

společnosti o výplatě odměn platně samostatně rozhodnout.64  

Pro úplnost je třeba dodat, že možnost soudně se domáhat obvyklé výše 

odměny se neomezuje pouze na případy, kdy o odměňování valná hromada 

opomene rozhodnout, ale připadá s poukazem na ustanovení § 571 ObchZ 

v úvahu i tam, kde valná hromada o odměně člena představenstva rozhodla, 

tento však s její výší nesouhlasí a domnívá se, že výše přiznané odměny je 

nižší, než tzv. obvyklá výše, případně tam, kde valná hromada bez zákonného 

či smluvního podkladu jednostranně určí, že členovi představenstva odměna 

za výkon funkce nenáleží. 

                                                 
64 Výjimkou je samozřejmě případ, kdy by se tak dělo na základě valnou hromadou 
schváleného vnitřního předpisu společnosti upravujícího pravidla odměňování. 
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1.3.4. Smlouva o výkonu funkce jako účinná prevence sporů o odměnu 

 

Efektivním nástrojem jak předejít nesrovnalostem a vnitřním sporům 

ve společnosti vyplývajícím z nejasného systému odměňování a týkajícím se 

výše konkrétních odměn, je zakotvení odměňovacího schématu konkrétního 

člena představenstva v rámci jeho smlouvy o výkonu funkce. 

Již výše, v subkapitole 1.1., bylo zdůrazněno, že vztah mezi společností 

a členem jejího představenstva je vztahem obchodně-právní povahy. Tato 

skutečnost vyplývá jednak z ust. § 66 odst. 2 ObchZ, které pro vzájemný vztah 

člen představenstva-společnost odkazuje na přiměřené použití ustanovení o 

mandátní smlouvě, dále z ust. § 261 odst. 3 písm. g) ObchZ, jež vztahy mezi 

společností a členy jejích orgánů řadí k tzv. typovým či nominálním 

obchodům, řídícím se režimem obchodního zákoníku bez ohledu na povahu 

účastníků, 65 ale také ze samotné podstaty vztahu mezi členem představenstva a 

společností. Uvědomíme-li si, že základním atributem pracovně-právních 

vztahů je výkon závislé práce dle pokynů obdržených od nadřízeného, potom 

k tomu, aby mohl být člen představenstva zaměstnancem společnosti, musel 

by existovat subjekt, jež by byl oprávněn udělovat představenstvu závazné 

pokyny. Přitom jediným subjektem, jež v hierarchii organizace společnosti 

připadá v úvahu jako “nadřízený představenstva“ je valná hromada. I této je 

však zákonným zákazem obsaženým v ust. § 194 odst. 4 ObchZ zapovězeno 

dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. Proto 

je nutné, aby vztah mezi členy představenstva a společností nebyl rigidně 

svázán pouty nadřízenosti a podřízenosti typickými pro oblast pracovního 

práva, ale aby představenstvu byl dán prostor pro přijímaní vlastních 

rozhodnutí a široká míra vlastní diskrece, jež je však zároveň doprovázena 

odpovědností za škodu způsobenou porušením právních  povinností. 

                                                 
65 Blíže k nominálním obchodům BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P. a kol. Kurs obchodního 
práva: obchodní závazky. 4. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 27 – 30. 
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Pro úpravu vzájemného právního vztahu je tedy vyloučeno použití 

pracovní smlouvy v režimu pracovního práva.66 Dle názoru I. Štenglové 

v úvahu nepřichází ani uzavření čisté mandátní smlouvy.67 Tento závěr je 

bezesporu opodstatněný zejména proto, že mandátní smlouva nemůže ani 

zdaleka pokrýt veškeré náležitosti, které by smlouva o výkonu funkce měla 

obsahovat. Smlouva o výkonu funkce je tak samostatným smluvním typem –

variantou nepojmenované smlouvy uzavírané dle ust. § 269 odst. 2 ObchZ. Od 

klasické nepojmenované smlouvy se však liší tím, že se na ni nepoužije obecné 

pravidlo, dle kterého nepojmenované smlouvy v režimu obchodního zákoníku 

musí upravovat smluvní vztah zcela komplexně, protože, na rozdíl od smluv 

občansko-právních, se na ně subsidiárně neaplikují ustanovení upravující 

nejbližší smluvní typ. Jak již bylo řečeno, v případě smlouvy o výkonu funkce 

tomu tak není a ze zákona subsidiární použití ustanovení o mandátní smlouvě 

vyplývá.68  

Ust. § 66 odst. 2 ObchZ69 stanovuje pouze dva požadavky na náležitosti 

smlouvy. První se týká její formy - smlouva musí být vždy uzavřena písemně, 

jinak je v souladu s ust. § 272 odst. 1 ObchZ neplatná. Vzhledem k tomu, že 

k uzavření smlouvy jménem společnosti je příslušný její statutární orgán (tedy 

typicky právě člen představenstva), stanovuje ObchZ druhý požadavek 

předcházející případnému střetu zájmů a poškození společnosti v souvislosti se 

zakomponováním jednostranně nevýhodných podmínek, a to nutnost 

                                                 
66 Shodně KOBLIHA, I., KALFUS, J., KROFTA, J., KOVAŘÍK, Z., KOZEL, R., POKORNÁ, J., 
SVOBODOVÁ, I. Obchodní zákoník, úplný text s komentářem. Praha: LINDE Praha a.s., 
2006, s. 174. 
67 ŠTENGLOVÁ, I. in ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní 
zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 215: V úvahu podle našeho názoru 
nepřipadá ani uzavření mandátní smlouvy, neboť v tomto případě nejde o založení 
mandátního vztahu mezi účastníky, ale pouze o úpravu práv a povinností ve vztahu, který již 
vznikl volbou či jmenováním.   
68 I. Pelikánová v této souvislosti hovoří o smlouvě o výkonu funkce nikoliv jako o 
nepojmenované smlouvě, ale jako o variantě mandátní smlouvy - viz PELIKÁNOVÁ, I. 
Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl, 3. vydání. Praha: ASPI, 2004, s. 164. 
69 Z § 66 odst. 2 ObchZ: … Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být 
schválena valnou hromadou … 
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schválení smlouvy valnou hromadou. Přitom se domnívám, že není 

bezpodmínečně nutný souhlas valné hromady před uzavřením smlouvy, ale 

postačí i souhlas udělený ex post, tedy poté co byla smlouva uzavřena.70 

Domnívám se proto, že nedostatek souhlasu valné hromady nemá vliv na 

platnost již uzavřené smlouvy, tato však nemůže nabýt účinnosti dříve, než ji 

valná hromada odsouhlasí. Ačkoliv to zákon výslovně neuvádí, z logiky věci 

vyplývá, že souhlas valné hromady vyžaduje i jakákoliv budoucí změna 

smlouvy.71 Oba výše uvedené požadavky byly do zákona vloženy až novelou 

s účinností k 1. lednu 2001. U smluv uzavřených před tímto datem tak 

schválení valné hromady podléhala v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 

písm. g) ObchZ pouze ta jejich ustanovení, jež se týkala odměňování, jak 

judikoval i Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 27. dubna 2004,  sp. zn. 29 Odo 

414/2003.72  

V případě, kdy členy představenstva volí dozorčí rada, schvaluje také 

smlouvu o výkonu funkce. Vyjdeme-li z již několikrát zmíněné 

premisy výlučné kompetence valné hromady v oblasti odměňování orgánů 

společnosti, domnívám se, že ani v tomto případě nemůže dozorčí rada platně 

schválit ta ustanovení smlouvy, která upravují pravidla odměňování. 

Obsahuje-li tak smlouva byť i jediné sebekratší ustanovení z oblasti 

odměňování, musí ji schválit jak dozorčí rada, tak i valná hromada – tato 

ovšem pouze v té části, jež se týká odměňování.73 

                                                 
70 Např. J. Dědič se však domnívá, že souhlas musí být pouze následný, což vyvozuje ze 
zákonodárcem použitého termínu schválení smlouvy, tedy nikoliv schválení návrhu smlouvy 
– viz DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, díl I. Praha: Polygon, 2002, s. 458.  
Osobně považuji takový výklad za zbytečně restriktivní a domnívám se, že souhlas může být 
udělen jak před uzavřením smlouvy, tak i po jejím uzavření. 
71 Souhlasně RADA, I. a kol. Jednatelé s.r.o., představenstvo a.s. Praha: LINDE Nakladatelství 
s.r.o., 2004, s. 168. 
72 Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2004, sp.zn. 29 Odo 414/2003: Ujednání o 
odměňování člena představenstva ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené před 1. lednem 2001, 
nabylo účinnosti teprve schválením valnou hromadou. 
73 Výjimku by zřejmě představovala situace, kdy by ustanovení smlouvy o výkonu funkce 
týkající se odměňování kopírovala ustanovení vnitřního předpisu společnosti již jednou 
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Zásadní výhoda zakomponování odměňovacího schématu člena 

představenstva do jeho smlouvy o výkonu funkce spočívá zejména v tom, že od 

okamžiku, kdy valná hromada vysloví souhlas se zněním smlouvy o výkonu 

funkce, v níž jsou zahrnuta ustanovení týkající se odměňování, již není dále 

třeba souhlasu dle § 187 odst. 1 písm. g) ObchZ (vzhledem k tomu, že tento je 

již implicitní součástí souhlasu se smlouvou jako celkem). Další výhodu lze 

spatřovat i ve vyšší právní jistotě člena představenstva vyplývající z faktu, že 

výše a struktura jeho odměny je jasně dána a z nemožnosti jednostranně 

změnit podmínky jeho odměňování rozhodnutím valné hromady. 

1.3.5. Náhrada nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem funkce 

 

Pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona nevyplývá něco 

jiného, je třeba s ohledem na zákonem stanovené přiměřené použití 

ustanovení o mandátní smlouvě aplikovat také ustanovení § 572 ObchZ.74 

Z tohoto ustanovení lze dovodit, že členovi představenstva vzniká vůči 

společnosti právo na náhradu nutně či účelně vynaložených nákladů, pokud 

tyto byly vynaloženy v souvislosti s plněním jeho funkce a pokud z jejich 

povahy nevyplývá, že jsou již zahrnuty v  odměně (smluvené či zákonné).  

Případné důkazní břemeno, zda náklady byly vynaloženy v souvislosti 

s výkonem funkce a zda byly vynaloženy účelně (respektive nutně), tíží člena 

představenstva. Jako nástroj efektivního předcházení sporům je možno i v této 

oblasti doporučit, stejně jako v případě odměny, zakomponování ustanovení o 

náhradě nákladů přímo do smlouvy o výkonu funkce, a to např. ve formě 

paušální částky. 

                                                                                                                                     
odsouhlaseného valnou hromadou. V takovém případě by opětovné odsouhlasování již jednou 
přijatých pravidel bylo zcela nadbytečné.  
74 § 572 ObchZ: Mandant je povinen uhradit mandatáři náklady, které mandatář nutně nebo 
účelně vynaložil při plnění svého závazku, ledaže z jejich povahy vyplývá, že jsou již zahrnuty 
v úplatě. 
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Za nutně vynaložené náklady je přitom možno považovat např. 

uhrazené správní či soudní poplatky, náklady na telefon, poštovné, cestovní 

náklady.75 Za náklady vynaložené účelně pak např. platby za konzultace 

v zájmu společnosti.  

Nutno zdůraznit, že právo na náhradu nákladů vynaložených 

v souvislosti s výkonem funkce vzniká vedle práva na odměnu a nezávisle na 

něm. Vyplacení nákladů vynaložených v souvislostí s výkonem funkce proto 

není ze zákona podmíněno souhlasem valné hromady. Je proto zřejmě třeba 

přijmout závěr, dle kterého představenstvo rozhoduje o vyplacení nákladů 

svým členům samostatně a také samostatně odsouhlasuje výši nákladů 

k vyplacení. Potenciálně tak hrozí zřejmý střet zájmů, kdy o vyplacení určité 

částky rozhodují osoby, jichž se tato skutečnost bezprostředně dotýká.        

Další významný rozdíl ve srovnání s odměnou lze spatřovat také v tom, 

že zákon nepodmiňuje vznik práva na úhradu nákladů výkonem funkce 

v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře. Lze proto dospět k závěru, 

že právo na náhradu nutně a účelně vynaložených nákladů vůči společnosti 

členovi představenstva vznikne i v případě, kdy tento porušil svoji povinnost 

jednat s péčí řádného hospodáře. 

1.3.6. Odmítnutí plnění 

 

V souvislosti s předchozím odstavcem je vhodné se závěrem této 

kapitoly zamyslet i nad tím, zda má společnost nějakou možnost členovi 

představenstva, jež porušil při výkonu funkce své povinnosti, odmítnout 

                                                 
75 Přičemž v případě cestovních nákladů se komentářová literatura rozchází v názoru, zda se 
jedná o náklady nutné, či účelně vynaložené - ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. 
Obchodní zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, je považuje za náklady 
účelně vynaložené (viz s. 1286), naopak KOBLIHA, I., KALFUS, J., KROFTA, J., KOVAŘÍK, 
Z., KOZEL, R., POKORNÁ, J., SVOBODOVÁ, I. Obchodní zákoník, úplný text s komentářem. 
Praha: LINDE Praha a.s., 2006, je řadí k nákladům nutným (viz s. 1337). Ať tak či onak, jedná 
se bezesporu o náklady uplatnitelné ve smyslu ustanovení § 572 ObchZ. 
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poskytnout plnění z titulu dlužné odměny, náhrady nutně či účelně 

vynaložených nákladů, případně jiné kompenzace (např. tantiémy).   

Pro částečnou odpověď je nutné se blíže seznámit s ustanovením § 66 

odst. 3 ObchZ.76 Ve smyslu tohoto ustanovení je plnění ve prospěch člena 

představenstva nutno rozdělit na nároková a nenároková. Za nároková je pro 

účely ustanovení možno považovat nejen plnění, na které plyne nárok z 

právního předpisu, ale i plnění, na něž nárok plyne z vnitřního předpisu 

společnosti. Ohledně chápání pojmu vnitřní předpis v relacích tohoto 

ustanovení lze najít v odborné literatuře rozpor. I. Rada uvádí, že za vnitřní 

předpis lze považovat pouze předpis schválený valnou hromadou,77 naopak 

autoři “šedého komentáře“ jako vnitřní předpis uznávají i předpisy přijaté 

představenstvem.78 Vzhledem k povaze ustanovení, jehož extenzivní výklad ve 

vztahu k odměňování představenstva dle mého názoru může přinést více 

škody než užitku, a s ohledem k již výše zmíněnému speciálnímu ustanovení § 

187 odst. 1 písm. g) ObchZ se v tomto sporu, pokud plnění půjde podřadit pod 

pojem odměňování, přikláním na stranu prvně jmenované publikace. Snad jen 

pro zajímavost uvedu i názor T. Dvořáka, jež tvrdí: Tato normativní 

konstrukce je nešťastná … v zájmu ochrany společnosti je namístě tuto 

vykládat spíše extenzivním způsobem, a dovodit, že vnitřním předpisem se tu 

rozumí pouze stanovy, neboť při jiném výkladu by si představenstvo o svém 

odměňování mohlo rozhodovat samo...79 Pomineme-li zjevnou nesrovnalost 

při použití termínu extenzivní, je třeba konstatovat, že Dvořákův výklad je 

                                                 
76 § 66 odst. 3 ObchZ: Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch osoby, jež je orgánem 
společnosti nebo jeho členem, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního 
předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve smlouvě o 
výkonu funkce. Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k 
nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušení právní 
povinnosti v souvislosti s výkonem funkce. 
77 RADA, I. a kol. Jednatelé s.r.o., představenstvo a.s. Praha: LINDE Nakladatelství s.r.o., 2004, 
s.173. 
78 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 10. vydání. 
Praha: C.H. Beck, 2005, s. 216. 
79 DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. Praha: ASPI, 2005, s. 494. 
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naopak až příliš restriktivní. Zjevně nepřesnou je pak formulace názoru, dle 

kterého by při jakémkoliv jiném výkladu mohlo o svých odměnách 

rozhodovat samo představenstvo. Tak tomu jistě není. Stanovení pravidel 

odměňování valnou hromadou přeci nemusí mít jen formu změny stanov, ale 

postačí i “klasické“ usnesení. Přijetí výkladu T. Dvořáka by tak na společnost 

uvalilo zbytečné povinnosti v souvislostí se změnou stanov (poplatky za 

notáře, doručování aktualizované verze stanov rejstříkovému soudu apod.). 

Domnívám se tedy, že ideálním kompromisem mezi přespříliš ochranářským 

T. Dvořákem a přespříliš extenzivním výkladem autorů Beckova komentáře je 

přijetí prvně zmiňovaného názoru I. Rady, a tedy, že za vnitřní předpis lze 

považovat jakýkoliv předpis schválený valnou hromadou společnosti.  

Nenároková jsou pak plnění ostatní (logicky tedy plnění, na něž 

neplyne nárok ani ze zákona, ani z vnitřního předpisu). Pro nenároková plnění 

je v předmětném ustanovení dána nejen možnost poskytnutí plnění 

odmítnout, ale je dokonce zakotven zákaz plnění poskytnout80 v případech, 

kdy člen představenstva zaviněně porušil právní povinnost v souvislosti 

s výkonem funkce, nebo zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským 

výsledkům společnosti.81 Zákon tak konstruuje dvě skutkové podstaty, jejichž 

naplnění vede k tomu, že společnosti vzniká povinnost neposkytnout členovi 

představenstva nenárokové plnění. (1) Společnost plnění neposkytne, pokud 

výkon funkce člena představenstva zřejmě přispěl k nepříznivým 

hospodářským výsledkům společnosti.  K termínu nepříznivý hospodářský 

výsledek J. Dědič uvádí, že za tento je třeba považovat nejen ztrátu, ale i 

zhoršení dosavadních hospodářských výsledků společnosti.82 Domnívám se, že 

společnosti mohou dané ustanovení interpretovat ještě šířeji, a to tak, že za 

                                                 
80 Viz  ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 10. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 216. 
81 I. Pelikánová v souvislosti s tímto ustanovením hovoří o zvláštním druhu odpovědnosti – 
odpovědnosti svého druhu, jež má blízko k odpovědnosti za vady – viz PELIKÁNOVÁ, I. 
Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl, 3. vydání. Praha: ASPI, 2004, s. 170. 
82 Viz DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, díl I. Praha: Polygon, 2002, s. 461.  
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nepříznivý hospodářský výsledek je třeba považovat také takový výsledek, 

který, přestože je pozitivnější než výsledek minulého účetního období, 

nedosahuje takových hodnot, jež byly společnosti pro dané období vytyčeny 

(typicky např. u nově expandujících společností). (2) Společnost plnění 

neposkytne ani tehdy, pokud člen představenstva zaviněně poruší právní 

povinnosti v souvislosti s výkonem funkce. Na rozdíl od prvé skutkové 

podstaty, kterou lze chápat jako odpovědnost za následek, je zde nutnou 

podmínkou deliktní jednání a naplnění subjektivní stránky ve formě zavinění. 

