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Úvod  

 
Otázky, kterými se v současnosti zabývá corporate governance, zaměstnávaly 

mysl odborné veřejnosti z oblasti práva, ekonomie, psychologie či jiných oborů, již od 

dob, kdy nastala potřeba kumulace většího množství kapitálu, a to v souvislosti 

s podnikáním zámořských plaveb na počátku 17. století. Díky rozvoji podnikání a s ním 

spojeným zvyšováním nároků na odbornost a profesionalitu vedení společnosti 

nevyhnutelně došlo k jevu, který je z hlediska corporate governance považován za 

ústřední, jedná se o oddělení vlastnictví od řízení.  

 

Předmětem této práce bude snaha postihnout specifika anglosaského a 

kontinentálního pojetí corporate governance a vysvětlit, prostřednictvím rozboru 

základních institutů správy a řízení společností, právní, ekonomické, psychologické, 

společenské a další zvláštnosti obou korporátních kultur. Druhá část práce bude 

orientována na problematiku nabídek převzetí, jakožto jednoho z externích nástrojů 

corporate governance, který značně ovlivňuje správu a řízení společností. Je tomu tak 

zejména proto, že hrozba převzetí ve vztahu k managementu hraje disciplinující úlohu a 

jako taková působí z vnějšku společnosti k překonání problému zmocnění, který vzniká 

ve vztahu mezi akcionáři a managementem právě v okamžiku oddělení vlastnictví od 

řízení společnosti, a to z důvodu možné odlišnosti zájmů těchto subjektů. Dále bude 

pozornost zaměřena na chování managementu cílové společnosti, který v daném 

okamžiku čelí nabídce převzetí a na odlišný přístup zákonodárce ve vztahu k tomuto 

jednání v závislosti na typu právní kultury. 

 

Smyslem této práce nemá být vyčerpávající analýza nabídkového procesu a 

podrobný popis předmětu právních úprav týkajících se převzetí v jednotlivých státech, 

ale naopak snaha nastínit, z jakého důvodu je pozornost odborné veřejnosti z hlediska 

corporate governance soustředěna také na tento jev. Jinými slovy jakým způsobem 

nabídky převzetí ovlivňují správu a řízení akciových společností? Tato práce si dále 

klade za cíl prostřednictvím komparativní metody objasnit rozdílný přístup 

anglosaského a kontinentálního pojetí k nabídkám převzetí, a to na straně jedné 
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z pohledu managementu společnosti a na straně druhé z pohledu akcionářů a společnosti 

samotné. 

 

V závěru budou zhodnoceny výsledky práce s ohledem na cíl stanovený v úvodu 

a budou shrnuty hlavní závěry uvedené v jednotlivých kapitolách. 
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1. Corporate Governance 
 

1.1  Pojem corporate governance 

 

V souvislosti s pronikáním anglického pojmu corporate governance do teorie a 

praxe států se stále častěji projevují snahy odborné veřejnosti tento termín definovat. 

Diskuze vedené za účelem vytvoření jednoduché definice tohoto pojmu prozatím 

nepřinesly očekávané výsledky a v  současnosti tedy obecně uznávaná definice 

neexistuje. Nejčastěji uváděná vymezení pojmu jsou obsažena ve Srovnávací studii 

kodexů corporate governance vypracované Evropskou komisí v roce 2002
1
. 

Nejvýznamnější definice obsahuje Zpráva Cadburyho komise z roku 1992
2
, která 

definuje corporate governance jako systém, jehož prostřednictvím jsou společnosti 

řízeny a spravovány, a dále také Principy OECD z roku 2004
3
, které chápou řízení a 

správu společností jako institut zahrnující soubor vztahů mezi managementem, 

správními orgány, akcionáři a dalšími zájmovými skupinami. Jako český ekvivalent 

pojmu corporate governance je často užíváno spojení správa a řízení akciových 

společností. Základním východiskem tohoto ekvivalentu jsou funkce v něm obsažené
4
, 

přičemž se jedná o funkci řídící
5
 a funkci kontrolní

6
.  

 

Corporate governance je interdisciplinární pojem, který zahrnuje nejen aspekty 

ekonomické a právní, ale také aspekty z oblasti psychologie a sociologie. Teorie 

vědního oboru správy a řízení společností se zaměřuje zejména na řešení otázky, jak 

zajistit vedení společnosti v zájmu jejich vlastníků. Z výše uvedeného vyplývá, že 

problematika corporate governance se týká pouze kapitalových obchodních společností 

a to zpravidla velkých akciových společností s kótovanými cennými papíry. 

                                                
1 Weil, Gotschal & Manges LLP, Comparative study of Corporate Governance Code Relevant to the 
European Union and its Member Strates, 2002. 
2 

Cadburry, A.. Report of the Comittee on the Financial aspects of corporate governance, The Comittee 

and Gee, London 1992. 
3 OECD Principles of Corporate Governance 2004. 
4 Malý, M., Theodor, M., Peklo, J.. Řízení a správa společností (Corporate Governance). VŠE Praha. 

2002, str. 9. 
5 Řízení společnosti zahrnuje soubor činností exekutivních pracovníků za účelem definování a dosažení 

cílů společnosti. 
6 Správa společnosti zahrnuje procesy, struktury a vztahy, s jejichž pomocí správní orgán dohlíží na 

činnost svých exekutivních pracovníků. 
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1.2  Historie a vznik corporate governance 

 

1.2.1 Oddělení vlastnictví od řízení 

 

Corporate governance je relativně mladý vědní obor, který vznikal od 80. let 20. 

století. Vznik samotné problematiky je však mnohem starší a bývá spojován s tzv. 

oddělením vlastnictví od řízení (anglicky separation of ownership and control), jakožto 

základním, nikoliv však jediným, předpokladem vzniku problematiky corporate 

governance. Tento jev můžeme sledovat již v období expanze západoevropských 

námořních velmocí na zaoceánské trhy po roce 1600, která byla spojena s potřebou 

velkého množství kapitálu na uskutečnění plaveb a tedy se vznikem prvních akciových 

společností
7
, které umožňovaly financování těchto expanzí prostřednictvím emise akcií. 

Takto tedy docházelo k oddělení vlastníků společnosti v podobě akcionářů od jejich 

řídících struktur v podobě managementu. Masový výskyt akciových společností byl pak 

již absolutně nevyhnutelný v souvislosti s enormní potřebou kapitálu v období 

průmyslové revoluce v 19. století.  

 

Na jev oddělení vlastnictví od řízení jako první poukázal v roce 1776 Adam 

Smith, který ve svém díle Bohatství národů
8
 uvádí, že od členů představenstev 

akciových společností, kteří nespravují vlastní, ale naopak cizí prostředky, nelze 

očekávat, že je budou střežit se stejnou péčí, s jakou střeží své vlastní prostředky 

společníci ve společnostech, v nichž k oddělení vlastnictví a řízení nedochází, a proto se 

vedení akciové společnosti bude vždy vyznačovat nedbalostí a rozhazováním 

prostředků.  

 

1.2.2 Další předpoklady vzniku corporate governance 

 

                                                
7 např. Východoindická společnost založená roku 1602. 
8 Smith, A.. The wealth of nations (An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations) (1776), 

Cannan edition, Modern library, New York 1937 (český překlad: Bohatství národů (Pojednání o podstatě 

a původu bohatství národů), Liberální institut, Praha 2001). 
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Dalším zlomovým bodem ve vývoji corporate governance byl vznik omezeného 

ručení při podnikání. Historicky spadá tento moment do 1. poloviny 19. století z důvodu 

přijetí příslušné legislativy
9
. Před okamžikem přijetí daných předpisů ručili podnikatelé 

nejen kapitálem, který do společnosti vložili, ale také jměním svým a své rodiny. Toto 

prostředí bylo pro vývoj podnikatelské činnosti značně demotivující. Díky vzniku 

omezeného ručení došlo k bouřlivému rozvoji podnikání a následnému růstu všech 

odvětví ekonomiky.  

Další základní podmínkou pro možnost koncentrace kapitálu akciovou 

společností je pak volná převoditelnost akcií, jakožto podmínka likvidity investice ve 

společnosti a díky tomu i předpoklad diversifikace akciového portfolia, pomocí kterého 

jsou investoři schopni řídit investiční riziko
10

. 

