
Abstrakt 

Specifika anglosaského a kontinentálního corporate governance 

 

Cílem této práce je charakterizovat specifika anglosaského a kontinentálního 

corporate governance s ohledem na rozdílné historické pozadí, stupeň rozvoje 

kapitálových trhů, teoretická východiska, akcionářskou strukturu, model organizačního 

uspořádání společností a způsob financování investičních aktivit společnost u obou 

právních kultur. Tématika práce je zaměřena pouze na porovnání dvou odlišných 

systémů a pojetí správy a řízení společností a nikoliv na vyčerpávající popis a analýzu 

problematiky corporate governance. Druhá část práce se věnuje tématu nabídek 

převzetí, jakožto jednomu z externích aspektů corporate governance. 

 

Struktura této práce je založena na dvou hlavních pilířích (kapitolách), jde o 

kapitolu corporate governance a nabídky převzetí, přičemž každá je dále rozdělena do 

dalších podkapitol s tím, že každá z těchto částí se určitým způsobem potýká 

s rozdílnými stránkami anglosaského a kontinentálního přístupu. Podkapitola 1.1 je 

úvodní a snaží se definovat pojem corporate governance. Podkapitola 1.2 zkoumá 

historii a vznik problematiky, což je velmi úzce spojeno s jevem tzv. oddělení 

vlastnictví od řízení. Pokud jde o vztah akcionářů a managementu společnosti, zabývá 

se podkapitola 1.3 problémem zmocnění a s tím spojenými náklady. Komparace 

akcionářské struktury a způsobu financování společnosti je ústřední otázkou 

podkapitoly 1.4. Následující podkapitola popisuje monistickou a dualistickou 

organizační strukturu společnosti, přičemž toto rozdělení je založeno buďto na spojení 

řídící a kontrolní funkce v rukou jediného orgánu, nebo právě naopak na jejich oddělení 

a svěření dvěma různým orgánům. Podkapitola 1.6 se vztahuje k základním teoretickým 

otázkám správy a řízení společností, které jsou představovány akcionářským modelem, 

modelem zájmových skupin a v současnosti také společenskou odpovědností podniku / 

firmy. Konečně poslední podkapitola první části této práce pojednává o významu a 

vlivu jednotlivých nástrojů corporate governance a nad to uvádí také jejich kategorizaci.  

 



Druhá část mé diplomové práce srovnává obě pojetí corporate governance 

s ohledem na nabídky převzetí. Tyto dva okruhy problémů jsou úzce propojeny 

vzhledem k disciplinující roli, kterou hraje hrozba převzetí vůči stávajícímu 

managementu. Podkapitola 2.1 podává objasnění základních pojmů používaných v této 

části práce, pozitivní a negativní stránky nabídek převzetí, problematiku jejich 

financování a důvody, které stojí za rozhodnutím nájezdníka učinit nabídku. Další 

podkapitola se pokouší nahlédnout do mysli managementu cílové společnosti, a proto se 

orientuje na různé obranné strategie, zejména tzv. otrávené pilulky. Poslední dvě 

kapitoly charakterizují americkou, britskou, unijní a českou právní úpravu nabídek 

převzetí. 

 

 