Ze zákonné konstrukce přitom vyplývá, že postačí toliko zavinění ve formě 

nedbalosti, včetně nedbalosti nevědomé.  

Pokud by i přes naplnění některé ze skutkových podstat bylo 

nenárokové plnění v rozporu se zákonem společností poskytnuto, mělo by 

povahu bezdůvodného obohacení a jako takové by mělo být požadováno zpět. 

V oblasti kompenzačních nástrojů ustanovení směřuje zejména vůči 

odstupnému, může však dopadat i na odměnu převyšující obvyklou výši, 

tantiému, či opční akciové programy. 

U plnění nárokových je situace výrazně složitější. Domnívám se totiž, 

že ust. § 66 odst. 3 zřejmě, i s ohledem na značný dosah a zneužitelnost 

termínu nepříznivý hospodářský výsledek, na plnění nároková nedopadá.83 Při 

důsledné aplikaci předmětného ustanovení by opačný závěr vedl k paradoxu, 

kdy by člen představenstva byl z titulu své funkce povinen vykonávat široké 

penzum činností a zároveň dodržovat stejně širokou škálu povinností, přičemž 

jakékoliv sebemenší porušení právní povinnosti by vedlo nejen ke vzniku 

povinnosti nahradit společnosti způsobenou škodu, ale zbavilo by jej také 

práva na veškerá plnění, jež mu mají být společností poskytnuta (přičemž 

zákon navíc nijak neohraničuje dobu, po kterou plnění nemají být 

poskytnuta).  

                                                 
83 Shodně DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, díl II. Praha: Polygon, 2002, s. 461. 
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Jsem proto toho názoru, že pro nároková plnění připadá v úvahu 

odmítnutí poskytnout plnění toliko z důvodu rozporu výkonu práva na 

odměnu s obecně ctěným regulativem dobrých mravů, tedy s poukazem na § 3 

odst. 1 občanského zákoníku:84 Výkon práv a povinností vyplývajících z 

občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a 

oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Závěr, dle 

něhož je předmětné ustanovení použitelné i na vztahy obchodně-právní je 

kromě zjevné logičnosti, podložitelný i judikaturou Nejvyššího soudu. Zmínit 

lze např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června sp. zn. 29 Odo 

756/2005.85 Tento postup však zřejmě přichází v úvahu jen tam, kde člen 

představenstva poruší své povinnosti zvlášť hrubým způsobem, např. si jej lze 

představit v případě, kdy se tento dopustí vůči společnosti úmyslného 

trestného činu. V případě odměny v obvyklé výši pak samozřejmě lze plnění 

odmítnou i s poukazem na výše zmíněné kritérium výkonu funkce s péčí 

řádného hospodáře, respektive jeho  nesplnění. 

1.3.7. Souběh odměňování z titulu výkonu funkce v představenstvu a 

pracovně-právního poměru ke společnosti  

 

Stejně jako se lze v praxi setkat s případy, kdy je tatáž osoba členem 

představenstva a zároveň zaměstnancem společnosti, lze se setkat také s tím, že 

tato osoba pobírá odměnu jak z titulu své funkce, tak i z titulu pracovní 

smlouvy. Pomineme-li dříve zmíněnou judikaturu Nejvyššího soudu, dle které 

může být pracovní smlouva v případě, že se pracovní pozice překrývá 

s činností člena představenstva, neplatná, je dle mého názoru na místě se 

                                                 
84 Zákon č. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ“) 
85 Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června sp. zn. 29 Odo 756/2005: Výkon práva může 
být v rozporu s dobrými mravy ve smyslu § 3 obč. zák. i když takové jednání vzešlo z 
obchodního závazkového vztahu. 
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zamyslet nad mravností či poctivostí86 poskytování dvojího plnění za tutéž 

činnost. Domnívám se totiž, že i pokud bychom nepřisvědčili striktní 

judikatuře, v případě některých pracovních pozic, jejichž náplň se s 

náplní funkce člena statutárního orgánu zcela překrývají (např. již zmíněný 

generální ředitel) lze oprávněně vznést pochybnost o tom, zda je korektní 

pobírat za tutéž službu vykonávanou pro tutéž společnosti dvojí odměnu. 

 

                                                 
86 K bližšímu zamyšlení nad korektivy dobrých mravů a poctivého obchodního styku viz oddíl 
2.2.3. 
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Kapitola druhá 

Kompenzační nástroje 

2.1. Odměňování  jako účinný nástroj motivace 

 

Sestavení efektivního odměňovacího mechanismu reflektujícího 

charakter společnosti,87 dostatečně atraktivního k přilákání kvalitních a 

kvalifikovaných osob (avšak nikoliv přemrštěného)88 a zejména dostatečně 

motivujícího členy představenstva je základem pro dlouhodobě úspěšné 

fungování společnosti. 

Vhodná kombinace kompenzačních nástrojů může navíc přispět ke 

sblížení dříve rozdílných zájmů představenstva a akcionářů89 a přispět tak 

k alespoň částečnému řešení hrozícího střetu těchto zájmů, tedy k řešení 

fundamentálního problému vztahu akcionář – člen představenstva z pohledu 

corporate governance. 

Přesto se jedná se o problematiku v českém prostředí výrazně 

podceňovanou, a to navzdory tomu, že, jak bude přiblíženo na následujících 

stránkách, český právní řád umožňuje90 společnosti při odměňování členů 

představenstva využít širokou škálu různorodých kompenzačních prostředků – 

počínaje tradiční fixní peněžitou odměnou, přes odměnu pohyblivou, podíl na 

                                                 
87 Jistě bude vhodné zvolit jiné kompenzační nástroje ve společnosti s jediným akcionářem, 
jejíž představenstvo je obsazeno výhradě jeho rodinnými příslušníky, a ve společnosti s mnoha 
akcionáři, přičemž žádný z nich nevykonává funkci člena představenstva. 
88 Dostatečnou atraktivitu odměňování zdůrazňuje např. britský Combined Code zaměřený na 
společnosti obchodované na Londýnské burze – viz. kapitola B1, s. 13: Levels of remuneration 
should be sufficient to attract, retain and motivate directors of the quality required to run the 
copany successfully, but a company should avoid paying more than is necessary for this 
purpose. 
89 K významu sbližování zájmů představenstva a akcionářů prostřednictvím odměňování blíže 
např. BAKER, G. P., JENSEN, M. C., MURPHY, K. J. Compensation and Incentives: Practice 
vs. Theory. Journal of Finance, 1998, Vol. 63,  s. 593-616. 
90 Vzhledem k nulové právní úpravě některých kompenzačních nástrojů (viz dále) prosím 
čtěte nezakazuje. 
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zisku (tantiému), opční akciové programy až po nejrůznorodější plnění sahající 

od přízemně působícího služebního automobilu, přes slevy na produkty 

společnosti (vzbuzující u členů představenstev nemalé rozradostnění, zejména 

v případech, kdy si mohou takto zakoupit již patnáctou klikovou hřídel či 

devatenácté pístové čerpadlo),  až tam, kam jen lidská představivost může 

domyslet (např. vlastní muzeum – viz dále v subkapitole 2.6.).  

2.2. Peněžitá odměna 

2.2.1. Právní základ  

 
Tradičním kompenzačním nástrojem, bez něhož si v České Republice 

nelze odměňovací mechanismus členů představenstva zřejmě představit, je 

peněžitá odměna (a to navzdory tomu, že v USA se můžeme setkat se 

společnostmi, jež peněžitou odměnu jako kompenzační nástroj již několik let 

vůbec nepoužívají91). 

Podrobný rozbor ustanovení, na jejichž základě je peněžitá odměna 

členům představenstva vyplácena, byl podán v předchozí kapitole. Stručně 

zopakujme, že výkon funkce člena představenstva je ze zákona zásadně 

úplatný, pokud sám zákon, či smlouva o výkonu funkce nestanoví jinak. 

Vyplacení odměny předchází rozhodnutí valné hromady o odměňování, jež se 

může týkat jak určení konkrétní výše odměny pro konkrétního člena 

představenstva, tak i stanovení obecných pravidel odměňování ve společnosti, 

na jejichž základě o konkrétní výši odměn může z pověření valné hromady 

rozhodovat jiný orgán. Rozhodnutí o odměňování není třeba tam, kde valná 

hromada odsouhlasila smlouvu o výkonu funkce, jejíž součástí jsou i 

ustanovení odměnu upravující. 

Konkrétní výše odměny tak může standardně vyplývat: (1) ze smlouvy 

o výkonu funkce odsouhlasené valnou hromadou, (2) z rozhodnutí valné 

                                                 
91 Např. společnost The Travelers Group - viz MONKS, R., MINOW N. Corporate governance. 
Oxford: Blackwell publishing, 2003, s. 185. 
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hromady, (3) z obecných pravidel odměňování odsouhlasených valnou 

hromadou. V mimořádném případě může být odměna přiznána soudně  (4) 

v obvyklé výši, a to tehdy, když výše odměny nevyplývá ze smlouvy o výkonu 

funkce a valná hromada přesto o odměňování nerozhodne, případně když sice 

rozhodne, ale odměnu bez náležitého zákonného podkladu nepřizná, či přizná 

v nižší než obvyklé výši. 

2.2.2. Obvyklá výše odměny a její význam  

 

Na základě shora uvedené možnosti domáhat se odměny v obvyklé výši 

tam, kde není protiprávně přiznána či tam kde přiznána je, ovšem v nižší než 

obvyklé výši, lze dospět k závěru, že kritérium obvyklé výše představuje pro 

odměnu člena představenstva jakési zákonné minimum. Výjimkou z tohoto 

pravidla je případ, kdy odměna vyplývá ze smlouvy o výkonu funkce,92 tehdy 

může být sjednána i v nižší než obvyklé výši. Oporu pro tento závěr lze najít 

nejen přímo v ustanoveních zákona,93 ale i ve dvou ze základních zásad 

obchodního práva, a to v zásadě rovnosti smluvní svobody a zásadě pacta sunt 

servanda.  

V této souvislosti se nabízí i případné paralely mezi instituty obvyklé 

výše odměny a minimální mzdy. Tyto je však nutné striktně odmítnout. 

Zatímco obvyklá výše odměny se aplikuje na vztahy obchodně-právní povahy, 

minimální mzda je institutem pracovně-právním. Zatímco právní zakotvení 

minimální mzdy v ZPr má kogentní povahu, ustanovení § 571 ObchZ je svojí 

povahou dispozitivní. Mzdová ujednání pracovní smlouvy nedosahující výše 

minimální mzdy jsou tedy protizákonná, naopak ujednání smlouvy o výkonu 

funkce stanovující nižší než obvyklou odměnu jsou přípustná. Zatímco výše 

                                                 
92 A samozřejmě také případy, kdy zákon či smlouva o výkonu funkce stanoví, že výkon 
funkce je bezplatný – viz níže.  
93 Konkrétně pak v již citovaném § 66 odst. 2 ObchZ: … se řídí přiměřeně ustanoveními o 
mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce… nevyplývá jiné určení práv a 
povinností. 
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minimální mzdy je přesně specifikována příslušným nařízením vlády, výše 

obvyklé odměny není a s ohledem na různorodost vztahů, na které toto 

ustanovení dopadá, ani nemůže být jednotně stanovena. 

 Nabízí se tedy úvaha, na základě jakých kritérií obvyklou výši odměny 

určit. Nejdříve je zřejmě třeba se dobrat k sumě, jež představuje úhrn 

obvyklých odměn všech členů představenstva. Přitom je nejspíše třeba 

operovat s kritérii typu obor podnikání společnosti, počet zaměstnanců, výše 

základního kapitálu, bilanční suma aktiv a pasiv společnosti, obrat společnosti 

či hospodářské výsledky dosažené v období, za které je obvyklá výše odměny 

určována. Poté je třeba určit obvyklou odměnu konkrétního člena 

představenstva, přičemž se nelze spokojit s prostým vydělením úhrnné sumy 

počtem členů představenstva, přičemž je třeba přihlédnout i ke skutečnosti, jak 

si onen konkrétní člen představenstva při výkonu své funkce počínal a jakou 

konkrétní činnost pro společnost vykonal či vykonat měl, což s ohledem na 

kolektivní povahu představenstva rozhodně není jednoduché. Lze tedy 

uzavřít, že kombinace objektivních kritérií s kritériem subjektivním činí 

určení obvyklé výše odměny mimořádně nesnadným a v praxi obtížně 

použitelným. 

Z již několikrát zmíněného rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 

2007, sp. zn. 29 Odo 994/2005 vyplývá, jak se k určení obvyklé výše odměny 

postavila soudní praxe v případě odměny jednatele společnosti s ručením 

omezeným. Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí uvádí: Ohledně výše odměny 

vycházel soud prvního stupně ze zjištění o průměrné mzdě ve srovnatelné 

profesi a s ohledem na objem činnosti žalobce považoval za přiměřenou 

měsíční odměnu ve výši poloviny takto zjištěné měsíční mzdy. S tímto 

závěrem se lze plně ztotožnit. Přestože jsem v případě předchozích odkazů 

s názory Nejvyššího soudu víceméně souhlasil, v tomto případě nemohu než 

reagovat kriticky, přičemž v prezentovaném stanovisku shledávám následující 

pochybení. Jestliže se celou prací vine opakované upozorňování na skutečnost, 
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že vztah mezi členem představenstva (či v tomto případě jednatelem) a  

společností je vztahem obchodně-právní povahy, připadá mi přinejmenším 

nevhodné odvozovat obvyklou výši odměny ze mzdy ve “srovnatelné profesi“.  

Funkci jednatele společnosti či člena představenstva je třeba považovat za 

natolik specifickou, zahrnující mimořádně široké penzum povinností a 

činností směřujících vně i dovnitř společnosti a doprovázenou přísnou a na 

rozdíl od pracovního práva nelimitovanou odpovědností za škodu, že si, dle 

mého názoru, nelze rozumně představit žádnou pracovní pozici, jež by mohla 

být považována za profesi srovnatelnou s funkcí člena statutárního orgánu 

společnosti. Přihlédneme-li navíc ke kolektivní povaze představenstva, je třeba 

dospět k závěru, že není možné odvozovat obvyklou výši odměny člena 

představenstva od mzdy zaměstnance. 

2.2.3. Maximální výše odměny 

 

Po krátké úvaze na téma minimální výše odměny je na místě se 

zamyslet i nad jejím maximem. Právním předpisem není explicitně maximální 

výše odměny nijak omezena. Přesto je nutné mít na paměti, že i na právní 

vztah mezi společností a členem představenstva a výkon práv z tohoto vztahu 

vyplývajících se vztahují obecně respektované právní zásady. 

Jak zdůrazňuje I. Rada (citující v této souvislosti D. Ševčíka),94 v prvé 

řadě se v souladu s již dříve zmíněným ustanovením § 3 odst. 1 OZ doplněným 

o ustanovení § 39 OZ,95 jedná o zásadu dobrých mravů. Logicky se pak nabízí 

otázka, jak určit hranici, od které je výše odměny již nemravná, a contrario 

pak do které je výše odměny ještě mravná. Úvaha na toto téma je složitá a 

přijetí jednoznačného závěru přesahuje jak možnosti této práce, tak i jejího 

autora, a to zejména proto, že porušení zásady dobrých mravů je v souladu 
                                                 
94 Viz RADA, I. a kol. Jednatelé s.r.o., představenstvo a.s. Praha: LINDE Nakladatelství 
s.r.o., 2004, s. 167, 168. 
95 § 39 OZ: Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo 
jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. 
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s judikaturou Ústavního soudu vždy třeba zkoumat ve vazbě na konkrétní 

okolnosti toho kterého případu.96 Nelze tak rozhodně paušálně stanovit, že 

nemravná je odměna přesahující výši xy,- Kč. Jiná bude nesporně “hranice 

mravnosti“ u předsedy představenstva ve společnosti s kótovanými akciemi, 

základním kapitálem 10 miliard Kč, mnohamiliardovým ročním obratem a 

stamilionovým ziskem a jiná u člena představenstva ve společnosti s pěti 

akcionáři, základním kapitálem 2 miliony Kč, ročním obratem ve statisících a 

záporným hospodářským výsledkem. Výše uvedeným příkladem nastiňuji, že 

přestože je k jednotlivým případům třeba přistupovat vždy individuálně, je 

nutné stanovit určitá objektivní kritéria posuzování mravnosti výše odměny 

tak, aby byla vyloučena libovůle při rozhodování. Jako tato objektivními 

kritéria pak mohou, dle mého názoru, sloužit podobné ukazatele, jaké byly 

nastíněny shora pro určení obvyklé výše odměny. 