 

1.3  Problém zmocnění (agency problem) 

 

Problém zmocnění
11

 identifikoval již Adam Smith v roce 1776 a dále pak také 

Berle a Means v roce 1932
12

. Nicméně tato problematika dostala svůj název až v roce 

1976, kdy pánové Jensen a Meckling
13

 ve své publikaci vycházejí z toho, že problém 

zmocnění (také principal - agent problem) vzniká v každém vztahu mezi zmocnitelem 

(the principal) a zmocněncem (the agent), pokud tento vztah zahrnuje také přenos 

určitých rozhodovacích pravomocí zmocnitelem na zmocněnce. Jinak řečeno, problém 

zmocnění nenastává tam, kde nedochází k oddělení vlastnictví od řízení. Vztah 

zmocnění (anglicky agency relationship, principal - agent relationship) je také nazýván 

vztahem pána (v případě obchodní společnosti představovaného vlastníkem - akcionáři) 

a správce (v případě obchodní společnosti představovaného managementem). Vztah 

mezi vlastníkem a manažerem je typickou, nikoliv však jedinou, ukázkou vztahu 

zmocnění. 

                                                
9 V této době byly ve Velké Británii přijaty zákony umožňující vznik tohoto institutu - zákon o akciových 

společnostech (1844 - A Joint - Stock Companies Act) a dále zákon o omezeném ručení akcionářů (1855). 
10 Richter, T.. Kupónová privatizace a její vlivy na řízení a financování českých akciových společností, 

Karolinum, Praha 2005, str. 28. 
11 Je možné se setkat i s jinými názvy - např. problém zastupitelnosti, problém agentury či také problém 

pána a správce. 
12 Berle, A.A., Means, G. C., The Modern Corporation and Private Property, The Macmillan Company, 

New York 1932. 
13 Jensen, M., Meckling, W. Theory of the Firm: Managerial behavior, agency costs and ownership 

structure, Journal of financial economics, 1976. 
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Problém zmocnění spočívá v možném střetu zájmů vlastnické složky na jedné 

straně a řídící složky na straně druhé, kdy manažer upřednostňuje zájem svůj nad 

zájmem osob, které jej výkonem funkce pověřily. Nástrojem sloužícím ke sladění zájmů 

akcionářů a manažerů mohou být zejména systémy odměňování manažerů, které 

zpravidla spočívají v opčních programech pro manažery nebo v motivaci manažerů 

přímo prostřednictvím podílu na zisku. U druhé z těchto možností je však nevýhodou 

případná orientace managementu pouze na krátkodobý zisk společnosti a nikoliv na 

dlouhodobé budoucí zisky, které se odráží v ceně akcií. 

 

1.3.1 Náklady zmocnění (agency costs)  

 

Náklady zmocnění
14

 jsou dodatečně vynaložené náklady, které vznikají z toho 

důvodu, že zájmy manažerů mohou být odlišné od zájmů vlastníků. Vlastníci hradí 

náklady zmocnění za účelem omezení tohoto případného střetu zájmů. Jedná se o 

dodatečné náklady, jelikož jsou manažerům poskytovány navíc k odměně za jejich 

práci. Z uvedeného vyplývá, že tyto náklady nevznikají tam, kde vlastníci společnosti 

zároveň společnost řídí a nedochází zde tedy k oddělení vlastnictví od řízení. Stručně 

lze shrnout, že náklady zmocnění vznikají v důsledku delegace určité rozhodovací 

pravomoci zmocnitelem na zmocněnce
15

. Jednoduchou odpověď na otázku, proč vůbec 

vlastníci najímají management, aby na ně delegovali určité rozhodovací pravomoci, 

pokud jim z tohoto zmocnění vznikají dodatečné náklady, poskytuje Malý (2002)
16

: „Je 

to z toho důvodu, že výhody z práce manažera (například schopnosti zhodnotit majetek, 

možnost pro akcionáře věnovat se něčemu jinému) jsou vyšší než náklady 

zastupitelnosti.“ 

 

Definici nákladů zmocnění formulovali Jensen a Meckling
17

 jako součet 

monitorovacích nákladů, tzv. bonding costs a reziduální ztráty (anglicky residual loss). 

                                                
14 Je možné se setkat i s jinými názvy - např. náklady  zastupitelnosti či náklady agentury. 
15 Richter, T.. Kupónová privatizace a její vlivy na řízení a financování českých akciových společností, 

Karolinum, Praha 2005, str. 31-32. 
16 Malý, M., Theodor, M., Peklo, J.. Řízení a správa společností (Corporate Governance). VŠE Praha. 

2002, str. 20. 
17 Jensen, M., Meckling, W. Theory of the Firm: Managerial behavior, agency costs and ownership 

structure, Journal of financial economics, 1976, str. 308. 
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Monitorovací náklady jsou náklady, které vynakládá zmocnitel (vlastník) na 

monitorování činnosti zmocněnce (manažer)
18

. Tzv. bonding costs, které jsou u nás 

zpravidla překládány jako propojující či zavazující náklady, jsou výdaje zmocněnce
19

, 

které vynakládá za účelem přesvědčení zmocnitele, že bude jednat v jeho zájmu tak, aby 

nebyl zmocnitel jeho rozhodnutím poškozen, popřípadě náklady na přesvědčení 

zmocnitele o tom, že zmocněnec zajistí, aby mu byla v případě poškození škoda 

nahrazena. Poslední skupinou nákladů, které tvoří náklady zmocnění je reziduální 

ztráta. Jedná se o odchylku mezi skutečným rozhodnutím zmocněnce a takovým 

optimálním rozhodnutím, které by maximalizovalo užitek zmocnitele. Odchylka 

pravděpodobně vznikne i přesto, že zmocnitel vynaloží první dvě skupiny nákladů 

zmocnění
20

. Tato ztráta se vyjadřuje v penězích a nevyplatí se ji odstraňovat z důvodu 

vysokých transakčních nákladů tohoto kroku. 

 

1.3.2 Fiduciární (svěřenecké) povinnosti managementu 

K jednomu ze způsobů, kterým lze snižovat náklady zmocnění, patří ukládání 

fiduciárních či svěřeneckých povinností právem společností jednotlivých států. Jedná se 

o určitý standard, v jehož mezích musí management při výkonu řídící či rozhodovací 

činnosti postupovat. Těmito povinnostmi jsou povinnost loajality (anglicky duty of 

loyalty) a povinnost péče (anglicky duty of care).  

 

Povinnost loajality je definičně spojena se zájmem společnosti a je možno ji 

pojmově vymezit jako povinnost managementu řídit se při výkonu funkce zájmy 

společnosti
21

. Z uvedeného vyplývá, že je možno ji chápat jako jakýsi mechanismus, 

který brání prosazování individuálních zájmů managementu stejně jako zájmů jiných 

osob od společnosti odlišných. Odpověď na otázku, co je obsahem pojmu zájem 

společnosti, však není dle teorie corporate governance zdaleka jednoznačná, přičemž 

                                                
18 Jde např. o náklady spojené se získáváním informací o činnosti zmocněnce ať již z dokumentů 

společnosti nebo z médií. 
19 V konečném důsledku však tyto náklady stejně nese zmocnitel, jakožto vlastník společnosti. 
20 Richter, T.. Kupónová privatizace a její vlivy na řízení a financování českých akciových společností, 

Karolinum, Praha 2005, str. 32. 
21 Černá, S.. Obchodní právo. Akciová společnost, díl 3.. ASPI Praha. 2006, str. 241. 
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právě z tohoto důvodu je jedno ze základních členění teoretických koncepcí corporate 

governance založeno na otázce, čí zájem má společnost sledovat
22

.  

 

Pokud se jedná o úpravu povinnosti loajality členů Představenstva v českém 

právním řádu, ustanovení obchodního zákoníku týkající se akciové společnosti výslovně 

tuto povinnost neformulují, i když by to bylo praktické s ohledem na založenou 

odpovědnost členů Představenstva za způsobenou škodu případně i za jejich další 

postih, ať již majetkový či nemajetkový, v případech, kdy by jednali v rozporu se 

zájmem společnosti. Namísto výslovné formulace obchodní zákoník v ustanovení § 66 

odst. 2 odkazuje na přiměřené použití ustanovení o mandátní smlouvě na vztah člena 

Představenstva a akciové společnosti, ze které povinnost loajality vyplývá. Konkrétně 

se jedná o ustanovení § 567 odst. 2 věta první obchodního zákoníku, které uvádí: 

„Činnost, k níž se mandatář zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů mandanta a 

v souladu s jeho zájmy, které mandatář zná nebo musí znát.“ Člen Představenstva se 

ovšem může řídit pouze legitimními zájmy společnosti
23

. 