Vzhledem k tomu, že vztah mezi společností a osobou, jež je členem 

jejího orgánu se řadí k tzv. nominálním či typovým obchodům a řídí se 

obchodním zákoníkem, je třeba brát, bez ohledu na povahu účastníků tohoto 

vztahu, vždy v potaz i zásadu poctivého obchodního styku.97 Rozpor se 

zásadou poctivého obchodního styku může dopadat i na ty případy, jež ještě 

nedosahují intenzity nemravnosti (dle mého názoru se může jednat např. o 

případ neodůvodněných rozdílů mezi výší odměn jednotlivých členů 

představenstva). Rozdíl mezi zásadou dobrých mravů a zásadou poctivého 

obchodního styku je třeba spatřovat v tom, že zatímco porušení první 

jmenované má za následek neplatnost právního úkonu, porušení druhé 

                                                 
96 Viz. rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II.ÚS 249/97: “Dobré mravy" 
jsou souhrnem etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad … Tento obecný 
horizont, který vývojem společnosti rozvíjí i svůj morální obsah v prostoru a čase, musí být 
posuzován z hlediska konkrétního případu také právě v daném čase, na daném místě a ve 
vzájemném jednání účastníků právního vztahu. 
97 Viz. § 265 ObchZ: Výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního 
styku, nepožívá právní ochrany. 
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způsobuje “pouze“ jeho soudní nevymahatelnost.98 V případě porušení zásady 

poctivého obchodního styku tak nic nebude společnosti bránit v tom, aby svůj 

závazek dobrovolně splnila a nepoctivou, ovšem stále mravnou odměnu 

členovi představenstva zaplatila. Pokud ji však společnost dobrovolně 

neuhradí, nemůže se tento jejího zaplacení úspěšně domáhat u soudu. 

Dodejme, že obě výše zmíněné zásady jsou aplikovatelné nikoliv jen na 

oblast peněžité odměny, ale i na veškeré dále zmíněné kompenzační nástroje. 

Lze tak s jejich pomocí napadnou i nemravnou či nepoctivou výši tantiémy, 

odstupného, opčního akciového programu či jiného plnění poskytnutého 

společností.    

2.2.4. Bezplatný výkon funkce 

 

V práci byl již několikrát zmíněn případ, kdy je funkce členem 

představenstva vykonávána bezplatně. V souvislosti s tím je třeba rozlišovat 

dvě situace, a to bezplatnost obligatorní a fakultativní. 

Obligatorně musí být funkce v představenstvu vykonávána tam, kde 

tak předepisuje zákon. Jedná se zejména o případ kooptace akcionáře 

společnosti místo chybějícího člena představenstva na základě soudního 

rozhodnutí (§ 71 odst. 2 a 6 v návaznosti na § 194 odst. 2 ObchZ). Další 

případy, pro něž je souhrnně typická snaha předejít případnému střetu zájmů, 

upravují některé zvláštní právní předpisy např. ZPr - § 303 odst. 3,99 zákon o 

                                                 
98 Shodně KOBLIHA, I., KALFUS, J., KROFTA, J., KOVAŘÍK, Z., KOZEL, R., POKORNÁ, J., 
SVOBODOVÁ, I. Obchodní zákoník, úplný text s komentářem. Praha: LINDE Praha a.s., 
2006, s. 866. 
99 § 303 odst. 3 ZPr: Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 nesmějí být členy řídících nebo 
kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud 
do takového orgánu byli vysláni zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni, a v souvislosti s 
tímto členstvím nepobírají odměnu od příslušné právnické osoby provozující podnikatelskou 
činnost. 
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Pozemkovém fondu České republiky100 - § 13,101 zákon o úřednících územních 

samosprávných celků102- § 16 odst. 3103 a další. 

Fakultativně může být funkce vykonávána jako bezplatná v případě, 

kdy to sice není požadováno zákonem, ovšem bezplatnost vyplývá ze 

vzájemné dohody mezi společností a členem představenstva. Taková dohoda 

by přitom měla splňovat obě zákonem požadované náležitosti smlouvy o 

výkonu funkce, tedy písemnou formu a její schválení valnou hromadou.  

V praxi se lze setkat i s ustanoveními stanov, jež určují, že funkce 

v orgánech společnosti jsou čestné (bezplatné). Je však nutno poukázat na 

skutečnost, že takové ustanovení je třeba považovat za právně neúčinné, a to 

s ohledem na znění § 66 odst. 2 ObchZ,104 jež v taxativním výčtu zmiňuje 

pouze odchylnou úpravu práv a povinností na základě smlouvy o výkonu 

funkce či zákona (nikoliv tedy na základě stanov společnosti, byť platně 

přijatých). 

 V souvislostí s bezplatným výkonem funkce ze zákona lze vznést 

pochybnosti  o tom, zda český právní řád není zbytečně rigidní, pokud na 

jedné straně stanovuje, že za výkon funkce nepřísluší v uvedených případech 

členovi představenstva odměna, zároveň však nijak neslevuje z rozsáhlého 

výčtu jeho povinností ani ze striktní odpovědnosti za škodu včetně obrácení 

                                                 
100 Zákon č. 569/1991 Sb., zákon o Pozemkové fondu České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “ZPF“). 
101 § 13 ZPF: … Členové presidia nebo rady nesmějí pobírat odměnu od obchodní společnosti 
nebo družstva, do jejichž orgánů byli delegováni Pozemkovým fondem. Tato odměna nesmí 
být poskytnuta ani po zániku funkce v presidiu a radě Pozemkového fondu. 
102 Zákon č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZUUSC“) 
103 § 16 odst. 2 ZUUSC: Úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního 
orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. To neplatí, pokud do 
takového orgánu byl vyslán územním samosprávným celkem, jehož je zaměstnancem. 
Úředníkovi, který byl do takového orgánu vyslán tímto územně samosprávným celkem, 
nenáleží odměna za výkon funkce podle věty první. Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po 
skončení pracovního poměru. 
104 Z ustanovení § 66 odst. 2 ObchZ: Vztah mezi společností a osobou, která je … členem 
statutárního či jiného orgánu společnosti …  se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní 
smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné 
určení práv a povinností. 
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důkazního břemene týkajícího výkonu funkce v souladu s požadavkem péče 

řádného hospodáře. V případě fakultativní bezplatnosti výkonu funkce na 

základě dohody snad ještě lze tuto skutečnost ospravedlnit její dobrovolností, 

sporné jsou však výše zmíněné případy upravené předpisy veřejného práva, 

jejichž podstata spočívá v tzv. vysílání státních zaměstnanců, případně 

zaměstnanců veřejného sektoru, do orgánů společností. S ohledem na 

skutečnost, že pro oblast pracovního a správního práva je typické striktní 

dodržování linie nadřízenosti/podřízenosti a s tím spojená povinnost 

podřízených plnit uložené úkony, nabízí se otázka, zda vůbec může osoba, jež 

byla do orgánu společnosti k bezplatnému výkonu funkce vyslána, tuto 

odmítnout, aniž by to pro ni mělo nepříznivé následky. Zákonná konstrukce se 

tak sice na jedné straně snaží předcházet případnému střetu zájmů, na druhé 

straně však nelze nevidět disproporcionalitu mezi povinnostmi a odpovědností 

na jedné straně a bezplatností na straně druhé.    

2.2.5. Fixní peněžitá odměna a význam její pohyblivé složky 

 

V úvodu této kapitoly jsem volal po odměňovacích instrumentech, 

které by členy představenstva dostatečně motivovaly při výkonu jejich funkce. 

Je jasné, že stanovení odměny fixní částkou, jež je členovi představenstva 

garantována a jež je mu vyplácena bez ohledu na hospodářské výsledky 

společnosti, je takovému požadavku na míle vzdáleno a lze jej označit pokud 

ne za přímo demotivující, pak alespoň za nemotivující. Zřejmě jedinou světlou 

stránkou fixního odměňování je jeho pozitivní působení na lidskou potřebu 

jistoty – člen představenstva vidí (na výpisu ze svého bankovního konta), že 

mu společnost garantuje určité plnění a proto se snaží vykonávat svoji funkci 

dobře, aby si toto plnění do budoucna udržel. V moderní době, jež se stále více 

řídí heslem rychleji, výše, lépe, moderněji, kvalitněji, se však s jistou mírou 

nadsázky dá říci, že “jen“ dobré zažíná býti špatným, dobrý výkon funkce je 
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málo, každý chce být lepší, nejlepší. Proto je mimořádně vhodné do 

odměňovacího schématu jednotlivých členů představenstva zařadit vedle 

základní či fixní složky i složku pohyblivou, tedy jakýsi výkonnostní bonus, či 

výkonnostní odměnu. Doporučení směřující k zařazení výkonnostních bonusů 

lze vypozorovat i ve většině kodexů corporate governance.105   

Pro výši této pohyblivé složky je typické, že závisí na hospodářských 

výsledcích dosahovaných společností (alternativně např. i na zvyšování ceny 

akcií), přičemž je vždy omezena minimální a maximální částkou (často 

stanovenou poměrně k fixní složce odměny). Minimální výše je vyplacena 

v případě, že společnost dosáhne v předmětném období určitého předem 

stanoveného hospodářského výsledku (prahu), přičemž čím lepší je výsledek 

společností dosažený, tím vyšší je i výkonnostní bonus, a to až do dosažení 

předem stanoveného maxima (vrcholu), odkud se bonus již dále nezvyšuje. Je 

tedy zřejmé, že vhodně nastavený systém bonusů významným způsobem 

motivuje představenstvo při jeho činnosti.   

Důležitost pohyblivé, výkonnostní složky odměny si již uvědomují i 

mnohé české společnosti a do svých odměňovacích schémat ji pomalu zařazují. 

Jak uvádí J. Havel a T. Židlická, nejčastější poměr mezi základní a výkonnostní 

složkou odměny byl v roce 2006 v České republice 65 ku 35.106 Doporučovaný 

poměr je přitom předmětem sáhodlouhých debat, např. J. Klírová doporučuje, 

aby výkonnostní složka činila  60 % fixní složky u člena představenstva 

(poměr je tedy 62,5 ku 37,5) a 100% u jeho předsedy (50 ku 50).107 V zahraničí 

je pak možno vypozorovat poměr výrazně vyšší např. u společnosti Royal 

Dutch Shell byl pohyblivý výkonnostní bonus pro rok 2008 stanoven 

                                                 
105 Za všechny uveďme alespoň Deutscher Corporate Governance Kodex, oddíl 4.2.3:  Die 
monetären Vergütungsteile sollen fixe und variable Bestandteile umfassen. 
106 Viz HAVEL, J., ŽIDLICKÁ, T. Executive Directors’ remuneration in the Czech Republic: 
Moving Towards Greater Clarity. 
107 KLÍROVÁ, J. Corporate governance: správa a řízení obchodních společností, Praha: 
Management Press, 2001, s. 65. 
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intervalem 110 (při dosažení prahu) až 220 % (při dosažení vrcholu) fixní 

složky.108   

Abych však na pohyblivou složku odměny zcela nekriticky nepěl pouze 

pochvalné ódy, je třeba se zamyslet i nad úskalími, jež v sobě skrývá. Tato 

vyplývají z výše uvedené skutečnosti, že výkonnostní bonus je vyplácen pouze 

po dosažení určitého prahu. Pokud je tedy již několik měsíců před koncem 

období zřejmé, že společnost tohoto prahu nedosáhne, může to členy 

představenstva negativně ovlivnit tak, že se rozhodnout “ušetřit síly“ 

společnosti až na další období. Stejný efekt může mít opačná situace, kdy 

společnost již v průběhu období dosáhne vrcholu a výkonnostní bonus se tak 

již dále nezvyšuje. I to může svádět členy představenstva ke stejnému, pro 

společnost nepříznivému, postupu.109 

Lze tedy dospět k závěru, že přestože správná kombinace fixní a 

pohyblivé složky peněžité odměny může pro členy představenstva 

představovat významný motivační impuls, pro zaručení optimálního výkonu 

je, vzhledem k možným problémům, jež v sobě může výkonnostní bonus 

skrývat, potřebná kombinace peněžité odměny s dalšími kompenzačními 

nástroji, přičemž jako vhodný adept se jeví opční akciové programy. 

2.3. Opční akciové programy 
 

Rozbor opčních akciových programů je podán v kapitole třetí, na tomto 

místě jsou zmíněny pouze z důvodu přehledového. V podrobnostech tedy 

odkazuji níže.  

                                                 
108 Viz. Royal Dutch Shell plc – Annual Review and Summary Financial Statements 2008, 
http://www.annualreview.shell.com/2008/servicepages/downloads/files/entire_shell_review_0
8.pdf. 
109 Blíže k úskalím pohyblivé složky odměny JENSEN, M. C., MURPHY, K. J., WRUCK, E. G. 
Remuneration: Where We've Been, How We Got to Here, What are the Problems, and How 
to Fix Them. 
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2.4. Tantiéma 

2.4.1. Právní základ 

 

Dalším z možné škály kompenzačních nástrojů je tantiéma. Pod  tímto 

pojmem je nutno rozumět podíl členů představenstva (případně také dozorčí 

rady) na zisku generovaném společností.   

Pro vyplacení tantiém je nutné kumulativní splnění čtyř základních 

předpokladů. Prvním nutným předpokladem je logicky skutečnost, že 

hospodářský výsledek společnosti v daném období byl kladný, tedy že 

společnost dosáhla zisku.  

Další předpoklad vyplývá z ustanovení § 178 odst. 3 ObchZ,110 dle 

kterého musí být alespoň část z takto vytvořeného zisku určena k rozdělení, 

což bude typicky vyplývat z konkrétního rozhodnutí valné hromady, lze si 

však představit i situaci, kdy bude ujednání určující zisk k rozdělení součástí 

stanov společnosti.  

Třetí předpoklad pak ObchZ zakotvuje jak ve svém § 187 odst. 1 písm. 

f),111 tak i v již zmíněném § 178 odst. 3, ze kterých plyne, že rozhodnutí o 

stanovení tantiém je součástí výlučných kompetencí valné hromady 

společnosti. K podobě takového rozhodnutí můžeme konstatovat, že přestože 

v úvahu bezpochyby přichází forma určení konkrétní výše tantiémy jmenovitě 

pro každého člena představenstva, lze připustit i stanovení obecně 

formulovaných pravidel, podle kterých bude tantiéma rozdělena.112 Přitom i 

na tato pravidla je, podobně jako na pravidla odměňování, nutno klást 

                                                 
110 § 178 odst. 3 ObchZ: Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) 
může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. 
111 § 187 odst. 1 písm f) ObchZ: Do působnosti valné hromady náleží …schválení řádné nebo 
mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených 
případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a 
stanovení tantiém. 
112 Shodně ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 10. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 597. Lze konstatovat, že taká formy se z hlediska 
motivačního působení tantiémy jeví jako výrazně vhodnější – viz níže. 
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požadavek dostatečné určitosti a objektivity. Pokud budou pravidla valnou 

hromadou jednou stanovena, postačí, když tato již dále rozhodne vždy pouze o 

výši celkové částky, jež má být na tantiémách podle těchto pravidel rozdělena. 

Pro úplnost dodejme, že podobně jako je tomu v případě odměňování, náleží i 

rozhodování o tantiémách valné hromadě také tam, kde jsou členové 

představenstva voleni dozorčí radou. 

Poslední předpoklad pak lze vyvodit z ustanovení § 178 odst. 2113 

v návaznosti na § 178 odst. 5 ObchZ.114 Společnost je oprávněna k rozdělení 

zisku a tedy i výplatě tantiém pouze tam, kde je, jak uvádí K. Eliáš, vlastní 

kapitál společnosti – a to po odečtení povinných dotací ve prospěch rezervních 

fondů – vyšší než její základní kapitál a pokud ani po výplatách dividendy, 

tantiémy a případných podílů zaměstnanců na zisku tento vlastní kapitál pod 

výši základního kapitálu neklesne. Výše základního kapitálu se přitom pro tyto 

účely upravuje tak, že se k ní v každém případě přičítá objem již vytvořených 

povinných rezerv. Dále pak se – v případě, že došlo k subskripci nových akcií, 

ale zvýšený kapitál ještě nebyl v aktuální době do obchodního rejstříku zapsán 

– výše základního kapitálu zvyšuje rovněž o objem tohoto úpisu.115 I pokud by 

valná hromada v rozporu s tímto ustanovením výplatu tantiém přeci 

odsouhlasila, nesmí si v souladu s ustanovením § 179 odst. 1116 představenstvo 

                                                 
113 § 178 odst. 2 ObchZ: Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi 
akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v 
důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o: 
a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení 
základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné 
účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a 
 b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí 
společnost použít k plnění akcionářům. 
114 § 178 odst. 5 ObchZ: Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí obdobně i na rozdělení zisku na 
tantiému… 
115 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva: právnické 
osoby jako podnikatelé. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 324, 325. 
116 Z ustanovení § 179 odst. 1 ObchZ: … Představenstvo nesmí rozhodnout o výplatě 
dividendy ani jiných podílů na zisku v rozporu s ustanoveními § 65a a 178, 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… 
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tantiému vyplatit, jinak jeho členové odpovídají společnosti za škodu tím 

způsobenou, a to bez možnosti liberace.  

Tantiéma je ve vztahu k odměně samostatným kompenzačním 

nástrojem. Tento závěr lze vyvodit jednak z výslovného zmínění tantiém v § 

187 odst. 1 písm. f), tedy mimo rámec písm. g), kde je pojednáno o 

odměnách,117 zejména však logicky vyplývá z rozdílné povahy obou institutů. 

Zatímco, jak bylo popsáno výše, na odměnu vzniká zásadně nárok již ex lege, 

nárok na tantiému je vždy podmíněn rozhodnutím valné hromady (jedná se 

tedy o plnění nenárokové), přičemž je pouze na úvaze akcionářů zda tantiémy 

vyplatí, případě v jaké výši.118 Zatímco odměna může být vyplacena bez ohledu 

na hospodářské výsledky společnosti,119 tantiémy lze vyplatit pouze pokud 

společnost vygeneruje zisk. 

2.4.2. K výši tantiém 

 

Další rozdíl mezi odměnou a tantiémou pak spočívá i v tom, že, na 

rozdíl od odměn, ust. § 178 odst. 6 ObchZ  omezuje maximální výši tantiém, 

respektive maximální výši sumy tantiém, dividend a podílů zaměstnanců na 

zisku. Dle tohoto ustanovení tak celková částka určená k vyplacení jako podíl 

na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního 

období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního 

fondu podle § 217 odst. 2 a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o 

nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost 

může použít dle svého volného uvážení. Při výpočtu celkové částky se 

zohledňuje nejen zisk společnosti v účetním období, za něž jsou tantiémy 

                                                 
117 Shodně KŘÍŽ, R. Dozorčí rada a představenstvo akciové společnosti v praxi a teorii. 
Praha: CODEX Bohemia, 1999, s. 234. 
118 Obdobně ELIÁŠ, K., DVOŘÁK, T. a kol. Obchodní zákoník, Praktické poznámkové vydání 
s výběrem judikatury od r. 1900, 5. vydání. Praha: LINDE Praha a.s., 2006, s. 379. 
119 Přestože i v tomto případě je možno najít vazby k dosaženému hospodářskému výsledku 
přes ust. § 66 odst. 3, dle kterého společnost odměnu neposkytne v těch případech, kdy člen 
představenstva výkonem funkce přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti.  
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rozdělovány, snížený o případný povinný příděl do rezervního fondu, ale i 

hospodářské výsledky let předešlých (konkrétně neuhrazená ztráta a 

nerozdělený zisk z minulých let) a dále peněžní prostředky ve fondech, jež 

nejsou účelově vázány.120  

Vedle toho si je třeba uvědomit, že i pro výši tantiémy nesporně platí 

obecně ctěné právní zásady dobrých mravů a poctivého obchodního styku 

dopadajícím na oblast všech kompenzačních nástrojů.121  

Ohledně výše tantiém jednotlivých členů představenstva pak zřejmě 

platí, že tato může být u jednotlivých členů odlišná.122 Lze si dokonce 

představit i situaci, kdy některému členovi představenstva tantiéma vůbec 

přiznána nebude. Domnívám se však, že takové diferencování musí mít vždy 

své objektivní opodstatnění. Tento svůj názor opírám o znění § 178 odst. 1 

ObchZ123 používaného pro tantiémy obdobně. Bezesporu nemůže v praxi 

nalézt uplatnění doslovné použití kritéria poměru jmenovité hodnoty akcií 

vlastněných akcionářem ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů, lze však 

vycházet ze zásadní myšlenky tohoto ustanovení a tím je zásada rovného 

zacházení. Stanovuje-li tedy zákon požadavek rovného zacházení se všemi 

akcionáři, je třeba obdobně tento požadavek aplikovat i v případě členů 

představenstva. Libovůle valné hromady v těch případech, kdy by tato 

jednomu členovi představenstva, ať již z jakéhokoliv důvodu, “opomněla“ 

tantiému přiznat, by pak mohla být pokládána za rozpornou nejen s tímto 

ustanovením, ale i se zásadou poctivého obchodního styku.   

                                                 
120 Nic však nebrání valné hromadě, aby v těch případech, kdy vázanost fondu vyplývá ze 
stanov, v souvislosti s rozhodnutím o výplatě dividend a tantiém nezměnila příslušné 
ustanovení stanov a tyto prostředky uvolnila – shodně ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, 
M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 598. 
121 V podrobnostech viz. oddíl 2.2.3. 
122 Shodně ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 10. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 597. 
123 Z ustanovení § 178 odst. 1 ObhcZ: … nevyplývá-li z ustanovení stanov týkajících se 
prioritních akcií něco jiného, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k 
jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. 
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2.4.3. Motivační působení tantiémy 

 

Na základě výše uvedeného se nabízí otázka, zda může užívání tantiém 

v odměňovacím mechanismu společnosti mít na členy představenstva vhodný 

motivační efekt.  

Pro zamyšlení na toto téma si představme následující příklad. Existují 

dvě podobné společnosti. Společnost A má pravidla pro rozdělování tantiém 

předem jasně a objektivně určena a zakomponována do stanov společnosti. 

Naproti tomu společnost B žádná taková pravidla nemá. Obě společnosti 

v několika po sobě jsoucích letech dosáhly zisku. Vzhledem k tomu, že valná 

hromada společnosti A je vázána stanovami společnosti, byla vždy část zisku 

mezi členy představenstva řádně a objektivně rozdělena. Naopak vzhledem 

k tomu, že valná hromada společnosti B není při svém rozhodování vázána 

žádnými pravidly a rozhodování o tom, zda vůbec budou tantiémy vyplaceny, 

případně v jaké výši, je ponecháno na její libovůli, rozhodla se v posledních 

pěti letech vyplatit tantiémy jen dvakrát, a to vždy v jiné výši. Uhodnout, ve 

které z výše uvedených společností pak budou členové představenstva při 

výkonu své funkce více motivováni, je vcelku jednoduché. 

Základním kritériem, jež je, dle mého názoru, přímo úměrné 

motivačnímu působení tantiémy, je tedy její předvídatelnost. Kde člen 

představenstva dopředu není informován o tom, že v případě vytvoření zisku 

bude odměněn ve formě tantiémy, se z tohoto kompenzačního nástroje stává 

pouhá jednorázová kratochvíle. Vyplacení tantiémy navíc může u člena 

představenstva vyvolat očekávání, že v příštích letech bude tantiéma 

vyplacena opět, přičemž zklamání tohoto očekávání může vést ke snížení jeho 

loajality ke společnosti a jejím zájmům. 

Ve společnostech, kde je vyplacení tantiémy při ziskovosti společnosti 

předem předvídatelné, stejně jako je předvídatelná i její případná výše, může 

být tantiéma použita místo výkonnostní pohyblivé složky odměny. Tak je 
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tomu např. u společnosti ČEZ.124 Tento závěr logicky vyplývá z velmi podobné 

povahy obou kompenzačních prostředků – výše obou je totiž závislá na 

hospodářském výsledu dosaženém společností. 

2.5. Odstupné 

2.5.1. Právní základ 

 

Mezi kompenzační nástroje bývá řazen i institut odstupného. 

Odstupným (pro něž se vžil název “zlatý padák“125) rozumíme určité plnění, 

k němuž se společnost vůči členovi představenstva zaváže pro případ ukončení 

jeho funkce v představenstvu před uplynutím funkčního období.  

Hned úvodem je třeba zdůraznit, že odstupné, o němž bude pojednáno 

v této kapitole, je jiným právním institutem než odstupné ve smyslu 

ustanovení § 355 ObchZ.126 Sjednání odstupného v relacích § 355 ObchZ by 

totiž pro společnost nemělo žádný praktický význam. Valná hromada je již ze 

zákona oprávněna k odvolání člena představenstva kdykoliv i bez udání 

důvodu, proto poskytovat slovy zákona “určitou částku“ za zrušení vztahu, jež 

může být kdykoliv ukončen i bez této platby by bylo zbytečné. Navíc 

s ohledem na znění druhého odstavce tohoto ustanovení, dle něhož právo 

zrušit smlouvu oproti platbě zaniká okamžikem přijetí byť i částečného plnění, 

by společnost svého práva nikdy nemohla využít – plnění totiž člen 

představenstva poskytuje a společnost přijímá již ode dne jeho jmenování. 

                                                 
124 Viz. Výroční zpráva společnosti za rok 2006, s. 25 a výroční zpráva za rok 2007, s. 30. 
125 V angličtině se pak můžeme vedle obdobného golden parachute setkat i s eufemistickým 
severance pay, platba za odloučení. 
126 § 355 ObhcZ: (1) Zahrnou-li strany do smlouvy ujednání, že jedna ze stran nebo kterákoli 
ze stran je oprávněna smlouvu zrušit zaplacením určité částky jako odstupného, zrušuje se 
smlouva od doby svého uzavření, když oprávněná osoba oznámí druhé straně, že svého práva 
využívá a stanovené odstupné zaplatí. Ustanovení § 351 odst. 1 platí přiměřeně pro účinky 
zrušení smlouvy. 
              (2) Oprávnění podle odstavce 1 nemá strana, která již přijala plnění závazku 
druhé strany nebo jeho části, nebo která splnila svůj závazek nebo jeho část. 
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Je tak třeba přijmout závěr, podle něhož je dohoda o odstupném mezi 

společností a členem představenstva nepojmenovaným smluvním typem 

uzavřeným na základě ustanovení § 269 odst. 2 ObchZ.127 Vzhledem k tomu je 

zcela na smluvních stranách, jak tuto dohodu pojmou, jako formu odstupného 

zvolí (typická je forma jednorázového poskytnutí peněžité částky, může se 

však jednat i periodicky vyplácenou rentu) a jak jeho vyplacení podmíní 

(běžně se jedná o důvody na straně společnosti, nic však smluvním stranám 

nebrání dohodnout i důvody jiné – např. odstoupení člena představenstva z 

funkce128). 

Zároveň je však nutno mít na paměti, že i odstupné je považováno za 

odměnu sui generis, proto se i na něj vztahuje ustanovení § 187 odst. 1 písm. g) 

ObchZ, dle něhož s dohodou o odstupném musí vyslovit souhlas valná 

hromada, případně výše odstupného musí vyplývat z pravidel odměňování 

valnou hromadou přijatých. Obdobně jako u odměny souhlas valné hromady 

není třeba tam, kde tato již odsouhlasila smlouvu o výkonu funkce, jejíž 

součástí jsou i ujednání o odstupném.  

Na rozdíl od odměny je však odstupné plněním nenárokovým.129 

Neplyne na něj tedy právo ze zákona, a tak pokud není dojednáno a nevyplývá 

ani z rozhodnutí valné hromady (přímo, případně nepřímo z pravidel jí 

odsouhlasených), nemůže se jej člen představenstva úspěšně domáhat. I pokud 

je odstupné sjednáno, musí jeho poskytnutí být v souladu s ustanovením § 66 

odst. 3 ObchZ společností odmítnuto v případech, kdy člen představenstva při 

výkonu své funkce zaviněně porušil své povinnosti, případně pokud zřejmě 

přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, podmínkou však 

je, že právo na odstupné zároveň nevyplývá z vnitřního předpisu 

                                                 
127 K. Eliáš v této souvislosti hovoří o tzv. modifikovaném odstupném – viz ELIÁŠ, K. Akciová 
společnost, Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. Praha: 
LINDE Praha a.s., 2000, s. 256. 
128 Jakkoliv by společnost byla odsouhlasením takového ustanovení sama proti svým zájmům. 
129 Srov. DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář, díl I. Praha: Polygon, 2002, s. 460. 
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společnosti.130 Tento postup najde uplatnění zejména tam, kde byl člen 

představenstva předčasně odvolán právě pro neplnění povinností. Dle mého 

názoru v takovém případě navíc lze odmítnout i poskytnutí odstupného 

vyplývajícího z vnitřního předpisu společnosti (ve smyslu § 66 odst. 3 ObchZ 

tedy nárokového), a to s poukazem na rozpor se zásadou dobrých mravů, či  se 

zásadou poctivého obchodního styku.  

2.5.2. Účel odstupného 

 

Přestože český právní řád odstupné blíže neupravuje, jedná se o institut 

který se stal běžnou součástí smluv o výkonu funkce.131 Při zamyšlení nad jeho 

smyslem se nabízí závěr, že odstupné bylo primárně konstruováno ke zvýšení 

právní jistoty člena představenstva. Poskytuje mu totiž záruku, že pokud při 

výkonu funkce neporuší své povinnosti a přesto bude odvolán, bude mu 

společnost nucena poskytnout určité plnění (jednorázově případně po určitou 

dobu opakovaně). Pokud bude navíc toto plnění dostatečně vysoké, může to 

akcionáře od rozhodnutí o odvolání člena představenstva odradit. Jde tedy o 

jakousi vzdálenou analogii s odstupným dle ZPr. Přijetí tohoto závěru pak 

evokuje domnění, že odstupné je přínosné především pro samotného člena 

představenstva. 

Tento, na první pohled poměrně jasný závěr, je však třeba již při 

pohledu druhém, o poznání kritičtějším, částečně zpochybnit. Primární účel, 

za kterým totiž byl institut odstupného pro členy představenstva132 

konstruován, bylo podnítit je rozhodovat o rozvoji společnosti tak, aby tato 

v relativně krátké době mohla být převzata společností jinou, nebo 

                                                 
130 Blíže viz oddíl 1.3.6. 
131 Viz. RADA, I. a kol. Jednatelé s.r.o., představenstvo a.s. Praha: LINDE Nakladatelství 
s.r.o., 2004, s. 171. 
132 Resp. v anglo-americkém prostředí pro členy představenstva (directors), ale také pro 
management společnosti, zejména pak pro tzv. CEO (chief executive director, obdoba českého 
generálního ředitele). 
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přinejmenším alespoň tomuto převzetí nebránit.133 Zdůrazněme, že 

v souvislostí se změnou vlastníka přichází s novým majitelem pravidelně i 

nové vedení společnosti. Zakotvení nadstandardně vysokého odstupného tak 

garantuje prospěch z převzetí společnosti novým akcionářem nejen 

akcionářům (zisk z prodeje akcií), ale i členům představenstva, kteří jsou po 

dokončení transakce vyměněni a v souvislostí s tím je jim nadstandardní 

odstupné vyplaceno. Prvotní důvod vytvoření odstupného tak bylo motivovat 

členy představenstva k aktivnímu zapojení se do procesu prodeje společnosti, 

od zhodnocení jejich akcií a zvýšení její atraktivity pro případné investory, až 

po aktivní vyhledávání případných nabídek převzetí, tak aby mohli být ještě 

před skončením svého funkčního období vyměněni. Odstupné tedy může mít 

velký přínos nejen pro samotné členy představenstva, ale i pro akcionáře 

společnosti, protože významným způsobem pomáhá sjednocovat jinak 

protichůdné zájmy těchto dvou skupin v souvislostí s převzetím společnosti. Je 

samozřejmě otázkou, zda je tato skutečnost reflektována v odměňovacích 

schématech českých společností a zda není odstupné v relacích českého práva 

chápáno skutečně pouze jako účinný instrument k ochranně zájmů 

představenstva.  

2.5.3. Zlatá želízka  

 

Pokud existence odstupného může společnost odradit od 

neodůvodněného odvolání člena představenstva, je na místě se zamyslet i nad 

tím, jak naopak podpořit jistotu valné hromady, že jimi jmenovaný a jistě 

pečlivě vybraný kandidát nebere tuto pozici pouze jako “přestupní stanici“ a ze 

své funkce neodstoupí jakmile se mu naskytne lákavější nabídka. Právně 

                                                 
133 Shodně NARAYANAN, M. P., SUNDARAM K. A Safe Landing? Golden Parachutes and 
Corporate Behavior, s. 24. 
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relevantních způsobů je bezesporu mnoho, z kompenzačních nástrojů však 

přichází v úvahu tzv. zlatá želízka.134 

Právní základ, na němž zlatá želízka spočívají lze s jistou mírou 

zjednodušení nazvat obrácené odstupné. Je jím ujednání, dle něhož se člen 

představenstva společnosti smluvně zaváže, že pokud z důvodů na jeho straně 

své funkční období nedokončí, je povinen naopak on společnosti poskytnout 

určité plnění, přičemž toto plnění se vždy vztahuje ke kompenzacím jemu 

v minulosti společností poskytnutým.  

Jak bude toto plnění určeno, závisí, podobně jako u odstupného, na 

vzájemné dohodě. Lze si představit poměrně mírnou podobu spočívající ve 

vrácení určité “zajišťovací částky“ vyplacené mu při zvolení do funkce. Stejně 

tak lze ale uvažovat i nad drakonickou formou, kdy se člen představenstva 

zaváže při svém předčasném ukončení funkce vrátit společnosti zpět veškerá 

plnění, jež mu tato poskytla nad rámec své zákonné povinnosti (tedy veškerá 

nenároková plnění). Nabízí se ovšem otázka, zda by takto tvrdé ujednání 

obstálo oproti regulativu poctivého obchodního styku a nestalo se pouhou 

nevymahatelnou proklamací. Přitom je třeba přihlížet zejména k ust. § 574 

odst. 2 občanského zákoníku,135 které pod sankcí neplatnosti zapovídá dohody, 

jimiž by se člen představenstva vzdával práv, jež mu teprve v budoucnu 

vzniknou. Proto lze při případném zakotvení zlatých želízek do 

kompenzačních schémat společnosti doporučit co největší obezřetnost při 

jejich formulaci tak, aby se společnost zbytečně nevystavila riziku jejich 

neplatnosti.  

 

                                                 
134 Golden hancuffs, blíže např. WELLNER, A. Golden Handcuffs. 
135 § 574 odst. 2 OZ: Dohoda, kterou se někdo vzdává práv, jež mohou v budoucnu teprve 
vzniknout, je neplatná. 
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2.6. Další plnění 

2.6.1 Právní základ 

 

Vedle v této kapitole již zmíněných “klasických“ kompenzačních 

nástrojích může být společností členovi představenstvo v rámci odměňovacího 

schématu poskytnuto i některé z tzv. dalších plnění.136 Právní režim 

takovýchto plnění je přitom obdobný režimu odstupného, proto jej jen stručně 

shrňme. 

I v tomto případě je povaha dalších plnění nenároková, dohoda o nich 

je uzavírána ve formě inominátního smluvního typu dle § 269 odst. 2 ObchZ. 

Také zde lze konstatovat, že další plnění jsou odměnou svého druhu, proto i je 

lze podřadit pod pojem odměňování ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 písm. 

g) ObchZ. Jejich poskytnutí je tedy vždy podmíněno rozhodnutím valné 

hromady – ať již ve formě jmenovitého rozhodnutí o poskytnutí konkrétně 

určeného dalšího plnění, nebo ve formě valnou hromadou schválených 

pravidel z nichž poskytnutí dalšího plnění vyplývá, případně ve formě 

implicitního souhlasu s odměňováním uděleného schválení příslušné smlouvy 

o výkonu funkce. Pro úplnost dodejme že i na tzv. další plnění se vztahuje 

ustanovení § 66 odst. 3 ObchZ. Pokud tedy nárok na ně nevyplývá z vnitřního 

předpisu společnosti a člen představenstva při výkonu své funkce zaviněně 

porušil své povinnosti, případně zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským 

výsledkům společnosti, nesmí být plnění společností poskytnuto. 