 

Povinnost péče definičně souvisí s určitou mírou a kvalitou, tedy jakýmsi 

standardem péče managementu o záležitosti společnosti. Nutnost zakotvení povinného 

standardu péče identifikoval již Adam Smith
24

, když si povšiml, že správci spravují 

prostředky jiných s menší pečlivostí, než kdyby se starali o prostředky vlastní. Mezi 

hlavní nástroje zajišťující dodržování povinnosti péče patří udělení přísných pokynů 

managementu Valnou hromadou ohledně toho, jak řídit záležitosti společnosti, těžiště 

však spočívá především v odpovědnosti managementu za porušení této povinnosti.  

 

Povinnou péči je možno chápat subjektivně a to tak, že manažerům stačí pro 

dodržení této povinnosti jednat s péčí sobě vlastní. To ovšem znamená, že míra 

odpovědnosti se liší v závislosti na osobních vlastnostech povinného. Z toho vyplývá 

                                                
22 Jde o členění na akcionářské teorie (shareholder value) a teorie zájmových skupin (tzv. stakeholder 

value), kterým se podrobně věnuje podkapitola 1.6. 
23 Takové zájmy, jejichž realizace neodporuje právním předpisům, dobrým mravům a nepříčí se 

stanovám. 
24 Smith, A.. The wealth of nations (An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations) 

(1776), Cannan edition, Modern library, New York 1937 (český překlad: Bohatství národů (Pojednání o 

podstatě a původu bohatství národů), Liberální institut, Praha 2001). 
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jasné riziko subjektivního přístupu. Pokud je povinná péče chápána objektivně, nejsou 

zohledněny osobní vlastnosti povinného, ale vzorem jeho jednání je modelový jednající 

s ideálními vlastnostmi. Nemusí se jednat o odborníka, jehož znalosti dosahují odborné 

úrovně, je však nutné, aby byl tento subjekt schopen rozpoznat nutnost vyžádat si 

v určité oblasti odbornou pomoc a zrealizovat ji. Nejmodernější přístupy
25

 kombinují 

subjektivní model povinné péče členů managementu s objektivním, kdy osobní 

vlastnosti jsou jakýmsi základem, ale v případě, že jednající subjekt má odborné 

znalosti, je povinen je nabídnout, jinak odpovídá za porušení povinné péče. V českém 

právním řádu není tato kombinace těžící z obou přístupů výslovně upravena, postupně 

však pronikla skrze právní vědu do judikatury českých soudů. 

 

V českém právním řádu je tato povinnost výslovně zakotvena v ustanovení § 

194 odst. 5 obchodního zákoníku, který uvádí: „Členové představenstva jsou povinni 

vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře…“. Následkem porušení této 

povinnosti je pak solidární odpovědnost za škodu těch členů Představenstva, kteří škodu 

způsobili. Řádný hospodář je chápán objektivně, tedy jako modelový jednající 

s ideálními vlastnostmi a nikoliv subjektivně.  

 

1.3.3 Důsledky porušení fiduciárních povinností managementu 

Sankce za porušení povinností managementu při vedení společnosti lze rozčlenit 

na sankce soukromoprávní (jedná se zejména odpovědnost za škodu) a sankce 

veřejnoprávní (jedná se zejména o trestněprávní odpovědnost
26

 a za určitých podmínek 

také odpovědnost za správní delikty). V případě veřejnoprávních sankcí je třeba 

zdůraznit trend v podobě posílení trestní odpovědnosti členů řídících orgánů, který 

nastal v souvislosti s finančními skandály (zejména v podobě účetních machinací a 

následné insolvence) velkých amerických společností
27

 operujících na kapitálových 

trzích v minulých letech. Jedná se především o odpovědnost za porušení povinností 

                                                
25 Zejména v Austrálii a Velké Británii. 
26 V českém právu jde zejména o trestné činy Porušení povinnosti při správě cizího majetku a Zneužití 

informace a postavení v obchodním styku dle § 220 a § 255 nového trestního zákoníku (zákon č. 40/ 2009 

Sb.). 
27 Ve spojených Státech například společnosti Enron a Worldcom, v Evropě pak společnost Parlamat a 

jiné. 
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zajišťujících přesné a transparentní informování o finanční situaci společnosti
28

. 

Nejrazantnější legislativní reakcí na tyto události bylo přijetí tzv. Sarbanes - Oxleyova 

zákona (Sarbanes - Oxley Act) v roce 2002, který do značné míry ovlivnil také evropské 

právo společností
29

.   

 

Pokud jde o otázku náhrady škody a jejího soudního vymáhání je nejprve nutno 

vyřešit problém aktivní legitimace (a to nejen s ohledem na právní, ale také ekonomické 

faktory), který je viditelný již na první pohled a spočívá v tom, že jménem společnosti 

jednají tytéž osoby, které zároveň odpovídají za škodu, která společnosti porušením 

fiduciárních povinností těchto osob vznikla. Jak uvádí Richter
30

: „ Není tedy příliš 

pravděpodobné, že akciová společnost by soudní spor zahájila anebo vedla se stejným 

odhodláním jako osoby, kterým rovněž vznikla (byť nepřímo) porušením svěřeneckých 

povinností škoda.“ Těmito osobami jsou akcionáři, jakožto nositelé residuálních 

nároků. Právě z důvodu soudní vymahatelnosti náhrady škody uděluje akcionářům řada 

právních řádů oprávnění v podobě tzv. derivativních žalob
31

. Toto procesní oprávnění 

tak akcionářům dává možnost, co do porušení svěřeneckých povinností, zahájit a vést 

soudní spor jménem společnosti v případě, kdy sama společnost takto neučiní
32

.  

 

Díky nastavení procesních podmínek týkajících se institutu derivativních žalob 

ve Spojených státech je soudní vynucování svěřeneckých povinností jako nástroj správy 

společností prakticky běžné pouze v této oblasti. Je to způsobeno hned několika faktory. 

K jednomu z nich patří možnost žalobce (akcionáře) uplatnit tzv. class action (jde o 

formu hromadné žaloby). Naproti tomu v kontinentálním prostředí akcionář musí 

překonat ekonomické překážky uplatnění derivativní žaloby na individuálním základě. 

Nevýhoda individuálního uplatnění žaloby spočívá v tom, že akcionář musí vynaložit 

určité fixní náklady, avšak v případě vítězství ve sporu odpovídá prospěch akcionáře 

pouze poměru jeho podílu na základním kapitálu akciové společnosti.   

                                                
28 Černá, S.. Obchodní právo. Akciová společnost, díl 3.. ASPI Praha. 2006, str. 248-254. 
29 Čech, P.. Sarbanes-Oxleyův zákon dobyl evropské právo společností, Právní zpravodaj, č.12/2006. 
30 Richter, T.. Kupónová privatizace a její vlivy na řízení a financování českých akciových společností, 

Karolinum, Praha 2005, str. 57. 
31 Tento druh žalob nese svůj název  podle toho, že aktivní legitimace akcionáře je derivována (odvozena) 

z jeho postavení nositele reziduálního nároku na majetek akciové společnosti.  
32 V českém právním řádu je toto procesní oprávnění akcionářů zakotveno v ustanovení § 182 odst. 2 

obchodního zákoníku pro případy nečinnosti dozorčí rady společnosti i přes žádost akcionářů, aby 

dozorčí rada uplatnila právo na náhradu škody, kterou společnost má vůči členovi představenstva.  
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Na druhé straně, a to pouze pokud jde o povinnost péče, je bez pochyby nutné, 

aby řídící složky za účelem vytvoření zisku společností podstupovaly určité riziko. 