2.6.2. Povaha tzv. dalších plnění 

 

Z toho, že zákon povahu těchto tzv. dalších plnění nijak neupravuje, 

zároveň vyplývá, že ji ani nijak neomezuje (samozřejmě s výjimkou již 

několikrát zdůrazňovaných zásad dobrých mravů a poctivého obchodního 

                                                 
136 V angličtině je v souvislosti s nimi používán pojem perks, tedy výhody či požitky. 
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styku, případně omezení vyplývajících z daňových předpisů). Je tedy pouze na 

společnosti, případně na její dohodě se členem představenstva, jaká plnění mu 

poskytne. 

V České Republice se společnosti, pokud vůbec další plnění poskytují, 

v tomto ohledu drží poměrně konzervativních pravidel. Nejběžnějšími 

plněními tak bývá poskytnutí služebního telefonu, kanceláře včetně vybavení 

a služebního automobilu (případně i s řidičem, což již samozřejmě tak běžné 

není). V souvislostí s těmito “běžnými“ plněními však lze, dle mého názoru, 

přijmout závěr, že tato nejsou svojí povahou odměnou, ale jedná se spíše o 

plnění umožňující členovi představenstva řádný výkon jeho funkce. I na tato 

plnění dopadá ust. § 66 odst. 3 ObchZ, proto i tato podléhají zásadně souhlasu 

valné hromady. Domnívám se však, že v případě, kdy představenstvo volí 

dozorčí rada, přechází právo rozhodovat o poskytnutí “běžných“ plnění 

nemajících povahu odměny a proto nepodřaditelných pod zákonný termín 

odměňování z valné hromady na dozorčí radu.  

  Naopak za odměnu svého druhu může být považována  praxe 

výrobních společností, a to nejen u nás,137 kdy tyto běžně poskytují slevy na 

své produkty. Přitom praktická využitelnost takových slev je samozřejmě 

závislá na druhu výroby (viz. v úvodu zmíněné čerpadlo versus např. 

pekárenské výrobky). Mezi další společností standardně poskytovaná plnění 

mající povahu odměny  mohou patřit úhrady spojené se zdravotní péčí o člena 

představenstva (případně i o jeho rodinné příslušníky) a s jeho životním 

pojištěním.138 

Zajímavým se může jevit britský model penzijního připojištění 

aplikovaný tamními velkými společnostmi. Jak uvádí J. Klírová, projevuje se 

zde snaha poskytnout členům představenstva po dovršení šedesáti let věku 

                                                 
137 Srov. MONKS, R., MINOW N. Corporate governance. Oxford: Blackwell publishing, 2003, 
s. 185. 
138 Shodně HAVEL, J., ŽIDLICKÁ, T. Executive Directors’ remuneration in the Czech 
Republic: Moving Towards Greater Clarity. European Company Law, 2006, vol. 3, s. 98. 
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penzi ve výši dvou třetin poskytované odměny.139 Poskytnutí penze je však 

často podmíněno tím, že člen představenstva odslouží ve své funkci určitý 

počet let. Jedná se tak o jakousi distingovanější formu zlatých želízek, jež členy 

představenstva motivuje k setrvání ve společnosti. 

Vedle těchto standardních plnění lze však po krátkém zamyšlení dospět 

i k plněním jiným, nestandardním, případně chcete-li nadstandardním. Mezi 

taková může patřit např. privátní parkovací místo, dovolená v rekreačních 

zařízeních společnosti, možnost neřídit se “dress code“ společnosti, “pracovní“ 

cesty na zahraniční konference atd. 

2.6.3. Zneužití tzv. dalších plnění 

 

Veškeré zmíněné úvahy však hravě překonává fantazie amerického 

průmyslníka Armanda Hammera, jež po několik desetiletí zastával ve 

společnosti Occidental Petroleum pozici předsedy představenstva a 

generálního ředitele.140 Tento si na náklady společnosti nechal vybudovat dům, 

pozlacenou sprchu a záchod u kanceláře nebo muzeum pro svoji osobní sbírku 

umění v hodnotě 50 milionů dolarů.141 Hammer totiž ve společnosti zastával 

ještě jednu významnou pozici – byl majoritním akcionářem, proto si veškeré 

své návrhy odměn sám odhlasoval. 

Výše uvedený příklad vzbuzuje otázku, zda se lze takovému postupu 

z pozice minoritního akcionáře bránit. Lze si totiž představit, že majoritní 

akcionář, jež bude zároveň členem představenstva bude institutu odměňování 

tzv. dalšími plněními zneužívat k “vyhladovění“ ostatních minoritních 

akcionářů. Sám sobě bude poskytovat různá naturální plnění z majetku 

společnosti, výplatu dividend však bude i přes případnou vysokou ziskovost 

                                                 
139 Viz. KLÍROVÁ, J. Corporate governance: správa a řízení obchodních společností, Praha: 
Management Press, 2001, s. 65. 
140 Respektive v anglické terminologii pozice chairman of the board a CEO. 
141 Viz. Corporate Governance Case Study: Armand Hammer and Occidental Petroleum 
dostupná z: http://www.ragm.com/books/corp_gov/cases/c_oxy.html 
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společnosti zarputile odmítat. Dle mého názoru by takové jednání mohlo být 

považováno ve vztahu k majoritnímu akcionáři za rozporné s § 56a ObchZ142 

zakotvujícího princip zákazu zneužití většiny a ve vztahu ke společnosti pak za 

odporující znění § 155 odst. 7 ObchZ,143 tedy požadavku stejného zacházení se 

všemi akcionáři. Pokud by se navíc ke schválení dalších plnění naturální 

povahy přidalo i schválení vysoké peněžité odměny, případně by takto 

poskytnutá naturální plnění byla nadstandardního charakteru (např. již 

zmíněný dům), mohlo by to vést k závěru, že se de facto jedná o skrytou 

výplatu zisku společnosti pouze jedinému jejímu akcionáři. To pak vede 

k závěru, dle kterého by takový postup obcházel zákonný požadavek rovného 

zacházení s akcionáři při rozdělování zisku vyplývající  ust. § 178 odst. 1 

ObchZ144 a minoritní akcionáři by se proto mohli dovolávat neplatnosti 

takového právního úkonu s poukazem na ust. § 39 OZ.145 

                                                 
142 § 56a ObchZ:  (1) Zneužití většiny stejně jako menšiny hlasů ve společnosti je zakázáno. 
                             (2) Jakékoli jednání, jehož cílem je některého ze společníků zneužívajícím 
způsobem             znevýhodnit, je zakázáno. 
143 Z ustanovení § 155 odst. 7: …Akciová společnost musí zacházet za stejných podmínek se 
všemi akcionáři stejně … 
144 § 178 odst. 1 ObchZ: Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který   
valná  hromada  podle  hospodářského  výsledku  schválila  k rozdělení. Nevyplývá-li  z 
ustanovení stanov týkajících se prioritních akcií něco jiného,  určuje  se  tento podíl poměrem 
jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité  hodnotě  akcií  všech  akcionářů.  Společnost nesmí 
vyplácet zálohy na podíly na zisku. 
145 § 39 OZ: Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu, 
nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. 



Vojtěch Mádr: Odměňování členů představenstva akciové společnosti  
_______________________________________________________________________________ 

 62 

Kapitola třetí  
 

Opční akciové programy 

3.1. Opce jako finanční nástroj 

 

Jedním z nejefektivnějších nástrojů odměňování, jež v sobě spojuje 

motivační prvky s efektem sbližování zájmů představenstva a valné hromady 

jsou opční akciové programy, vyvolávající u laické i odborné veřejnosti 

rozporuplné reakce. Předtím, než přejdu k detailnějšímu rozboru tohoto 

kompenzačního nástroje, je nutné se alespoň rámcově seznámit s finančními 

opcemi a některými základními pojmy s nimi souvisejícími. 

Finanční opci lze charakterizovat jako finanční nástroj,146 

představovaný opční smlouvou,  na základě které vzniká jedné straně právo 

(nikoliv tedy povinnost147) koupit či prodat určité podkladové aktivum (v 

našem případě akcie, může se však jednat např. i o jiný cenný papír, měnu či 

obligaci148), a to za pevně stanovenou cenu (tzv. realizační cena) a v pevně 

stanovené lhůtě (expirační době), a druhé straně odpovídající povinnost 

podkladové aktivum prodat či koupit. Z uvedeného tedy vyplývá, že opci lze 

zjednodušeně nazvat jako podmíněný termínovaný obchod.149  

Pokud opce spočívá v právu podkladové aktivum prodat, nazývá se opcí 

prodejní, či putt opcí. Naopak pokud spočívá v právu podkladové aktivum 

koupit, hovoříme o opci kupní, call opci. Pokud je opci možno uplatnit 

kdykoliv ve stanovené lhůtě, jedná se o americký typ opce. Evropský typ opce 
                                                 
146 Někdy bývá užíván i pojem finanční derivát zdůrazňující odvozený charakter finanční 
nástroje od podkladového aktiva. 
147 Odtud i název pocházející zřejmě z latinského optio, volba. 
148Viz. BLAHA, Z., JINDŘICHOVSKÁ, I. Opce, swapy, futures: deriváty finančního trhu. 
Praha: Management Press, 1997, s. 11. 
149 Srov. KOTÁSEK, J., POKORNÁ, J., RABAN, P. a kol. Kurs obchodního práva: Právo 
cenných papírů. 4. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 675. 
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pak znamená, že je ji možnou uplatnit pouze k pevně danému termínu - 

poslednímu dni lhůty. Osobu, jež právo z opce vyplývající (nikoliv podkladové 

aktivum) kupuje nazýváme kupec opce, option buyer, jeho protistranu 

prodejce opce, option seller a cenu tohoto práva pak opční prémie, premium.150 

3.2. Právní základ opčního akciového programu 
 

Opční akciové programy ve své podstatě vycházejí z principů 

finančních call opcí (či jinak finančních opcí kupních). Jedná se o finanční 

nástroj, na jehož základě vzniká členům představenstva právo (nikoliv 

povinnost!) koupit určité množství akcií společnosti v níž vykonávají svoji 

funkci, a to za předem stanovenou cenu a ve stanovené lhůtě a společnosti pak 

odpovídající povinnost stanovené množství akcií prodat. Ve své podstatě se tak 

jedná o podmíněnou smlouvu o převodu cenných papírů, jejíž realizace je 

ponechána na vůli člena představenstva.151 

Český právní řád neobsahuje, podobně jako v případě odstupného 

(zlatého padáku) a tzv. dalších plnění, pro opční akciové programy žádnou 

speciální úpravu - vzhledem k tomu, že, jak již bylo několikrát zdůrazněno, 

členové představenstva jsou voleni valnou hromadou a právní vztah mezi 

společností a nimi je vztahem obchodně-právní povahy, nelze je v žádném 

případě považovat za zaměstnance  a nelze proto aplikovat ustanovení § 158 a 

§ 161a odst.3 ObchZ. Z toho, že zákon k opčním akciovým programům mlčí, 

lze dovodit, že i tyto se řadí k tzv. nenárokovým plněním. Právo na ně tedy 

nevzniká ex lege a i na ně se vztahuje ustanovení známého § 66 odst. 3 ObchZ. 

Pokud tedy člen představenstva při výkonu své funkce zaviněně poruší své 

                                                 
150 K základním pojmům viz AMBROŽ, L. Oceňování opcí. Praha : C.H. Beck, 2002, s. 1, 2, 3. 
151 P. Holešínský opční akciové programy definuje tak, že tyto umožňují určitým osobám 
zakoupit na základě smlouvy o koupi cenných papírů s odkládací podmínkou (opcí) určité 
množství akcií společnosti, ve které tyto osoby pracují nebo vykonávají funkci některého 
z orgánů, a to za zvýhodněnou cenu (oproti tržní ceně dané akcie, určenou např. k určitému 
datu, průměrnou cenou za určité období apod.), a následně je dle své vůle prodat – viz 
HOLEŠÍNSKÝ, P., ŠURMANOVÁ, M. Opční akciové programy. Právní rádce, 2007, č. 3, s. 22. 
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povinnosti, případně zřejmě přispěje k nepříznivým hospodářským výsledkům 

společnosti, tato plnění vyplývající z opčního akciového programu 

neposkytne. Překážkou při uplatňování tohoto ustanovení však často bude 

skutečnost, že společnost běžně vydává obecný rámec opčního akciového 

programu ve formě interního předpisu. 

Před jeho realizací je třeba vycházet z premisy, že i opční akciové 

programy jsou odměnou sui generis, spadají tak pod rozsah známého 

ustanovení § 187 odst. 1 písm. g) ObchZ. I v tomto případě je tedy prvotní 

podmínkou jejich poskytnutí souhlas valné hromady s příslušným opčním 

akciovým programem. Jako v předchozích případech může tento vyplývat i z 

odsouhlasení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, případně z  

valnou hromadou schválených pravidel odměňování (či speciálních pravidel 

opčního akciového programu). Přitom je třeba plně souhlasit s požadavkem 

formulovaným v Doporučením Komise 2004/913/EC,152 dle kterého veškerá 

rozhodnutí o opcích mají být přijímána na výročních valné hromadě tak, aby 

byla zajištěna co nejvyšší účast akcionářů.153  

S přihlédnutím k podstatě tohoto kompenzačního nástroje, tedy právu 

člena představenstva na odkup akcií společnosti, je logicky třeba splnění další 

podmínky – nabytí vlastních akcií společností. Při úplatném nabývání 

vlastních akcií by pak společnost měla respektovat omezení stanovená 

nedávno novelizovaným ust. § 161a odst. 1 obchodního zákoníku:  

(1) Na nabytí vlastních akcií se musí usnést valná hromada. Usnesení valné 

hromady pak musí obsahovat podrobnosti předpokládaného nabytí akcií, vždy 

však alespoň informace o nejvyšším počtu akcií, které může společnost nabýt, 

                                                 
152 Doporučení Komise ze dne 14. prosince 2004 o podpoře vhodného systému odměňování 
členů správních orgánů společností kótovaných na burze (2004/913/EC). 
153 Viz. čl. 6.1. doporučení Komise 2004/913/EC: Systémy, podle kterých jsou členové 
správních orgánů odměňováni formou akcií, opcí k akciím či jakýmkoliv jiným právem na 
získání akcií anebo odměňováni na základě pohybu ceny akcií, by měly podléhat předchozímu 
schválení akcionářů ve formě usnesení na výroční valné hromadě před jejich přijetím. 
Schválení by se mělo týkat systému samotného a ne poskytování konkrétních výhod ve formě 
akcií dle daného systému jednotlivým členům správních orgánů. 
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a jejich jmenovitě hodnotě,  době po kterou může společnost akcie na základě 

usnesení valné hromady nabývat přičemž tato nově nesmí přesahovat 5 let154 a 

nevyšší a nejnižší cenu, za niž může společnost akcie nabýt.  

(2) Společnost si nabytím akcií nesmí přivodit úpadek.  

(3) Společnost musí mít zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na 

vlastní akcie, vytvářeného dle ust. § 161d odst. 2 obchodního zákoníku poté, 

co společnost vykáže vlastní akcie či zatímní listy v rozvaze.  

(4) Nabytí  akcií (včetně  akcií, které společnost nabyla již dříve a které dosud 

vlastní, a akcií, které na účet společnosti nabyla jiná osoba jednající vlastním 

jménem) nesmí způsobit snížení vlastního kapitálu společnosti pod částku, 

která se rovná velikosti upsaného základního kapitálu povýšené o hodnotu 

fondů, které nelze podle zákona nebo stanov  rozdělit, a zároveň ponížené o 

výši dosud nesplaceného základního kapitálu. 

Nabude-li společnost akcie v rozporu se stanovenými pravidly, 

neznamená to automaticky neplatnost právních úkonů, jež k nabytí akcií 

vedly.155 Společnost je však povinna zcizit takto nabyté akcie do jednoho roku 

ode dne jejich nabytí. V opačném případě se vystavuje riziku nuceného zrušení 

s likvidací. S ohledem na skutečnost, že akcie jsou společností nabývány za 

účelem jejich následného prodeje na základě členy představenstva 

uplatněných opcí, je riziko jejího nuceného zrušení výrazně minimalizováno. 

Dalším nikoliv nutným, ale pravidelným předpokladem je uzavření 

opční smlouvy mezi společností a členem představenstva. V této jsou sjednány 

konkrétní podmínky, jež přitom musí respektovat pravidla přijatá valnou 

hromadou. Často tak bývají součástí opční smlouvy (stejně tak i obecných 

pravidel) ujednání určující kritérium, dle něhož bude stanovena opční cena, 

druh akcií, maximální objem akcií, lhůtu pro uplatnění opce, omezení týkající 

                                                 
154 Před novelizací činila maximální doba 18 měsíců.  
155 S výjimkou stanovenou v ust. § 161c odst. 1 obchodního zákoníku, kdy při nabytí akcií 
nejednala druhá strana v dobré víře. 
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se jejího uplatnění, omezení zisku, případně také omezení zcizit po určitou 

dobu část z nabytých akcií.  

Již zmíněný britský Combined Code uvádí, že by se podmínky 

poskytování opcí měly řídit následujícími principy: (1) Společnost by vedle 

opčního akciového programu měla aplikovat ještě jiný kompenzační nástroj 

motivačního charakteru. (2) Opce by měla být vykonatelná nejdříve po 

uplynutí tří let od jejího udělení. (3) Po vykonání opce by měli členové 

představenstva být vedeni k tomu, aby akcie společnosti drželi co nejdéle.156 

Např. společnost ČEZ byla v minulosti důrazně kritizována za příliš “měkké“ 

podmínky uplatňované v souvislostí s jejím opčním akciovým programem. 

Třeba konstatovat, že úhlem pohledu právě zmíněných principů zcela po 

právu. Dle původních pravidel totiž člen představenstva mohl své opce 

vykonat již od okamžiku jejích udělení, s nabytými akciemi mohl volně 

disponovat bez povinnosti držet alespoň část z nich a jeho zisk nebyl nijak 

omezen. Původní program tedy v roce 2006 společnost upravila157 tak, že došlo 

k omezení maximálního výnosu na 100 %, zakotvila omezení týkající se 

uplatňování opčních práv - 1. třetina může být uplatněna po prvním roce, 2. 

třetina po roce druhém a 3. třetinu po třetím roce od poskytnutí opce (nelze 

tak již uplatnit celou opci najednou) a došlo k částečnému omezení 

dispozičního práv s nabytými akciemi zavedením povinnosti držet nejméně 10 

% z již uplatněného množství akcií po dobu výkonu funkce. 

3.3. Nad mravností opčních akciových programů 
 

Přestože jsou opční akciové programy v zahraničí běžné, v České 

republice se více začaly prosazovat až s novým tisíciletím. Nejvíce debat 

                                                 
156 Viz. Combide Code, kapitola Provisions on the design of performance related remuneration 
s. 23.  
157 V podrobnostech viz Vnitřní informace - Změna opčního programu, dostupná online ze 
stránek společnosti ČEZ: http://www.cez.cz/edee/content/file/investori/informacni-povinnost-
emitenta/2006-05/vnitrni-informace-cez-060-2006.pdf 
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zejména u novinářské veřejnosti vzbudil již zmíněný opční akciový program 

společnosti ČEZ zavedený v roce 2001, přičemž mnozí argumentovali jeho 

nemravností. Jak uvádí T. Dvořák, ona nemravnost je dovozována zejména 

z faktu, že přestože vlastní akcie jsou společností nabyty za cenu tržní, po 

uplatnění opce jsou členovi představenstva prodány za cenu, jež měly v době, 

kdy se daná osoba stala členem představenstva.158 Rozdíl mezi těmito cenami 

pak představuje ztrátu společnosti. Dle Dvořáka pak lze souhlasit se závěrem, 

že poskytování akciových opcí je nemravné v těch případech, kdy se tak děje 

ve společnostech, jejichž majoritním akcionářem je stát, neboť případné ztráty 

s nepřímo promítají do veřejných rozpočtů (stát nedostává dividendu).159  

Dle mého názoru lze však takové tvrzení označit za generalizující, 

zbytečně radikální, vykládající zásadu dobrých mravů příliš extenzivně a 

nedostatečně zohledňující povahu opčních akciových programů jako 

kompenzačního nástroje. Je nepochybné, že jakákoliv kompenzace pro člena 

představenstva, tedy i “obyčejná“ peněžitá odměna znamená pro společnost 

peněžní ztrátu. Je však také nepochybné, že společnosti je za to poskytnuto 

protiplnění – výkon funkce v orgánech společnosti. Pokud akcionáři (včetně 

státu) chtějí, aby hospodářské výsledky společnosti měly vzrůstající tendenci, 

jedním z klíčů je i již několikrát zmíněná dostatečná motivace členů 

představenstva podávat ve funkci co nejlepší výkon a jejich zainteresovanost 

na výsledcích společností dosahovaných. Přitom opční akciové programy jsou 

jedním z vhodných nástrojů takového motivačního působení. Toto krátkodobé 

peněžité vydání ve formě rozdílu mezi tržní a prodejní cenou poskytnutých 

akcií, jež se navíc do výše dividend může, ale nemusí promítnout, se tak 

společnosti s nemalou pravděpodobností v budoucnosti vrátí ve formě 

                                                 
158 Pro upřesnění je třeba poznamenat, že původní kritérium pro stanovení prodejní ceny 
v případě společnosti ČEZ byl šestiměsíční vážený průměr ceny akcií přede dnem nástupu do 
funkce, toto kritérium bylo po změně pravidel nahrazeno jednoměsíčním váženým průměrem 
před dnem nástupu do funkce. 
159 Viz DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. Praha: ASPI, 2005, s. 496. 
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zvýšených zisků a akcionářům pak ve vyšších dividendách a vyšší ceně akcií 

jimi vlastněných akcií. Jsem si samozřejmě vědom, že prezentovaná 

konstrukce je poněkud nadsazená, idealistická a bezesporu má své trhliny 

(netáhne-li se jejím středem přímo Grand Canyon), ovšem vyplývá z ní 

podstata opčních akciových programů – lze je totiž chápat jako “investici do 

lidského kapitálu“ společnosti, jež se jí může, ale samozřejmě také nemusí 

vrátit. Přitom o této “investici“ rozhodují akcionáři na valné hromadě, v 

případě státem ovládaných společností tedy stát, a je pouze na něm, zda se 

rozhodne toto riziko podstoupit. Navíc je třeba vzít  potaz i skutečnost, že 

členové představenstva opce realizují pouze v případě předpokládaného zisku, 

na který však lze dosáhnout pouze tam, kde dojde ke zvýšení hodnoty akcií 

společnosti. Opční akciové programy jsou tak ve vztahu ke státem ovládaným 

společnostem mimořádně vhodné v těch případech, kdy stát plánuje částečný 

či úplný prodej jím držených akcií. Domnívám se tedy, že není správný názor 

odsuzující veškeré opční akciové programy státem ovládaných společností en 

bloc.  

Tím však v žádném případě netvrdím, že podmínky jakéhokoliv 

opčního akciového programu jsou vždy mravné. Mravnost je, jak již bylo 

uvedeno v předchozích kapitolách, třeba vždy posuzovat případ od případu a 

s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem. Ani kontroverzní opční akciový 

program společnosti ČEZ, nelze odsoudit např. pouze s poukazem na výši 

odměn, jež z něj jednotlivým členům představenstva plynou. Je třeba vždy 

přihlížet i k tomu, jak jsou nastavena jeho konkrétní pravidla, jak se promítl do 

dosahovaných hospodářských výsledků, ale také k navýsost subjektivnímu 

kritériu, a to jak ten který člen představenstva k výsledkům společnosti 

přispěl. Pokud se podíváme na příklad předsedy představenstva společnosti 

ČEZ Martina Romana, u nějž výnos z opcí uplatněných k 20. 12. 2007 činil 677 
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milionů Kč,160 je možno při prvním pohledu konstatovat, že takto 

astronomická výše odměny je jasně nemravná. Ponechme stranou úvahy nad 

účelností vynakládání prostředků v takové výši a podívejme se znovu, 

pozorněji. Pokud zohledníme hospodářské výsledky společnosti, jež mají trvale 

stoupající tendenci a s tím související stále se zvyšující dividendy (v roce 2005 

9,- Kč, v roce 2006 15,- Kč, v roce 2007 20,- Kč a v roce 2008 40,- Kč na akcii 

při celkovém počtu akcií 537 989 759 ks)161 a aktualizované znění pravidel 

programu, nejeví se již původní závěr tak jednoznačně.162 Je však nutno 

poukázat na skutečnost, o níž bylo krátce hovořeno v úvodní kapitole – Martin 

Roman je zároveň předsedou představenstva a generálním ředitelem 

společnosti, přičemž interní pravidla společnosti ČEZ stanovují, že nárok na 

opce plyne z obou těchto funkcí,163 čímž dochází ke zřejmému souběhu odměn 

ze dvou do značné míry se prolínajících pozic. Přejdeme-li mimořádně 

podstatnou skutečnost,a to že v souladu se zmíněnou judikaturou Nejvyššího 

soudu může být pracovní smlouva na pozici generálního ředitele neplatná164 a 

odměny z této smlouvy plynoucí mohou zřejmě být poskytovány protiprávně, 

za nemravnou, nebo alespoň za odporující zásadě poctivého obchodního styku, 

by mohla být shledána právě skutečnost, že tatáž osoba je za téměř tutéž 

službu pro společnost odměňována dvakrát. 

                                                 
160 Viz dokument Členové vedení ČEZ vykonají část svých opcí, dostupný online ze stránek 
společnosti ČEZ: http://www.cez.cz/cs/investori/informacni-povinnost-emitenta/995.html.    
161  Viz Výroční zpráva společnosti za rok 2008, s. 12. 
162  Nabízí se však otázka, jestli je opravdu respektováno pravidlo českého Kodexu správy a 
řízení společností: …Odměny za jejich práci by však měly být úměrné jejich individuální 
odpovědnosti, znalostem a výkonu. 
163  Viz. Výroční zpráva společnosti za rok 2007, s. 25 a 30,Výroční zpráva společnosti za rok 
2008, s. 26 a 32. 
164 Přičemž jsem si vědom, že tvrzení činím bez toho, aniž bych danou smlouvu četl, a jedná se 
tedy pouze o zobecnění.  
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3.4. Pozitiva a negativa 
 

Přestože by se ze shora uvedeného mohlo zdát, že patřím k nekritickým 

zastáncům opčních akciových programů, není tomu tak. Opce, stejně jako jiné 

kompenzační nástroje mají svá závažná negativa, jež je při jejich implementaci 

do odměňovacího schématu společnosti třeba důkladně zvážit. Nejdříve však 

shrňme některá jejich pozitiva: 

(1) Jak již bylo několikrát uvedeno, poskytnutím opce členovi představenstva 

se zvyšuje jeho zainteresovanost na hospodářských výsledcích společnosti a 

motivace počínat si při výkonu funkce co nejlépe. Opce tak ve své podstatě 

představují jeden z vůbec nejefektivnějších legálně uplatnitelných 

motivačních nástrojů. 

(2) Poskytnutí opcí vede ke sbližování zájmů představenstva a akcionářů 

(maximalizace ceny akcií), čímž se částečně odbourává základní problém 

související s agency relationship. Je však třeba si uvědomit, že uvedené platí 

pouze z půli – tím, že opce znamená právo, nikoliv povinnost akcie koupit, 

v případě růstu hodnoty akcií profitují jak členové představenstva, tak i 

akcionáři, na poklesu jejich hodnoty se však podílí pouze akcionáři. 

(3) Atraktivní opční programy mohou do společnosti přilákat ty nejlepší (a to 

nejen do představenstva, ale i na vedoucí manažerské pozice).  

(4) Opční akciové programy jsou svojí povahou nepeněžitým plněním, mohou 

proto nahradit peněžité odměny tam, kde se společnosti peněžních prostředků 

právě nedostává, ovšem má k dispozici vlastní akcie.165 

K nedostatkům pak za prvé můžeme řadit fakt, že cena akcií často 

nemusí dostatečně reflektovat hospodářské výsledky společnosti. Cena akcií 

není určována objektivně, ale spekulativně. Trhy s cennými papíry podléhají 

výkyvům bez ohledu na výkony jedné konkrétní společnosti. Investoři se tu 

                                                 
165 K dalším přínosům opčních akciových programů srov. např. BARONE, L. Executive Stock 
Options, s. 4, 5. 
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chovají zcela iracionálně  a podléhají davové panice, tu naopak zcela 

racionálně připraví burzovní spekulaci, jež může srazit hodnotu akcií i 

ekonomicky velmi úspěšné společnosti či naopak.166 Proto je vhodné vedle 

opčního akciového programu zařadit i pohyblivý peněžitý výkonnostní bonus, 

jehož výše bude naopak určována dle skutečně dosažených hospodářských 

výsledků.167 Představit si jistě lze i vytvoření pravidel, jež by možnost opci 

vykonat podmiňovala dosažením určitého hospodářského výsledku. 

Dalším negativem je také skutečnost, že vidina zisku z rychle 

rostoucích akcií může zlákat představenstvo k užívání riskantních obchodních 

strategií. Může tak dojít ke krátkodobému růstu zisku a hodnoty akcií, který je 

ale následně vystřídán jejich dlouhodobým propadem. Takový postup 

samozřejmě nevadí těm investorům, kteří akcie společnosti drží pouze za 

účelem jejich rychlého a ziskového prodeje. Je však v hrubém rozporu se 

zájmy dlouhodobých akcionářů a zejména dalších zájmových skupin 

(stakeholders) jako jsou zaměstnanci či věřitelé.168 Z toho důvodu je 

mimořádně vhodné maximální možný zisk z uplatnění opcí omezit, stejně tak 

je vhodné stanovit povinnost si po dobu výkonu funkce část akcií ponechat, 

případně omezit jejich převoditelnost na určitý časový interval po uplatnění 

opce úplně. 

Snaha o pozitivní vnímání společnosti v očích potenciálních investorů a 

s tím spojený růst hodnoty akcií může také představenstvo vést k manipulaci s 

údaji obsaženými v účetních dokladech společnosti. Je zejména úkolem 

kvalitně fungující dozorčí rady, aby byla zajištěna správnost účetních dokladů. 

V praxi se však lze sekat i s opčními akciovými programy pro členy dozorčí 

rady. Pominu-li skutečnost, že poskytování opcí členům víceméně pouze 

kontrolního orgánu, jež nemá faktickou výkonnou pravomoc a nemá tedy na 
                                                 
166 Chováním investorů na burzovních trzích se zabývá nově vznikající obor Behavioral 
Finance, blíže o oboru např. BLOOMFIELD, R. J. Behavioral Finance. 
167 K výkonnostnímu bonusu viz subkapitola 2.2. 
168 A. Stoutová takový postup trefně označuje jako rob-Peter-to-pay-Paul strategy. Viz. STOUT, 
L. A. Share Price as a Poor Criterion for Good Corporate Law, s. 7. 
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hospodářské výsledky společnosti přímý vliv, je zcela neúčelné, je třeba opce 

pro členy dozorčích rad odmítnout zejména proto, že tyto mohou vážným 

způsobem narušit fungování kontrolních mechanismů společnosti a ve svém 

důsledku umožnit zkreslování účetnictví společnosti s tichým souhlasem 

dozorčí rady. 

Dále je třeba zmínit i tzv. antedatování opcí (tzv. stock option 

backdating). Tento postup vychází z charakteristického rysu opce – realizační 

cena (tedy cena za níž člen představenstva kupuje od společnosti její akcie), je 

zafixována k určitému dni, případně období. Falzifikace tohoto dne (období) a 

jeho posunutí k dřívějšímu datu, kdy byla cena akcií výhodnější, tak má za 

následek manipulaci s realizační cenou, možnost člena představenstva akcie 

získat za nižší cenu a v konečném důsledku zvýšení zisku člena 

představenstva. Vedle toho může mít antedatování vliv i na celkový objem 

akcií, jež jsou předmětem opce. Jejich objem je totiž často stanoven nikoliv 

počtem akcií, ale odvozen od jejich souhrnné hodnoty. Pokud by tedy bylo 

např. stanoveno, že člen představenstva má nárok na akcie v hodnotě 180,- Kč, 

přičemž původní realizační cena byla 9,- Kč za akcii, měl by tento nárok na 

koupi 20 ks akcií, pokud by však z důvodu antedatování došlo ke snížení ceny 

na 6,- Kč, jeho nárok by vzrostl na 30 ks akcií.169 To, že antedatování není 

pouhou teorií, ale dochází k němu i v praxi potvrzuje skutečnost, že v USA 

bylo z důvodu podezření na takové jednání vyšetřováno SEC170 k lednu 2007 

přes 200 společností.171 V případě členů představenstva je antedatování 

výrazně složitější než v případě zaměstnanců společnosti. Cena totiž bývá 

zafixována ke dni vzniku funkce, případně k určitému období před jejím 

                                                 
169 Blíže např. WALKER, D. I. Some Observations on the Stock Option Backdating Scandal of 
2006, s. 3. 
170 Securities and Exchange Commission. 
171 Viz. COLLINS, D. W., GONG, G., LI, H. Corporate Governance and Backdating of 
Executive Stock Options, s. 1. Seznam těchto společností s výsledky řízení je k dispozici online 
na adrese:   
http://online.wsj.com/public/resources/documents/info-optionsscore06-full.html 
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vznikem.172 Antedatování opce by tedy muselo být spojeno i s antedatováním 

začátku výkonu funkce, tedy dne konání valné hromady, na níž byl daný člen 

představenstva zvolen, což by bylo mimořádně obtížné a nelze si takové 

jednání představit bez součinnosti všech zúčastněných, tedy i akcionářů, 

s tichým posvěcením dozorčí rady. Antedatování tak bude pro členy 

představenstva aktuální především tam, kde budou do funkce zvoleni 

s odkládací podmínkou (pak stačí změnit “pouze“ délku této odkládací 

podmínky), dále pak pokud budou zároveň v pracovním poměru ke 

společnosti, přičemž opční akciový program bude zahrnovat i jejich 

zaměstnaneckou pozici (postačí změna data uzavření opční smlouvy), případně 

tam, kde cena nebude zafixována ke dni vzniku funkce, ale podle jiného 

kritéria - např. ke zmíněném dni uzavření opční smlouvy – takový postup však 

v žádném případě nelze společnosti doporučit. 

Ve výčtů potenciálních negativ a kontroverzí opčních akciových 

programů nelze nezmínit i tzv. přeceňování opcí (stock option repricing). 

Jedná se o postup, jež je využíván v případech, kdy tržní cena akcií klesne pod 

zafixovanou realizační cenu. Jak již vyplývá ze samotného názvu, jeho podstata 

spočívá v tom, že se realizační cena změní (přecení) na cenu novou, 

korespondující s aktuální tržní cenou akcií.173 Názory na tento postup se různí. 

Hlavním argumentem jeho odpůrců (především z řad akcionářů) je, že 

přeceňování opcí vede k podkopávání důvěryhodnosti odměňovacích schémat 

společnosti a opční akciové programy tak ztrácí na svém významu. Jejich 

zastánci naopak kontrují, že pokud má být člen představenstva při výkonu své 

funkce dostatečně motivován, je vidina zisku vyplývajícího z opcí třeba. O 

možné správnosti druhého zmíněného názoru svědčí studie provedená na 

vzorku 158 amerických společností, jež přeceňování opcí v minulosti užívaly. 