Pokud by tedy podmínky zpětného hodnocení zanedbání povinnosti péče 

managementem a tím i odpovědnost za škodu soudy byly nastaveny s přehnanou 

přísností, došlo by nevyhnutelně k situaci, kdy by členové managementu byli nadmíru 

konzervativní a měli vysokou averzi k riziku. Takový následek by byl v přímém 

rozporu se zájmy akcionářů společnosti, kteří se jako jediní podílejí na zisku společnosti 

(ať tak či tak vycházejícího z určitého podnikatelského rizika) bez omezení, zatímco na 

ztrátě společnosti se akcionáři podílejí omezeně a to pouze do výše jejich investice do 

společnosti (do výše svého vkladu). Zejména korporační právo jednotlivých států ve 

Spojených státech těmto situacím čelí pomocí doktríny tzv. pravidla obchodního úsudku 

(anglicky business judgement rule). Toto pravidlo je vystavěno na myšlence, že není 

možné trestat za odvážnou iniciativu v podobě podnikatelského úsudku. Obecně by se 

dalo říci, že pravidlo obchodního úsudku spočívá na domněnce, že obchodní rozhodnutí 

člena vedení společnosti učiněné v dobré víře je v souladu s povinností péče za splnění 

několika předpokladů. U tohoto rozhodnutí musí absentovat osobní zájem člena 

managementu na předmětu rozhodování
33

, musí se jednat o informované rozhodnutí
34

 a 

v neposlední řadě také o rozhodnutí racionální 
35

. Dalšími předpoklady jsou také 

neexistence protiprávnosti či hrubé nedbalosti v procesu samotného rozhodování. Pokud 

dojde k naplnění všech těchto předpokladů, nebude člen vedení odpovídat za škodu 

vzniklou společnosti. Důkazní břemeno se přesouvá na konkrétní členy managementu, 

kteří musí tyto předpoklady dokázat. 

 

1.4 Základní východiska rozdílů mezi anglosaským a kontinentálním 

corporate governance 

 

Důvody odlišností v pojetí corporate governance je nutno chápat v kontextu 

historického vývoje právních kultur v kontinentální Evropě na jedné straně a v zemích 

                                                
33 Jinak by šlo o střet zájmu, a tedy porušení povinnosti loajality členem vedení. 
34 O informované rozhodnutí jde v případě, že si jednající osoba přiměřeně ke konkrétním okolnostem 

daného případu opatřila všechny potřebné informace pro učinění takového rozhodnutí. 
35 Jednající musí být racionálně přesvědčen o tom, že dané obchodní rozhodnutí je v nejlepším zájmu 

akciové společnosti. 
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pod vlivem angloamerického common law na straně druhé. Nejviditelnější rozdíl beze 

sporu spočívá v modelech či systémech organizační struktury společností
36

. K hlavním 

východiskům, v nichž je při porovnání obou pojetí spatřován původ rozdílnosti 

kontinentálního a angloamerického corporate governance patří zejména způsob, jakým 

akciové společnosti získávají kapitál pro své investice a dále charakter akcionářské 

struktury společnosti. Podle jednotlivých prvků, které navzájem odlišují obě pojetí 

správy a řízení společností, je pak také orientována problematika corporate governance. 

Zatímco v angloamerickém pojetí vystupuje do popředí otázka, jak přinutit řídící 

struktury, aby upřednostnily zájem společnosti nad zájmy vlastními, je v kontinentálním 

corporate governance řešen zejména problém ochrany menšinových akcionářů před 

akcionářem většinovým. Původ pojmu corporate governance je anglosaský právě díky 

východiskům, která charakterizují anglosaské pojetí správy a řízení společností.  

1.4.1 Akcionářská struktura 

Akcionářskou strukturou je míněna vlastnická struktura dané společnosti, která 

vyplývá, a velmi úzce souvisí, se způsobem financování investičních aktivit společnosti. 

Vlastnická struktura společnosti může být, v závislosti na počtu akcionářů a velikosti 

míry účasti na společnosti vyjádřené podílem v rukou konkrétních akcionářů, buďto 

rozptýlená nebo koncentrovaná. 

 

1.4.2 Způsob financování akciových společností 

Akciová společnost má několik možností, jak získat kapitál pro své investiční 

aktivity směřující k jejímu rozvoji. Velmi zřídka společnosti disponují takovými 

vlastními prostředky, které by byly dostatečné pro pokrytí investic, a proto společnosti 

zpravidla využívají externích zdrojů financování. Nejvýznamnější možnosti společnosti, 

jak získat investiční kapitál mohou spočívat v emisi nových akcií, v získání bankovního 

úvěru a případnětaké v dluhovém financování spočívajícím ve vydávání dlužnických 

cenných papírů. 

 

                                                
36 Základní členění modelů corporate governace na monistický (charakteristický pro kontinentální pojetí) 

a dualistický (charakteristický pro angloamerické pojetí). 
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1.4.3 Základní východiska anglosaského pojetí corporate governance 

Zejména ve Spojených státech amerických společnosti získávají finanční zdroje 

prostřednictvím kapitálového trhu a to způsobem emise cenných papírů
37

, které jsou na 

kapitálovém trhu nabízeny k prodeji. V případě, že společnost prodá své akcie na burze 

cenných papírů, získá a kumuluje volný kapitál, který byl doposud ve vlastnictví 

drobných střadatelů. Předpokladem tohoto postupu společnosti je zájem o akcie 

společnosti a dostatečná likvidita kapitálového trhu. Zájem akcionářské veřejnosti 

vzniká, pokud jim investování do akcií přinese větší zisky
38

 než jiné formy zhodnocení 

volného kapitálu v jejich rukou
39

. 

 

Díky tomuto způsobu financování je pro anglosaské prostředí charakteristická 

velká společnost s velkým počtem drobných (menšinových) akcionářů a jde tedy o 

rozptýlenou akcionářskou strukturu. Zejména v těchto podmínkách se palčivě projevuje 

tzv. racionální apatie akcionářů. Na likvidních kapitálových trzích je totiž poměrně 

jednoduché zakoupit akcie
40

, avšak výkon akcionářských práv upravených korporátním 

právem jednotlivých států je již složitější. Apatie či pasivita akcionáře při uplatňování 

svých práv je sice pro společnost jevem negativním, ale z pohledu akcionáře kvůli 

vysokým transakčním nákladům
41

, s nimiž je výkon akcionářských práv spojen, zcela 

odůvodněná a racionální. Z těchto ekonomických důvodů tedy akcionář svých práv 

nevyužívá.  Pokud by ovšem byla racionálně apatická většina akcionářů, docházelo by 

k situacím, kdy by rozhodující většina hlasů byla tvořena např. 15%. Sílícím trendem 

současnosti je, za účelem aktivizace akcionářské obce, snaha tyto disproporce 

v rozhodovacích procesech eliminovat a co nejvíce usnadnit výkon akcionářských 

práv
42

. Aktivní akcionář pak zejména sleduje a shromažďuje informace, aby mohl učinit 

informované rozhodnutí a účastnit se jednání Valné hromady. 

 

Ve Spojených státech se v souvislosti s fenoménem racionální apatie uplatňuje 

tzv. wall street rule, které odpovídá na otázku, jak se může zachovat racionální akcionář 

                                                
37 Jde o tzv. primární emisi cenných papírů - IPO (initial public offering). 
38 Dividendu. 
39 Např. investice do obligací (dluhopisů) či uložení volných prostředků do bank. 
40 Cenné papíry, v nichž jsou inkorporována práva akcionáře. 
41 Jedná se o transakční náklady natolik vysoké, že převyšují užitek, který by mohl akcionář z výkonu 

svých práv získat. 
42 Pomocí přibližování práva kapitálového trhu a práva společností. 
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v situaci, kdy není spokojen s vedením dané společnosti a zároveň zůstává díky 

vysokým transakčním nákladům na výkon svých práv pasivní. Jedná se o pravidlo, které 

se také příznačně nazývá hlasování nohama
43

, jež v uvedeném případě znamená, že 

nespokojený racionálně apatický akcionář má možnost odchodu ze společnosti 

prostřednictvím prodeje akcií společnosti, které vlastní. V případě odchodu 

významnějšího akcionáře pak může mít toto hlasování vliv i na vedení společnosti, 

neboť může dojít ke snížení kurzu akcií a ztrátě důvěry dalších akcionářů v 

management.  

 

K jevu racionální apatie velmi často přistupuje také tzv. problém černého 

pasažéra (anglicky free-rider problem). Nejprve je nutno uvést, že akcionáři by měli 

výkonem svých práv mimo jiné působit ve společnosti také jako tzv. hlídací psi 

poslední instance (anglicky watchdogs of the last resort) a měli by tedy v co nejvyšší 

možné míře kontrolovat management, zda vykonává činnost ku prospěchu společnosti, 

a to právě prostřednictvím aktivního přístupu k výkonu svých práv. Drobní akcionáři 

však kvůli vysokým transakčním nákladům zůstávají odůvodněně pasivní i v případě 

výkonu kontroly vedení společnosti.  Ekonomická podstata jevu tzv. černého pasažéra 

spočívá v tom, že akcionář, který je aktivní a kontrolu managementu vykonává, 

následně díky pasivitě ostatních akcionářů nese všechny náklady na její výkon sám. 

Zjednodušeně řečeno pasivní akcionáři ekonomicky těží z aktivity akcionáře, který 

využívá svých práv a dohlíží na vedoucí složky společnosti  

 

1.4.4 Základní východiska kontinentálního pojetí corporate governance 

V Německu, jakožto v jednom z nejvýznamnějších představitelů kontinentálního 

corporate governance a kontinentální právní kultury vůbec, jsou tradičním zdrojem 

financování rozvoje akciových společností bankovní úvěry. Společnost musí za účelem 

zisku kapitálu, narozdíl od společností v anglosaské oblasti, které získávají investiční 

kapitál prostřednictvím emise akcií, poskytnuté prostředky zhodnotit, aby zhodnocení 

mohla využít pro samotnou investici a poté zapůjčené prostředky vrátit i s úrokem.  

 

                                                
43 Jakožto protiklad hlasování na akcionáře na Valné hromadě. 
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Dalším charakteristickým znakem kontinentálního pojetí je silné postavení 

finančních institucí ve společnostech, kterým tyto instituce úvěry poskytují. Finanční 

instituce zejména pak banky takto kumulují v jedné osobě věřitele i akcionáře, což 

vysvětluje jejich zájem na správě a řízení společnosti, a to především prostřednictvím 

držení kontrolního balíku akcií a z toho vyplývající vliv na složení správních orgánů 

společnosti, které do značné míry závisí na vůli a představách většinového akcionáře
44

.  

 

Pro oblast kontinentálního corporate governance je, vzhledem k výše 

uvedenému, patrná koncentrovaná akcionářská struktura malého počtu velkých 

akcionářů. Také z tohoto důvodu je zde, zvláště pod vlivem německé právní úpravy, 

kladen důraz na koncernové právo a ochranu před vlivem ovládající osoby.  

Problematika corporate governance se v kontinentálním prostředí ve srovnání 

s anglosaskou oblastí objevuje až později a je orientována především na otázky ochrany 

menšinových akcionářů před vlivem akcionáře většinového.  

 

1.5 Modely / systémy corporate governance 

 

Na úvod této kapitoly je nutno poznamenat, že struktura orgánů akciové 

společnosti je jedním z faktorů, které velmi významně ovlivňují správu a řízení 

společnosti. Vedle organizační struktury akciové společnosti jsou pak těmito faktory 

například akcionářská struktura
45

, mocenská pozice jednotlivých akcionářů, 

hospodářská historie země a dále také morální či etická úroveň osob řídících společnost. 

 

U obou modelů správy a řízení a.s. je možno sledovat určité shodné a určité 

rozdílné znaky. Shodným prvkem obou modelů (systémů) je postavení Valné hromady 

(anglicky General shareholders meeting, německy Vollversammlung), která stojí na 

samém vrcholu organizační struktury společnosti a jako takové jí přísluší rozhodovat v 

otázkách zásadního významu. Základní odlišnost obou systémů je spatřována v oddělení 

řídící a kontrolní funkce charakteristické pro model dualistický a spočívající ve 

                                                
44 Malý, M., Theodor, M., Peklo, J.. Řízení a správa společností (Corporate Governance). VŠE Praha. 

2002, str. 36. 
45 Rozptýlená (s větším počtem drobných akcionářů) či koncentrovaná (s menším počtem větších 

akcionářů). 
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specializaci těchto funkcí v rukou různých orgánů
46

. Naopak koncentrace těchto funkcí 

v jediném orgánu
47

, v jehož rámci je teprve možné sledovat určité oddělení funkce řídící 

a kontrolní
48

, je charakteristickým znakem monistického modelu. Mezi další odlišné 

znaky obou modelů řadíme možnost spolurozhodování zaměstnanců, která je připuštěna 

v modelu dualistickém, dále pak v geografickém uplatnění obou modelů, kdy 

monistický systém je charakteristický pro oblast anglosaskou
49

 a dualistický pro oblast 

kontinentální
50

. Nutno ovšem poznamenat, že monistický systém se uplatňuje v řadě 

zemí kontinentální Evropy, jejichž nejvýznamnějším představitelem je Francie
51

 a dále 

pak některé země, které se řídily jejím vzorem, jako například Švýcarsko, Belgie, Itálie, 

Lucembursko. V neposlední řadě spočívá rozdíl mezi oběma modely v podobě 

ustavování orgánů společnosti. Zatímco v monistickém systému hovoříme o tzv. 

jediném mandátu, neboť členové Rady ředitelů jsou voleni Valnou hromadou a Rada 

ředitelů má tak užší vazbu na akcionáře, v dualistickém systému pak hovoříme o tzv. 

dvojitém mandátu, jelikož v klasickém pojetí Valná hromada volí Dozorčí radu a teprve 

ta poté volí Představenstvo, přičemž takový zprostředkovaný způsob volby 

Představenstva určitým způsobem snižuje jeho závislost na Valné hromadě. V ČR se 

klasický model ustavování orgánů akciové společnosti neuplatňuje. Valná hromada zde 

volí nejen členy Dozorčí rady, ale také členy Představenstva, přičemž stanovy mohou 

určit, že členové Představenstva budou voleni Dozorčí radou
52

.  

 

Základní výhoda dualistického systému (a zároveň nevýhoda monistického) 

spočívá ve specializaci funkce řídící kontrolní v rukou na sobě navzájem nezávislých 

orgánů. Jako výhodu monistického systému (a zároveň nevýhodu dualistického 

systému) lze uvést lepší informovanost řídícího a zároveň kontrolního orgánu, a tedy 

absenci informační asymetrie, jejíž vznik hrozí v modelu dualistickém, neboť kontrolní 

                                                
46 Funkce řízení (Představenstvo) a funkce kontrolní (Dozorčí rada). 
47 V anglosaském pojetí tzv. Rada ředitelů (Board of directors); ve francouzském pojetí tzv. Správní rada 
(conseil d’administration). 
48 Viz dále kapitola 1.5.1 a 1.5.2. 
49 Starší a rozšířenější model typický pro Spojené státy americké, Velkou Británii, Kanadu, Austrálii, ale 

také země starého kontinentu jako např. Francie, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko. 
50 Jakožto mladší a méně rozšířený model s nejvýznamnějšími představiteli v podobě Německa, 

Rakouska a Nizozemska. 
51 Od 70.let 20.století byla ve Francii uzákoněna možnost volby mezi monistickou a dualistickou 

organizační strukturou; díky síle tradice a zvyku však stále v drtivé většině případů  převažuje monistická 

struktura orgánů a.s.. 
52 § 187 odst. 1, písm. d) a e). 
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orgán se k potřebným informacím dostává daleko obtížněji než jediný správní orgán 

v systému monistickém. 

 

Pokud bychom se pokoušeli charakterizovat akciové právo (právo obchodních 

korporací, jež mají právní formu akciové společnosti), je potřeba zmínit, že 

v současnosti, a to nejen s ohledem na organizační strukturu, se díky mimořádnému 

vlivu burz a jiných organizátorů regulovaných kapitálových trhů na právní úpravu 

akciových společností setkáváme se štěpením akciového práva na právo veřejných 
53

 a 

soukromých akciových společností
54

. Právní úprava organizační struktury akciové 

společnosti je v českém právním prostředí velmi podrobná a rigidní, což je vedeno 

především snahou zajistit ochranu menšinových akcionářů a dalších zájmových skupin, 

zvláště věřitelů. Nelze tedy přehlížet, že nejen v našem obchodním zákoníku je 

modelem organizační struktury velká veřejná akciová společnost a tato právní úprava se 

jen velmi málo hodí pro akciové společnosti soukromého charakteru. Jak uvádí Černá
55

: 

„Současný model organizační struktury je pro takové společnosti zbytečně složitý a 

nákladný.“ Díky výše uvedenému v současnosti dochází k exodu či útěku od akciové 

právní formy k jiným, na což zahraniční zákonodárci reagují, zejména přijímáním 

zvláštních úprav pro menší soukromé společnosti
56

, a nebo naopak stanovením 

odchylek pro velké veřejné společnosti se základním modelem spatřovaném ve 

společnosti soukromé
57

. 