                                                 
172 Viz. výše zmíněný případ společnosti ČEZ - jednoměsíční vážený průměr před dnem 
nástupu do funkce. 
173 Srov. KALPATHY, S. L. Stock Option Repricing and its Alternatives: an Empirical 
Examination, s.11. 
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Ze studie vyplývá, že po přecenění opcí je ekonomická výkonnost těchto 

společností v porovnání s jejich nepřeceňujícími konkurenty vyšší, stejně tak 

je vyšší i růst hodnoty jejich akcií.174 Jiná, tentokrát v Evropě provedená studie 

pak ukazuje, že společnosti se k přeceňování uchylovaly typicky pouze tam, 

kde došlo k natolik významnému propadu ceny akcií, že rozdíl mezi tržní a 

realizační cenou činil v průměru 60 % (vyhlídky představenstva na zisk 

z uplatnění opcí byly tak téměř nulové).175 Přestože tedy přeceňování opcí 

vzbuzuje nemalé kontroverze a argumenty proti mají nesporně svůj racionální 

základ, je tento postup rozhodně přijatelnější než potutelné antedatování, je 

společnostmi ve většině případů užívám až tehdy, kdy je to s ohledem na 

zachování motivační působení opcí třeba a zřejmě má i pozitivní vliv na další 

ekonomický vývoj společnosti. Přitom typickým příkladem, který k přecenění 

poskytnutých opcí vybízí byl globální pokles hodnoty akcií v souvislostí 

s probíhající hospodářskou krizí.  

 

3.5. Doporučení pro praxi 
 
 

Je zřejmé, že opční akciové programy mohou představovat 

neocenitelného motivátora a pomocníka. S přihlédnutím k výše uvedenému 

výčtu možných rizik je však třeba při rozhodování o jejich konkrétní podobě 

zachovávat značnou opatrnost. S ohledem na skutečnost, že, jak již bylo 

uvedeno výše, obchodní zákoník o opcích pro členy představenstva mlčí a 

neposkytuje tak společnostem žádný vzor, lze se jednoduše dopustit chyb, 

které mohou vést ke zbytečným škodám na neuteku společnosti. 

                                                 
174 V podrobnostech doporučuji přímo studii - CALLAGHAN, S., SUBRAMANIAM, C., 
YOUNGBLOOD, S. A. Does Option Repricing Retain Executives and Improve Future 
Performance? 
175 Viz studie SAUER, M., SAUTNER, Z. Stock Option Repricing in Europe, s. 20. 



Vojtěch Mádr: Odměňování členů představenstva akciové společnosti  
_______________________________________________________________________________ 

 75 

Vyjdeme-li ze základních principů zakotvených v právně nezávazných 

kodexech corporate governance, lze shrnout zejména následující doporučení 

pro praxi: 

1. S ohledem na skutečnost, že cena akcií vždy nemusí odrážet aktuální 

hospodářské výsledky společnosti, je vhodné vedle opčního akciového 

programu zařadit také pohyblivý peněžitý výkonnostní bonus, jehož výše 

bude určována dle společností skutečně dosažených hospodářských 

výsledků.  

2. Doporučit lze i stanovení pravidel, jež by možnost opci vykonat 

podmiňovala dosažením určitého hospodářského výsledku společností. 

3. Je vhodné zakotvit možnost vykonat opci až po uplynutí určitého času od 

jejího poskytnutí. 

4. Omezit užívání zbytečně riskantních obchodních strategiím 

s krátkodobým pozitivním efektem vystřídaným déledobým propadem lze 

zavedením povinnosti část nabytých akcií si po dobu výkonu funkce 

ponechat. 

5. Ze stejného důvodu je vhodné úplně omezit převoditelnost nabytých akcií 

po určitý časový interval od uplatnění opce. 

6. Dále je vhodné omezit převoditelnost nabytých akcií v obdobích po 

zveřejnění hospodářských výsledků společnosti. 

7. Zejména ve společnostech se státní účastní lze doporučit omezení 

nejvyššího možného výnosu, čímž může být alespoň částečně předejito 

negativním reakcím veřejnosti tak, jak jsme toho byli svědky u opcí 

poskytnutých společností ČEZ. 

8. Z důvodu předcházení antedatování lze doporučit zakotvení realizační 

ceny opce ke dni vzniku funkce v představenstvu. 

9. K přeceňování opcí by se společnost měla uchylovat pouze výjimečně, a to 

v případech, kdy dojde k poklesu hodnoty akcií společnosti bez zavinění ze 

strany představenstva. 
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10. Společnost by se měla striktně vyvarovat poskytování opcí členům dozorčí 

rady, a to nejen z důvodu zjevné neúčelnosti takto vynaložených 

finančních prostředků, ale také z důvodu hrozícího narušení kontrolních 

mechanismů společnosti. 

 

3.6. Alternativa k opčním akciovým programům - akcie 
s omezenou převoditelností a phantom shares 
 

Vzhledem k rizikům, jež se k opčním akciovým programům váží 

některé společnosti sahají raději k alternativám. Mezi takové patří akcie 

s omezenou převoditelností176 a tzv. phantom shares.  

Princip poskytování akcií s omezenou převoditelností spočívá v tom, že 

členovi představenstva jsou namísto práva akcie od společnosti odkoupit za 

předem stanovenou cenu poskytnuty jako odměna přímo akcie společnosti. 

Převoditelnost takto poskytnutých akcií je však po určitou, předem 

stanovenou dobu omezena. Členem představenstva tedy mohou být zcizeny až 

po jejím uplynutí (přitom obvyklá je doba 2 až 3 roky).177 Pozitivní efekt 

spočívá zejména v tom, že vlastnictví akcií, podobně jako opce, motivuje člena 

představenstva při výkonu jeho funkce. Pokud si však uvědomíme, že akcie 

člen představenstva dostává, pak na jejich prodeji vždy vydělá, a to i kdyby se 

jejich cena výrazně propadla. Je tedy třeba konstatovat, že motivační efekt je 

ve srovnání s opcemi slabší. Další pozitiva lze spatřovat i zde ve sbližování 

zájmů představenstva a akcionářů (člen představenstva se akcionářem přímo 

stává) a také vytvoření předpokladu, že daná osoba svoji funkci po dobu 

omezení převoditelnosti neopustí (vlastní-li akcie společnosti, je výhodnější 

být u rozhodování o jejím osudu). Negativem může být především to, že pokud 

se člen představenstva rozhodne své akcie prodat, může to znamenat varování 

                                                 
176 Tzv. restricted stock grants.  
177 Srov. MONKS, R., MINOW N. Corporate governance. Oxford: Blackwell publishing, 2003, 
s. 227. 
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trhu - představenstvo předpokládá propad akcií či zastavení jejich dalšího 

posilování. Stejnou výtku je však třeba  adresovat i konečné fázi opčních 

akciových programů. Zde totiž po jejich vykonání člen představenstva také 

disponuje akciemi společnosti. 

Za velmi zajímavou pak lze označit druhou jmenovanou alternativu – 

phantom shares, stínové akcie, původem pocházející z USA. Hlavním rozdílem 

oproti kompenzaci ve formě “klasických“ akcií společnosti je, že člen 

představenstva nezískává opravdové akcie, ale pouze akcie hypotetické, 

stínové, reálně neexistující. Další rozdíl spočívá v tom, že kurs těchto akcií se 

vyvíjí podle společností předem určených pravidel. Může být (a obvykle bývá) 

stanoven v závislosti na kurzu skutečných akcií společnosti, nic však 

společnosti nebrání být kreativní a stanovit jiná kritéria – v úvahu může 

přicházet ziskovost a její růst, zvyšování podílu na trhu, růst ceny akcií ve 

srovnání s průměrem konkurenčních společností atd. V předem stanovené dny 

je pak vyplácen bonus v penězích, jež je určen jako rozdíl kursu stínových 

akcií a předem stanoveného ukazatele. Výhodou stínových akcií je zejména 

skutečnost, že je má společnost plně pod kontrolou - je to ona, kdo stanovuje 

přesná pravidla, podle nichž se bude odměňovat. Dalším pozitivem je také 

propojení zájmů akcionářů a představenstva bez zásahů do akcionářské 

struktury – počet akcionářů se nenavyšuje. Nadto odpadá i nutnost nabývat 

vlastní akcie za účelem jejich následného prodeje.178 

                                                 
178Viz.např. Phantom Share Schnemes, dostupný online z: 
http://www.nwm.co.nz/PhantomShareSchemes.aspx 
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Kapitola čtvrtá 
 

Výbor pro odměňování a informační povinnost 

společnosti 

4.1. Výbor pro odměňování 
 

Ze skutečností uvedených v předchozích kapitolách vyplývá, že 

sestavení kvalitních odměňovacích schémat je jedním z klíčů k úspěšnému 

rozvoji společnosti. Ovšem s ohledem na velké množství nabízejících se 

kompenzačních nástrojů, rizika, jež se k jednotlivým z nich váží, a s tím 

související vhodností jejich vzájemného provázání se nabízí otázka, zda 

akcionáři skutečně mají dostatečné odborné předpoklady a dostatek volného 

času k jejich kvalifikovanému stanovení a odsouhlasení. Aniž bych chtěl 

průměrného akcionáře jakkoliv podceňovat, s ohledem na komplexnost 

kompenzačních schémat, a to nejen právní, ale především ekonomickou a 

psychologickou, si troufám říci, že nikoliv. Při rozhodování o pravidlech 

odměňování jsou tak akcionáři z velké části odkázáni na názor představenstva, 

jež odměňovací schéma předložilo. Může tak nastat situace, kdy tentýž člověk, 

který pravidla odměňování vytvořil a který o jejich správnosti valnou hromadu 

přesvědčoval, je podle svých pravidel nakonec odměňován.179 

Proto je mimořádně vhodné ve společnosti vytvořit nezávislý výbor pro 

odměňování.180 Jeho úkoly pak český Kodex správy a řízení společností shrnuje 

                                                 
179  Takový postup přitom např. již několikrát zmíněný Combined Code oprávněně odmítá – 
viz. s. 14: There should be a formal and transparent procedure for developing policy on 
executive remuneration and for fixing the remuneration packages of individual directors. No 
director should be involved in deciding his or her own remuneration. 
180 Tzv. remuneration committee. To, že vytváření nezávislých výborů pro odměňování není 
jen euro-americkým fenoménem potvrzuje zařazení doporučení k jeho vytvoření i do 
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následovně: Jeho úkolem je doporučovat správním orgánům obecně vymezené 

postupy, týkající se všech aspektů odměňování ředitelů a vedoucích 

pracovníků. Nejvýznamnějším úkolem tohoto výboru je zajistit, aby společnost 

mohla zaujmout, udržet a motivovat své ředitele a vedoucí pracovníky. 

Odměny za jejich práci by však měly být úměrné jejich individuální 

odpovědnosti, znalostem a výkonu.181 Přestože kodex členy představenstva 

výslovně nezmiňuje, lze dospět k logickému závěru, že doporučení výboru by 

se měla vztahovat i na jejich odměňování. 

Aby výbor mohl řádně plnit své funkce, je třeba na jeho členy vznést 

dva požadavky. Za prvé je nutné zaručit jejich nezávislost, případně alespoň 

nezávislost většiny z nich. V ideálním případě by tedy většina jeho členů 

neměla být zároveň členy žádného orgánu společnosti, případně pouze dozorčí 

rady, a výbor by měl být vytvořen jako nezávislý orgán, podřízený pouze valné 

hromadě. V praxi je však zřejmě běžnější jeho vytvoření jako poradního 

výboru dozorčí rady (např. Komerční Banka, Telefonica O2), jejímž 

prostřednictvím jsou návrhy pravidel odměňování předkládány valné 

hromadě. Z důvodu zachování nezávislosti a předejití případným střetům 

zájmů však nelze doporučit jeho vytvoření v rámci představenstva společnosti.  

Druhý požadavek se týká dostatečné kvalifikovanosti jeho členů. 

Vychází z výše nastíněné potřeby zvládnout navržení komplexního 

odměňovacího schématu nejen po právní, ale zejména i po ekonomické a 

psychologické stránce tak, aby splňovalo tři zásadní podmínky stanovené 

Kodexem správy a řízení společností – zaujmout vhodné kandidáty, motivovat 

je při výkonu jejich funkce a udržet je ve společnosti.182 Takové schéma by 

v ideálním případě mělo představovat jakési win-win solution, řešení z něhož 

                                                                                                                                     
exotičtějších kodexů – zmiňme např. The Code of Corporate Governance for Bangladesh (viz s. 
16), či Draft rules on Corporate Governance for Listed Companies of Sri Lanka (viz s. 6,7). 
181 Viz. Kodex správy a řízení společnosti, s. 40. 
182 V podrobnostech viz s. 40, 41 Kodexu správy a řízení společností, dle kterého by výbor 
např. měl citlivě reagovat na širší pohled, co tím však chtěl autor říci, zůstává mi záhadou. 
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by měly prospěch obě strany – společnost i členové představenstva (respektive 

i strana třetí – akcionáři). Navržením odměňovacího schématu se však úkoly 

výboru nevyčerpávají, tento by totiž měl dále bdít nad uplatňováním 

navržených pravidel a průběžně vyhodnocovat jejich efektivitu. V případě 

potřeby změn by pak tyto měl valné hromadě navrhnout a do pravidel 

zapracovat.  

Vyjdeme-li z předpokladu, že se výbor bude povětšinou scházet 

jedenkrát, maximálně dvakrát ročně,183 je zřejmě vhodné, aby se jeho jednání 

účastnil vždy zástupce představenstva případně i dozorčí rady tak, aby byla 

zaručena možnost konzultací o aktuálních otázkách společnosti a tedy větší 

provázanost s podnikovou praxí. V opačném případě by se mohlo stát, že výbor 

bude rozhodovat jen na základě jemu předložených údajů zřejmě především 

statistické povahy. I pokud pomineme známý aforismus, jež se k informačnímu 

a dezinformačnímu působení statistik váže, zvyšuje se tak riziko falzifikace 

poskytnutých dokumentů, případně jiné manipulace s údaji v nich 

obsažených.  

4.2. Informační povinnost společnosti 

4.2.1. Informační povinnost dle Doporučení Komise 2004/913/ES a 

Doporučení Komise 3177/2009    

 

Po objasnění významu výboru pro odměňování přikročme k další 

problematice s odměňováním související, a to informační povinnosti 

společností. Jedná se o téma, jež je předmětem neustálých debat při nichž se 

střetávají protichůdné názory. Jedni obhajují právo veřejnosti na informace, 

                                                 
183 Viz. Kodex správy a řízení společností s. 40, např. v publikaci  DU PLESSIS, J. J., 
McCONVILL, J., BARAGIC, M. Principles of contemporary corporate governance. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2005, s. 234 se lze ovšem setkat s požadavkem na 
zasedání čtyřikrát ročně. 
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druzí naopak právo na ochranu pro společnost citlivých údajů. Právními řády 

byl pak přijat kompromis spočívající v zakotvení informační povinnosti 

týkající se systému odměňování pouze pro společnosti s kótovanými akciemi. 

Tato právní úprava vychází z předpokladu, že u na burzách obchodovaných 

společností je v zájmu celé veřejnosti, aby byly informace veřejně dostupné za 

účelem zabránění případnému insider tradingu, potutelným spekulativním 

obchodům atd. Přitom je třeba vzít v potaz i skutečnost, že je v zájmu 

samotných společností o svém fungování zveřejnit co nejvíce informací. Ukáží 

tím totiž potencionálním investorům svoji transparentnost a činí se tak v jejich 

očích důvěryhodnějšími a atraktivnějšími. 

I s ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo Komisí v říjnu 2004 

publikováno, již v souvislostí s opčními akciovými programy zmíněné, 

Doporučení 2004/913/ES,    jehož převážná část je zaměřena právě na oblast 

zveřejňování informací o odměnách členů představenstev společností, jejichž 

akcie jsou veřejně obchodovány. 

Informace, jež mají být zveřejňovány, lze rozdělit do dvou oblastí. 

První se týká obecných pravidel odměňování ve společnosti (slovy Doporučení 

politiky odměňování). Tyto mají být zveřejněny jednak na internetových 

stránkách společnosti a dále buď v samostatné zprávě o odměňování a/nebo 

roční účetní uzávěrce a výroční zprávě či v poznámkách k výroční účetní 

zprávě společnosti. Dle článku 3.3. Doporučení, tak mají státy zaručit, aby 

společnosti zveřejňovali alespoň tyto informace: 

(1) vysvětlení vzájemného vztahu proměnných a stálých složek odměňování členů 
správních orgánů; 
(2) dostatečné informace o výkonnostních kritériích, na kterých jsou založeny 
jakékoliv nároky na opce akcií, akcie či proměnné složky odměn; 
(3) dostatečné informace o vazbě mezi odměnami a výkonností; 
(4) hlavní parametry a důvody pro veškeré systémy ročních bonusů a jiné nepeněžité 
výhody; 
(5) popis hlavních znaků doplňkových důchodových systémů či systémů předčasného 
odchodu do důchodu pro členy správních orgánů. 
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Jakkoliv jsou informace o obecných pravidlech odměňování pro 

investory důležité, za lze zajímavou označit především druhou oblast týkající 

se podrobných informací o odměňování individuálních členů představenstva. 