 

Zatímco ve vývoji monistické varianty sledujeme tendenci v posilování 

postavení nevýkonných (nezávislých) členů Boardu a zvyšování jejich celkového počtu, 

v modelu dualistickém obdobný vývoj spočívá v posilování postavení členů Dozorčí 

rady, jakožto nezávislého orgánu. Dalším vývojovým trendem je pak logicky zvyšující 

se snaha eliminovat střet zájmů řídících složek společnosti a jejich majitelů (akcionářů), 

                                                
53 Společnosti s kótovanými cennými papíry - tzn. ty, jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na 

regulovaném trhu. 
54 Společnosti, které své akcie nenabízejí veřejně.  
55 Černá, S.. Obchodní právo. Akciová společnost, díl 3. ASPI Praha. 2006, str. 217. 
56 Typicky Francie s úpravou tzv. zjednodušené akciové společnosti (société par action simplifiée - SAS) 

a Německo s úpravou zákona o malé akciové společnosti; Nizozemsko. 
57 Díky převaze malých a středních akciových společností zvolil britský zákonodárce přístup opačný a v 

tzv. Company`s Act za základ právní úpravy položil právě menší akciovou společnost a pro velkou 

veřejnou a.s. zakotvil odchylky.  
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a to prostřednictvím nejrůznějších opčních a věrnostních programů, případně také 

formou podílů na zisku společnosti. 

 

Závěrem je nutno poznamenat, že v evropském prostředí již nelze hovořit o 

výlučnosti některého z modelů, a to především díky přijetí Nařízení Rady Evropského 

společenství č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti (s účinností od roku 2004) a 

následné reakce českého zákonodárce v podobě přijetí zákona č. 627/2004 Sb., o 

evropské společnosti, které do českého právního řádu vnáší možnost volby mezi 

dualistickou a monistickou organizační strukturou Evropské společnosti
58

. Jak uvádí 

Černá
59

: „Evropská společnost jako akciová právní forma, na níž se podílejí účastníci 

z různých států EU, může mít alternativně buď monistickou, nebo dualistickou 

organizační strukturu.“ 

 

1.5.1 Monistický systém 

Jak jsem již zmínila výše, základním východiskem monistického modelu je 

koncentrace funkce řídící a kontrolní v rukou jediného orgánu. Pro názornost fungování 

tohoto modelu jsem zvolila typické představitele tohoto pojetí organizační struktury a to 

model anglosaský a model uplatňovaný ve Francii. 

 

V anglosaském modelu je řídícím a zároveň kontrolním orgánem tzv. Rada 

ředitelů (anglicky Board of directors; dále jen Board). Board je možno jednoduše 

označit za centrální manažerský správní a dozorčí orgán
60

. Do oblasti jeho působnosti 

spadá zejména právo určovat směřování společnosti a rozhodovat o rozdělování 

dividend, přičemž toto rozhodnutí na rozdíl od dualistického modelu nenáleží Valné 

hromadě. Board je závislý na Valné hromadě (akcionářích) pouze co do jmenování a 

odvolávání členů Boardu, kdežto v jiných případech akcionáři nemohou Boardu 

udělovat pokyny týkající se obchodního vedení.  

 

                                                
58 Volba mezi modely organizační struktury je dána pouze u Evropské společnosti a nikoliv u české a.s., 

pro kterou dle obchodního zákoníku zůstává obligatorně zakotvena dualistická organizační struktura. 
59 Černá, S.. Obchodní právo. Akciová společnost, díl 3.. ASPI Praha. 2006, str. 220. 
60 Černá, S.. Obchodní právo. Akciová společnost, díl 3.. ASPI Praha. 2006, str. 219. 
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Z pohledu vnitřní struktury a rozdělení funkcí v Boardu můžeme sledovat určité 

oddělení funkce kontrolní a řídící v podobě rozlišení tzv. výkonných ředitelů
61

 (též 

interní či závislý členové Boardu) a nevýkonných ředitelů
62

 (též externí či nezávislí 

členové Boardu). Nezávislí členové Boardu vykonávají své kontrolní funkce v rámci 

výboru pro audit, který je zejména pověřen dohledem nad správností a průkazností 

finančních údajů. V návaznosti na finanční skandály a selhání kontrolních mechanismů 

u některých významných akciových společností v posledních letech dochází 

k posilování oddělení funkcí závislých a nezávislých členů Boardu s tím, že již výše 

zmíněný Sarbanes - Oxleyův zákon z roku 2002 reagoval na tuto situaci ustanovením, 

které ze členů Boardu je možno považovat za nezávislé
63

. Řídící funkci v tomto modelu 

tak zastává výkonná složka Boardu, kterou představuje generální ředitel (anglicky chief 

executive officer - CEO) a ostatní exekutivní ředitelé, které generální ředitel jmenuje a 

kteří spolu s ním vyvářejí v rámci Boardu tzv. exekutivní výbor (anglicky executive 

committee). Reprezentativní funkci pak zastává předseda (anglicky chairman), který 

stojí v čele Boardu s tím, že funkce předsedy Boardu a generálního ředitele mohou 

buďto spočinout na bedrech jedné a téže osoby, nebo mohou být tyto funkce odděleny. 

Jednoznačné doporučení pro spojení či oddělení obou těchto rolí neexistuje. 

Argumentace pro spojení těchto funkcí dle Klírové
64

 spočívá zejména v potřebě sladění 

možných protichůdných rozhodnutí generálního ředitele a předsedy, jakožto osob 

odlišných, ke společnému cíli vedení společnosti a společné vizi, popř. v nedostatečné 

informovanosti předsedy, coby externího člena Boardu, o klíčových podnikatelských 

otázkách v případě oddělení obou funkcí
65

.  

 

V rámci Boardu je typické vytváření výborů (anglicky committees). Vedle již 

výše zmíněného výkonného výboru, jehož členy jsou tzv. exekutivní členové Boardu, 

jsou to zejména výbor pro audit a výbor pro odměňování, jejichž členy jsou naopak 

členové neexekutivní, tedy nezávislí. Výbor pro audit povinně zřizují společnosti 

s kótovanými cennými papíry (tedy ty, jež obchodují na burze) a společnosti 

                                                
61 Anglicky executive directors. 
62 Anglicky non-executive directors. 
63 Nezávislými jsou ti členové Boardu, kteří od společnosti nedostávají žádnou jinou než z jejich funkce 

v Boardu vyplývající odměnu a nejsou spojeni s akciovou společností. 
64 Klírová, J.. Corporate Governance - správa a řízení obchodních společností. Management Press, Praha 

2001, str. 56-57. 
65 Další funkce, které lze v rámci Boardu uvažovat, je funkce tajemníka a pokladníka. 



SPECIFIKA ANGLOSASKÉHO A KONTINENTÁLNÍHO CORPORATE GOVERNANCE 

 

 20 

obchodující přes elektronický burzovní trh NASDAQ
66

. Výbor pro odměňování 

rozhoduje o pravidlech odměňování exekutivních členů Boardu, což umožňuje vyloučit 

potenciální konflikt zájmů. Účelem tohoto výboru je především zajistit transparentnost 

odměňování. 

 

Ve francouzské variantě monistického modelu je řídícím a zároveň kontrolním 

orgánem tzv. Správní rada (francouzsky conseil d’administration). Není zde znám 

pojem nezávislého člena, jako je tomu u anglosaského modelu a obecně lze říci, že 

řídící úlohu, kterou v dualistickém modelu zastává Představenstvo, zde plní generální 

ředitel (francouzsky Président-directeur général - PDG), který rozhoduje v otázkách 

obchodního vedení společnosti. Ostatní členové správní rady pak vykonávají funkci 

kontrolní, která je v dualistické organizační struktuře vyhrazena Dozorčí radě. Opět 

platí, že předseda Správní rady nemusí být zároveň generálním ředitelem a poté mu 

náleží pouze řízení chodu tohoto orgánu, zatímco do působnosti generálního ředitele 

spadá obchodní vedení společnosti.  

 

1.5.2 Dualistický systém 

Základním východiskem dualistického systému je oddělení funkce řízení, která 

spadá do působnosti Představenstva (anglicky Management board, německy Vorstand) 

a funkce kontrolní, kterou je pověřena Dozorčí rada (anglicky Supervisory board, 

německy Aufsichtsrat).  

 

Významným rozdílem oproti monistické organizační struktuře je úprava účasti 

zástupců zaměstnanců v Dozorčí radě, která má původ v německé právní úpravě
67

, 

přičemž toto spolurozhodování zaměstnanců má mimořádný význam z hlediska otázky, 

v zájmu koho má být společnost řízena a spravována, neboť jak uvádí Černá
68

: 

„Dozorčí rada ve své současné podobě je v německém právu institutem, který má 

vytvářet prostor pro vyrovnávání zájmů jednotlivých skupin spojených tím či oním 

                                                
66 National Associaton of Securities Dealers Automated Quotations. 
67 Důvodem zavedení spolurozhodování zaměstnanců bylo zrušení dohledu státu nad obchodními 

korporacemi. 
68 Černá, S.. Obchodní právo. Akciová společnost, díl 3.. ASPI Praha. 2006, str. 219. 
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způsobem s akciovou společností, tedy především většinových a menšinových akcionářů 

a zaměstnanců, ale do jisté míry i věřitelů, a dokonce i státu.“  

 

1.5.3 Situace v České republice 

Česká právní úprava organizační struktury akciových společností ve své podstatě 

vychází z dualistického modelu s určitými odchylkami od klasického pojetí 

spočívajících ve volbě Představenstva Valnou hromadou, pokud stanovy nesvěří volbu 

členů Představenstva Dozorčí radě. 

 

Valná hromada jako vrcholný orgán společnosti rozhoduje o otázkách zásadního 

významu týkajících se společnosti. Jak uvádí Černá
69

: „Valné hromadě náleží přijímat 

rozhodnutí, která svým významem přesahují každodenní běžnou činnost společnosti.“ 

Ze základních otázek spadajících do působnosti Valné hromady, které jsou uvedeny 

ve výčtu § 187 obchodního zákonu, lze uvést zejména rozhodování o změně stanov, 

změně výše základního kapitálu, volba, odvolání a odměňování členů představenstva a 

dozorčí rady, schvalování účetní závěrky, rozdělení zisku, otázky týkající se samotné 

existence společnosti a jejich přeměn, přičemž působnost Valné hromady, takto 

stanovenou obchodním zákoníkem, mohou stanovy ještě rozšířit, nikoliv však zúžit. 

Valná hromada akciové společnosti si však nemůže otázky, o nichž má rozhodovat, 

vyhradit sama svým rozhodnutím, jako je tomu u společnosti s ručením omezeným. 

 

Díky značnému rozvoji podnikání a rostoucímu počtu akcionářů společnosti 

vzniká v průběhu historického vývoje akciových společností potřeba profesionality 

vedení. Jinak řečeno, Představenstvo je orgán, který akcionáři zřizují pro odborné řízení 

společnosti, na které by jen těžko sami stačili vzhledem k množství informací, které je 

třeba si opatřit pro schopnost učinit zodpovědné a informované rozhodnutí týkající se 

řízení společnosti. Představenstvo může být charakterizováno na jedné straně jako orgán 

výkonný, neboť ve vztahu k Valné hromadě je právě ono tím orgánem, který realizuje 

její pokyny, řídí se zásadami, které schválila a ze své činnosti je Valné hromadě 

odpovědné
70

. Na druhou stranu je Představenstvo obdařeno také rozhodovací působnost, 

                                                
69 Černá, S.. Obchodní právo. Akciová společnost, díl 3.. ASPI Praha. 2006, str. 221. 
70 Naopak Dozorčí rada nemá právo udělovat Představenstvu pokyny ani určovat zásady jeho činnosti. 
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která je ve vztahu k Valné hromadě a Dozorčí radě vymezena negativně, neboť 

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které nespadají do jejich působnosti. 

Pokud hovoříme o rozhodovací působnosti představenstva směřující dovnitř 

společnosti, jedná se o obchodní vedení společnosti. Hovoříme-li o rozhodovací 

působnosti představenstva, která se naopak projevuje navenek společnosti, označujeme 

tuto působnost jako jednatelské oprávnění Představenstva. Pokud stanovy neurčí jinak, 

jedná za Představenstvo jménem společnosti každý jeho člen
71

. Představenstvo je tedy 

statutárním orgánem s generálním oprávněním jednat jménem společnosti ve všech 

věcech a tuzemská úprava tedy nevychází z tzv. doktríny ultra vires
72

. Společnost je 

tudíž vůči třetím osobám zavázána i z takového jednání, kterým Představenstvo 

překročilo předmět podnikání společnosti a jeho jednatelské oprávnění je vůči třetím 

osobám zásadně neomezitelné. Rámec působnosti Představenstva je určován právními 

předpisy, stanovami a dále také zásadami a pokyny schválenými Valnou hromadou, 

pokud tyto pokyny neodporují právním předpisům a stanovám. 

 

Dozorčí rada je obligatorním orgánem akciových společností s působností 

především kontrolní a částečně také rozhodovací. Hlavním úkolem tohoto orgánu je 

dohled nad výkonem působnosti Představenstva a nad uskutečňováním podnikatelské 

činnosti společnosti
73

. Její působnost spočívá zejména v kontrole řádného vedení 

účetních záznamů a souladu podnikatelských aktivit společnosti s právními předpisy, 

stanovami a pokyny Valné hromady, v přezkumu účetní závěrky a návrhu na rozdělení 

zisku a úhradu ztráty. S možností výkonu těchto oprávnění je pak nerozlučně spojeno 

právo členů Dozorčí rady nahlížet do všech dokladů a záznamů, které se týkají činnosti 

společnosti. Výsledky své kontrolní činnosti Dozorčí rada předkládá následně Valné 

hromadě.  

 

Pokud jde o složení tohoto kontrolního orgánu, obchodní zákoník v § 200 odst. 1 

garantuje zaměstnancům společnosti právo, podílet se na složení Dozorčí rady svými 

                                                
71 Malý, M., Theodor, M., Peklo, J.. Řízení a správa společností (Corporate Governance). VŠE Praha. 

2002, str. 50. 
72 Podle této teorie je subjektivita právnických osob omezena pouze na ty záležitosti, které souvisí 

s předmětem jejich činnosti. 
73 Malý, M., Theodor, M., Peklo, J.. Řízení a správa společností (Corporate Governance). VŠE Praha. 

2002, str. 51. 
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hlasy, a to za podmínky, že počet zaměstnanců společnosti má v době volby členů 

tohoto orgánu více než 50 zaměstnanců. Jedna třetina členů Dozorčí rady je poté ve 

společnostech splňujících uvedená kritéria, volena zaměstnanci a zbývající část členů je 

volena Valnou hromadou, pokud stanovy neobsahují ustanovení, které by počet jejich 

členů volených zaměstnanci zvyšovalo a posilovalo by tak jejich vliv na složení 

Dozorčí rady. Tato možnost je ovšem limitováno tím, že počet členů Dozorčí rady 

volených zaměstnanci nesmí převyšovat počet členů volených samotnými akcionáři, 

tedy Valnou hromadou. Je nutné zdůraznit, že členové Dozorčí rady, zvolení 

zaměstnanci, prosazují zájmy společnosti a nikoliv zájmy zaměstnanců, kteří je zvolili. 

 

1.6 Teoretické základy corporate governance 

 

Interdisciplinární povaha mladého oboru, kterým správa a řízení společností 

bezpochyby je, dává za vznik mnoha otázkám, které jsou teoreticky mnohdy řešeny 

rozdílně. Každá z teorií však nabízí jedinečnost pohledu na problematiku corporate 

governance, přičemž základ všech těchto teoretických názorových proudů je třeba 

hledat v teorii firmy
74

. Lze konstatovat, že mezi odbornou veřejností nepanuje shoda ani 

ohledně otázky, jaké teorie správy a řízení společností vlastně existují. Jako základní 

členění proto v této kapitole uvádím dělení, které se odvíjí od jedné ze zásadních otázek 

corporate governance. V zájmu koho má být společnost vlastně řízena a spravována? 

Vodítkem pro tuto kategorizaci je povinnost loajality, tedy povinnost jednat v zájmu 

společnosti, jakožto jedna z hlavních povinností členů managementu společnosti. 

Z uvedeného vyplývá několik dalších otázek. Jakým způsobem docílit, aby management 

jednal v zájmu společnosti a co je vlastně oním zájmem společnosti? Je velmi důležité 

upozornit, že zájem společnosti je samostatným statkem, který není možné jednoduše 

ztotožnit se zájmem akcionářů nebo kterékoliv ze zájmových skupin. 