Tyto by měly být publikovány v samostatné zprávě o odměňování či v roční 

účetní uzávěrce nebo v poznámkách k roční účetní uzávěrce. Dle článku 5.3. – 

5.6. Doporučení tak má společnost publikovat tyto často velmi detailní a 

potenciálně zajímavé informace: 

(1) celková výše platu vyplaceného či dlužného členovi správního orgánu za služby 
vykonané v příslušném finančním roce, včetně případných odměn za účast na 
zasedání orgánu stanovených výroční valnou hromadou akcionářů; 
(2) odměny a výhody získané od jakéhokoliv podniku patřícího do stejné skupiny; 
(3) odměny vyplacené ve formě podílu na zisku a/nebo příplatků a důvody, proč byly 
tyto podíly na zisku a/nebo příplatky poskytnuty; 
(4) kde je taková platba právně umožněna, veškeré významné dodatečné odměny 
vyplacené členům správních orgánů za zvláštní služby nad rámec jejich obvyklých 
povinností; 
(5) vyplacené či nárokovatelné náhrady pro každého dřívějšího člena představenstva 
nebo výkonného člena správní rady v souvislosti s ukončením jeho činnosti během 
finančního roku; 
(6) odhad celkové výše nepeněžitých výhod považovaných za odměny jiných, než 
položky uvedené výše sub 1 – 5; 
(7) počet nabídnutých opcí akcií či akcií poskytnutých společností během příslušného 
finančního roku a jejich podmínky použití; 
(8) počet opcí akcií uplatněných během příslušného finančního roku a pro každou z 
nich počet akcií a realizační cena či hodnota úroků v pobídkovém 
systému využívajícím akcií na konci finančního roku; 
(9) počet opcí akcií neuplatněných ke konci finančního roku; jejich realizační cena, 
datum realizace a hlavní podmínky pro uplatnění práv; 
(10) všechny změny v ustanoveních a podmínkách existujících opcí akcií během 
finančního roku; 
(11) informace o penzijních doplňkových systémech: 
a) je-li penzijní systém systémem založeným na zisku, změny v nárůstu zisku členů 
správních orgánů dle tohoto systému v příslušném finančním roce; 
b) je-li penzijní systém systémem založeným na příspěvcích, podrobnosti o 
příspěvcích vyplacených či dlužných společností danému členu správního orgánu 
během příslušného finančního roku; 
(12) částky, které společnost či jakákoliv pobočka či společnost zahrnutá v 
konsolidovaném ročním účetnictví společnosti vyplatila za půjčky, zálohy či záruky 
každé osobě, která byla členem správního orgánu po jakoukoliv dobu během 
příslušného finančního roku, včetně zbývajících částek a úroků, umožňuje-li 
vnitrostátní právo nebo statut společnosti kótované na burze poskytnutí takové 
platby. 
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Ze studie provedené v roce 2006 vyplývá, že odezva na přijetí 

Doporučení 2004/913/ES v jednotlivých státech původní patnáctky byla jen 

velmi vlažná a mezi objemem informací o odměňování tak stále existují napříč 

Evropou značné rozdíly. Studie zaměřující se mimo jiné také na zveřejňování 

informací o odměnách jednotlivých členů představenstva byla provedena 

v zemích tvořících “původní patnáctku“ a státy rozdělila do tří skupin. Do 

první skupiny s nejvyšším počtem zveřejňovaných údajů byly zařazeny Velká 

Británie, Irska a Nizozemí. Pro druhou skupinu do níž patří Německo, 

Rakousko, Francie, Dánsko, Finsko, Švédsko, Itálie a Španělsko je příznačné, že 

po společnostech není obligatorně vyžadováno zveřejňování údajů v takovém 

rozsahu a detailech, které požaduje Doporučení, přesto je však obvyklá alespoň 

základní úroveň informací zveřejňovaných o odměňování individuálních 

členů představenstva. Třetí a poslední skupinu pak představují Řecko, 

Portugalsko, Belgie a Lucembursko, kde tyto informace  nezveřejnila žádná ze 

zkoumaných společností.184 

V návaznosti na probíhající finanční krizi publikovala Komise dne 30. 

dubna 2009 Doporučení 3177/2009,185 v němž na státy vznesla požadavek dále 

zajistit rozšíření celkového množství uveřejňovaných údajů týkajících se 

politiky odměňování,186 a to o tyto mandatorně zveřejňované informace:  

(1) vysvětlení, jak vybraná výkonnostní kritéria přispívají k dlouhodobým zájmům 
společnosti  
(2) vysvětlení metod použitých k určení, zda jsou plněna výkonnostní kritéria; 
(3) dostatečné informace o dobách odkladu týkajících se proměnné složky odměny 
(4) dostatečné informace o politice v otázce odstupného; 
(5) dostatečné informace o rozhodných obdobích pro odměňování formou akcií 
(6) dostatečné informace o politice v otázce ponechání akcií v držení po uznání 
nároku na ně: 

                                                 
184 V podrobnostech JACKSON, E. Directors' Remuneration a Pan-European Perspective. 
185 Doporučení Komise 3177/2009 ze dne 30. dubna 2009, kterým se doplňují doporučení 
2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánu 
společností kótovaných na burze. 
186 Tedy rozšíření množství informací poskytovaných na základě původního čl. 3.3. 
Doporučení 2004/913/ES. 
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(7) dostatečné informace o složení hodnotících skupin společností, jejichž politika 
odměňování byla zkoumána. 

4.2.2. Informační povinnost v České republice 

 

V českém právním řádu je informační povinnost společností 

s kótovanými akciemi zakotvena v ustanovení § 118 odst. 4 zákona o 

podnikání na kapitálovém trhu.187 Ustanovení, upravující náležitosti výroční 

zprávy prošlo na jaře 2008 novelizací. Ve vztahu k odměňování členů 

představenstva stanovuje požadavek na zveřejnění principů odměňování, 

informací o všech peněžních a naturálních příjmech, a to souhrnně za všechny 

členy představenstva,188 informací o opčních akciových programech či 

informací o smlouvách zakotvujících odstupné v souvislostí s nabídkou 

převzetí.189 

Na rozdíl od Doporučení úprava obsažená v ZKT neobsahuje obecně 

stanovenou povinnost zveřejňovat podrobné informace k odměňování 

individuálních členů představenstva. Přesto však některé velké tuzemské 

společnosti tyto informace ve svých výročních zprávách alespoň částečně 

zveřejňují (např. ČEZ, Komerční banka). Reflektují tak výše zmíněnou 

skutečnost, že poskytování informací je i v zájmu samotných společností, 

protože je činní v očích investorů důvěryhodnějšími. 

Vedle povinnosti zveřejňovat informace ve výroční zprávě společnosti 

dopadá na oblast odměňování také oznamovací povinnost upravená ust. § 125 

odst. 5 ZKT vztahující se k tzv. manažerským obchodům. V souladu s ust. § 9 

                                                 
187 Zákon č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZKT) 
188 V souvislostí s tím je vhodné upozornit na rozhodnutí tehdejší Komise pro cenné papíry ze 
dne 18. 3. 2006, sp. zn. KCP/4/2006, kde bylo zdůrazněno, že údaj o celkové nebo individuální 
výši vyplacených odměn údaj o principech odměňování nenahrazuje. 
189 V podrobnostech viz. § 118 odst. 4 ZKT. 
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prováděcí vyhlášky č. 536/2004 Sb.190 jsou za manažerské obchody považovány 

nejen transakce s akciemi vydanými emitentem, ale také transakce s 

finančními nástroji, jejichž hodnota je od těchto akcií nebo zatímních listů 

odvozena, přičemž souhrnná hodnota těchto transakcí musí přesahovat 

vyhláškou stanovený práh 5.000 EUR za jeden kalendářní rok (přičemž to této 

částky se započítávají také obchody učiněné dalšími osobami u nichž se 

předpokládá blízké sepjetí s osobou manažera či člena představenstva). 

Oznamovací povinnosti tak podléhají nejen i opční akciové programy, případě 

poskytnutí phantom shares, ovšem pouze v případě, že je hodnota phantom 

shares hodnota odvozena od ceny akcií společnosti.191 Zveřejňování 

manažerských obchodů se děje prostřednictvím České národní banky jako 

regulátora kapitálového trhu.192  

                                                 
190 Vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu 
 
191 Jak bylo uvedeno výše, phantom shares jsou skutečně variabilním kompentačním nástrojem 
a umožňují jejich hodnotu odvozovat od různých kritérií, přičemž aktuální cena akcií 
společnosti je pouze jedním z nich. 
192 K podrobnostem o manažerských obchodech viz KOTÁSEK, J. Tzv. manažerské obchody v 
českém a evropském právu. Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České 
republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference. Masarykova univerzita, 2005, s. 
193-200 
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Závěr 

 

Problematika odměňování, včetně odměňování členů představenstva, je 

velmi komplexní. Ve své práci jsem se snažil poskytnout základní východiska 

pro praktické i teoretické studium dané oblasti. Práce je zaměřena do oblasti 

obchodního práva, stranou jsou tedy ponechány otázky práva daňového a 

práva sociálního zabezpečení, k nimž však jistě nebude pro případného 

zájemce problém najít fundovaný komentář odborníků na daná odvětví. 

Práci jsem se snažil rozčlenit do dvou stěžejních bloků. První, 

představovaný úvodní kapitolou a vycházející z obecných poznatků o 

představenstvu akciové společnosti, se zaměřuje na obecná pravidla a 

východiska právní úpravy odměňování v obchodním zákoníku. Druhý blok se 

pak zaměřuje na jednotlivé kompenzační nástroje. Zda se mi podařilo naplnit 

v úvodu stanovený cíl vycházet nejen z pozitivně-právní úpravy, ale do práce 

zakomponovat i úvahy nad účelností a efektivitou jednotlivých 

kompenzačních nástrojů, jejich pozitivy a negativy, musí posoudit sám čtenář. 

Z poznatků, obsažených na předchozích stránkách však považuji za vhodné 

čtenáři přinést alespoň následující krátké shrnutí. 

Právní úpravu obecného rámce odměňování představenstva tvoří pouze 

několik ustanovení obchodního zákoníku, na první pohled tedy není nikterak 

rozsáhlá. Přesto je třeba konstatovat, že těchto několik ustanovení vzbuzuje, 

věřím že nejen u mě, značné množství nejasností a otázek. Snaha o zaujetí 

jasného, předvídatelného a správného stanoviska je v oblasti odměňování o to 

komplikovanější, že na tyto otázky neposkytuje jednoznačnou odpověď ani 

odborná literatura (autoři se naopak v jejím výkladu velmi často rozcházejí a 

prezentují zcela protichůdné názory) a zatím ani judikatura. Ke zvážení proto 

ponechávám, zda v rámci některé z plánovaných novelizací obchodního 

zákoníku neprovést upřesnění zákonných ustanovení tak, aby do budoucna 
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pokud ne přímo vyloučila, pak alespoň důsledně omezila nejistotu při jejich 

výkladu a přispět tak k předvídatelnosti českého právního řádu.  

Pro ilustraci uvedu čtyři problémy, jež považuji v oblasti odměňování 

představenstva za stěžejní a u nichž stávající právní úprava vyvolává nejasnosti 

(zřejmě není náhoda, že se všechny alespoň nepřímo vztahují k ustanovení § 

66 odst. 3 ObchZ): (1) Je mnou prezentovaný názor, že rozhodnutí valné 

hromady o odměňování dle § 187 odst. 1 písm. g) ObchZ je vždy nutným 

předpokladem vyplacení odměn představenstvu opravdu správný? Je skutečně 

jediným postupem v případě absence takového rozhodnutí jeho soudní 

nahrazení s poukazem na obvyklou výši odměny? Není snad možné, aby si 

členové představenstva odměnu v obvyklé výši sami i bez rozhodnutí valné 

hromady vyplatili s poukazem na ustanovení § 66 odst. 3 ObchZ?  (2) Je 

správný názor, že i pokud představenstvo volí dozorčí rada, zůstává 

rozhodování o odměňování v kompetenci valné hromady? Lze skutečně 

ustanovení § 187 odst. 1 písm. g) ObchZ považovat za speciální ve vztahu 

k ust. § 66 odst. 3 ObchZ? (3) Je správný mnou prezentovaný a mnohokráte 

opakovaný názor, že odmítnutí plnění společností na základě ustanovení § 66 

odst. 3 ObchZ se může vztahovat toliko na plnění nenároková? Nebo se celou 

prací jako memento nejasné právní úpravy táhne zcela chybně vyslovený 

právní závěr? (4) Jak lze vykládat pojem vnitřní předpis dle § 66 odst. 3 ObchZ 

a je třeba použít jiný výklad pokud jde o vnitřní předpis upravující 

odměňování? 

Pokud obecný rámec odměňování v zákoně najdeme alespoň v několika 

ustanoveních, úprava zvláštních kompenzačních nástrojů je většinou zcela 

opomenuta. Výjimkou je peněžitá odměna a tantiéma. Z toho lze vyvodit, že 

obchodní právo v této oblasti ponechává společnostem zcela volné pole 

působnosti a konstrukci odměňovacích schémat podrobuje pouze měřítku 

obecně ctěných právních zásad. Zároveň však lze přijmout i kritičtější závěr, a 

to že právo neposkytuje společnostem ani v nejmenším žádné vodítko jak by 
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takové schéma mělo být konstruováno a jak správně členy představenstva při 

výkonu jejich funkce motivovat. Zde se tak otvírá prostor pro kodexy 

corporate governance a úlohu “hard law“ tak přebírá  právně nezávazné “soft 

law“. Na významu proto nabývá stále se rozrůstající množství vzorových 

podmínek, kodexů správného jednání a jiných právně nezávazných norem, 

což, dle mého názoru, nemusí být nutně na škodu. Soukromého právo tak 

může detailně upravovat pouze ty oblasti, kde je to opravdu nutné či účelné a 

zbytek ponechat na volné úvaze jedince v souladu se zásadou co není 

zakázáno, je dovoleno. 

I bez detailní zákonné úpravy můžeme mezi celosvětově nejběžněji 

užívané odměňovací nástroje zařadit následující: fixní peněžitou odměnu, 

pohyblivé výkonností peněžité bonusy, tantiému, odstupné (případně i jeho 

protiklad tzv. zlatá želízka), opční akciové programy a jejich alternativy akcie 

s omezenou převoditelností a stínové akcie a dále tzv. další plnění zcela 

různorodého charakteru.  

Z rozboru jednotlivých kompenzačních nástrojů vyplývá, že žádný z 

nich není ani zdaleka dokonalý. U každého lze najít jak pozitivní, tak i 

negativní stránky. Chceme-li členy představenstva při výkonu jejich funkce 

dostatečně motivovat a zároveň sbližovat jejich zájmy se zájmy akcionářů, což 

je jedním z vhodných opatření pro ekonomický rozvoj společnosti, je zcela 

zásadní zvolit kvalitní odměňovací schéma kombinující různé druhy 

kompenzačních nástrojů. Vzhledem k jejich komplexní povaze lze doporučit 

pro správné a nezávislé sestavení odměňovacího schématu a dohled nad jeho 

aplikací zřízení výboru pro odměňování složeného z nezávislých odborníků.   

Poslední problematikou, jíž jsem se v práci zabýval, je informační 

povinnost společnosti s kótovanými akciemi týkající se odměňování, přičemž 

ze stručného porovnání úpravy obsažené v Doporučení 2004/913/ES a 

navazujícího  Doporučení 3177/2009 a české právní úpravy vyplynulo, že, 

podobně jako velká většina původních států, nemá Česká republika v rozporu 



Vojtěch Mádr: Odměňování členů představenstva akciové společnosti  
_______________________________________________________________________________ 

 89 

s Doporučením zakotvenu povinnost zveřejňovat detailní informace o 

odměňování jednotlivých členů představenstva, pokud tedy některé 

společnosti tyto údaje zveřejňují, činí tak zcela dobrovolně. 
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Resumé 

 
This thesis deals with remuneration of the board of directors, whereas 

abroad this topic becomes one of the most significant issues in contemporary 

corporate governance. Despite of being passionately discussed all around the 

developed world, back here in Czech Republic the debate concerning board 

compensation is rather insignificant (with just a few passionate outbursts of 

disapproval concerning ČEZ share option schemes). 

The first chapter can be regarded as a lead-off to the topic. After few 

pages of brief thoughts concerning basic board matters and a bit of corporate 

governance theory related to the agency relationship, agency problem and 

agency costs, I finally work up to general rules of board remuneration set in 

Czech Commercial Code. At first they can be considered to be just a handful of 

lines. But, as it is when it comes to law, after closer examination these few 

rules grow rapidly to excessive sizes. Main facts related to these rules are: 

According to Czech law directors have right to be compensated - if not agreed 

or set by general meeting otherwise or determined by law they have right to 

"common compensation".  Remuneration must always be approved by the 

general meeting. The general meeting can decide upon particular 

compensation of particular director or set up general remuneration rules in the 

form of internal company rules. None of these is necessary if a written 

contract on execution of the position of director (which is not obligatory) is 

agreed and approved by the general meeting (as long as it has remuneration 

issues incorporated to it). Besides of compensation, directors have ex lege 

claim to be paid necessary or reasonably spent expenses. 

Up to now Czech regulations on remuneration might seem clear and 

simple but there are some provisions which are not completely clear neither 

simple at all. Consequently a lot of questions arise with no satisfactory definite 
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answers. E.g. The statutes determine that directors have ex lege right to 

"common compensation" but simultaneously  determine that decisions 

concerning remuneration must always be made by the general meeting. Not to 

make it that simple a third provision must be mentioned - this one states that 

performance from the company to her director not arising directly from law or 

from internal company rules can be provided only if approved by the general 

meeting (or from the contract mentioned above). What happens when the 

general meeting simply refuses to decide upon remuneration? Do directors 

have right to pay themselves mentioned "common compensation" because 

their claim exists ex lege (arguing with the last mentioned provision)? Or do 

they have to comply with the provision stating that solely general meeting is 

entitled to decide upon remuneration matters (which would lead to a 

conclusion, that their only hope to get the money would be suing the 

company)? That is just one example of many inconveniences resulting from 

unclear Czech legal provisions. 

Chapters two and three are concerned with different remuneration 

instruments. Czech law does not have special provisions on this matter 

(besides basic remuneration and profit-sharing), which means that there are 

no legal barriers except of fundamental legal principles such as principle of 

good manners or principle of honest commercial relations, but which also 

means that law provides companies with no guidance on this matter at all. 

But even without legal guidance we can distinguish that the most 

commonly worldwide used remuneration instruments are: basic monetary 

remuneration and performance related flexible bonuses, profit sharing, 

severance pay (golden parachute) and contradictory golden handcuffs, share 

option plans and its alternatives restricted shares and phantom shares and last 

but definitely not least various types of perks (e.g. company car, cell phone, 

health insurance). 
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A closer examination of above mentioned instruments shows, that none 

of them is flawless - every single has its pros and cons. That is why a complex 

combination is necessary to achieve  both board-shareholder interests aligning 

effect and pay for performance motivating effect. Such a combination can be 

way above shareholders competences which can make them easily susceptible 

to board manipulations. Therefore it is highly advisable to create a 

remuneration committee consisting of independent experts to help with 

creation and observation of highly effective remuneration package. 
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