 

Základní rozlišení názorových proudů na teorii akcionářskou a teorii zájmových 

skupin uvedených níže opět souvisí zvláště s právní kulturou země a akcionářskou 

strukturou dané společnosti. Zatímco v anglosaské oblasti dominuje problém vysoké 

koncentrace moci v rukou manažerů, v oblasti kontinentální je zejména akcentována 

                                                
74 Teorie firmy vysvětluje, co je firma, proč existuje, jaké jsou její cíle a jakou úlohu má ve společnosti. 
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ochrana před koncentrací moci v rukou velkých akcionářů, kteří tímto způsobem mohou 

ovlivňovat management tak, aby jednal proti zájmu ostatních akcionářů. S tímto jevem 

se pojí také značná informační asymetrie, jelikož většinový akcionář relativně snadněji 

získává tzv. vnitřní informace
75

, které může následně využívat a zpravidla tak činí, což 

narušuje zásadu rovného postavení akcionářů. 

 

1.6.1 Akcionářská teorie (shareholder theory, model, approach)  

Akcionářský model je nejrozšířenější a historicky nejstarší a bývá spojován 

s anglosaským pojetím corporate governance. Jak uvádí Malý
76

: „Podle akcionářského 

přístupu je firma místo, kam investoři vloží své peníze a očekávají určitý výnos.“ 

Investoři se rozdělují do několika skupin, přičemž právě skupině akcionářů je věnována 

zvláštní pozornost a ochrana díky tomu, že zájmy ostatních investorů jsou chráněny lépe 

než zájmy akcionářů. Tento princip ztotožňuje zájem akcionáře na trvalém růstu 

hodnoty jeho akcií na kapitálovém trhu se zájmem společnosti. V anglosaské právní 

kultuře pak akcionářská teorie převládá díky rozptýlení akcií mezi velké množství 

drobných akcionářů, které umožňuje vytvořit jakýsi prototyp průměrného akcionáře a 

takové akcionářské struktuře je tedy vlastní větší stejnorodost
77

. Logicky je pak 

koncentrovaná akcionářská struktura, která je tolik typická pro kontinentální Evropu, 

jakousi překážkou vytvoření modelu průměrného akcionáře. Výhodou akcionářského 

přístupu je zejména jeho pragmatičnost a jednoduchost spočívající v jasném stanovení 

kritérií, při jejichž naplnění řídící složky jednají v zájmu společnosti.  

 

V americkém pojetí profilují zájmy společnosti pouze zájmy akcionářů a 

nezohledňují se zájmy jiných zájmových skupin ve společnosti. V britském pojetí 

sledujeme určitý posun, kdy zákon
78

 nově výslovně stanovil, co je chápáno pod pojmem 

zájem společnosti. Zájem společnosti je zde představován zájmem akcionářů s ohledem 

na zájmy zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků, životního prostředí a další veřejné zájmy 

v podobě odpovědnosti vůči společnosti (veřejnosti) jako takové
79

. 

                                                
75 Informace o dění ve firmě. 
76  Malý, M., Theodor, M., Peklo, J.. Řízení a správa společností (Corporate Governance). VŠE Praha. 

2002, str. 24. 
77 Černá, S.. Obchodní právo. Akciová společnost, díl 3.. ASPI Praha. 2006, str. 243. 
78 Tzv. The Companies Act z roku 2006, jakožto primární pramen britského práva společností.  
79 Hovoříme o tzv. corporate social responsibility. 
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V rámci akcionářského modelu má mimořádný význam především teorie 

zastupitelnosti (anglicky agency theory), která je vystavěna na řešení problému 

zastupitelnosti a nákladů zastupitelnosti. Úkolem teorie zastupitelnosti je nalezení 

způsobu jak zajistit, aby se zájmy manažerů a akcionářů od sebe neodchylovaly, a to 

zároveň při vynaložení co nejnižších nákladů zastupitelnosti. Zjednodušeně je možno 

tyto způsoby popsat jako nejrůznější motivační programy pro manažery, posílení práv 

akcionářů ve vztahu ke kontrole managementu, efektivní fungování trhu s manažery a 

v neposlední řadě také hrozba nepřátelského převzetí společnosti. 

 

1.6.2 Teorie zájmových skupin (stakeholder theory, model, approach)  

Z etického hlediska je v porovnání s přístupem akcionářským tato teorie 

mnohem noblesnější, neboť při určení zájmu společnosti nezohledňuje pouze zájmy 

akcionářů. Východiskem teorie zájmových skupin není při rozhodování managementu 

pouze ekonomické hledisko záležející v ziskovosti a růstu hodnoty akcií společnosti, ale 

pro naplnění podmínek povinnosti loajality je nutné respektovat a slaďovat zájmy všech 

osob, které svým specifickým přínosem přispěly k úspěchu společnosti. Hlavní 

myšlenka této koncepce tedy spočívá v tom, že na úspěchu společnosti se nepodílí jen 

akcionáři, kteří přispěli svými vklady, ale i další skupiny, a proto je nutno promítnou do 

zájmu společnosti i zájmy těchto skupin.  

 

Obsah pojmu zájmové skupiny
80

 (anglicky stakeholders) se u jednotlivých 

definic velmi různí. Většinou se však pod tento pojem podřazují manažeři, akcionáři, 

zaměstnanci, dodavatelé a zákazníci. Dále to mohou být také ostatní investoři, zejména 

banky či držitelé dluhopisů a v neposlední řadě také veřejnost sama. Každá z těchto 

skupin má pak na společnosti určitý zájem, podíl či nárok. Jak uvádí Černá
81

: „Nejlepší 

společností s nejlepším vedením není tedy ta, která dosahuje nejvyššího kurzu akcií, ale 

ta, která má spokojené zákazníky, angažované zaměstnance a stabilní dodavatele a 

odběratele.“ Zájmové skupiny dělíme na primární a sekundární, neboť je již na první 

pohled patrné, že ne všechny zájmové skupiny mají stejný význam. Mezi primární 

                                                
80 Díky mnohovýznamovému anglickému slůvku stake, (které je možno překládat jako zájem, podíl na 

společnosti, právní či morální nárok) existuje množství definic pojmu zájmové skupiny. 
81 Černá, S.. Obchodní právo. Akciová společnost, díl 3.. ASPI Praha. 2006, str. 243. 
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řadíme ty, které mají se společností formální smluvní vztah a vkládají do ní určitá 

specifická aktiva, která jsou nezbytná pro její fungování, což jsou typicky zaměstnanci 

společnosti. Zájmové skupiny se vztahem, který není natolik formální, jsou pak 

označovány za sekundární. 

 

Základní nevýhoda tohoto modelu, jakožto protiklad výše zmíněné výhody 

modelu akcionářského (jednoduchost identifikace zájmu společnosti), je nemožnost 

vždy jednoznačně určit priority pro účely rozhodování řídících struktur společnosti. 

 

Teorie zájmových skupin je spojena především s kontinentální právní kulturou, 

kde nachází své vyjádření zejména v právní úpravě spolurozhodování zaměstnanců (o 

níž bylo pojednáno výše) prostřednictvím volby části členů kontrolního orgánu
82

. Lze 

shrnout, že teorie zájmových skupin je, jakožto mladší názorový proud správy a řízení 

společností, který vznikl jako reakce na přílišnou omezenost akcionářského modelu, 

výrazem pojetí sociálního státu.  

 

1.6.3 Společenská odpovědnost firmy / podniku (corporate social 

responsibility)  

Na společenskou odpovědnost podniku / firmy (anglicky corporate social 

responsibility; dále také CSR) je možno nahlížet dvěma způsoby. Vzhledem k úzkému 

propojení a souvislosti s teorií zájmových skupin je možno ji chápat jako obsahové 

rozšíření této teorie, tedy jako jeden z přístupů správy a řízení společností, který se 

zabývá otázkou zájmu společnosti. Naopak druhý pohled považuje CSR za samostatnou 

disciplínu. 

 

CSR se zaměřuje na úlohu firem ve společnosti tak, že společnost bere v úvahu 

zájmy celé společnosti skrze zvažování dopadů svých aktivit na její okolí a tedy obecně 

společnost jako takovou. Fungování odpovědnosti je založeno na principu 

dobrovolnosti, kdy podniky zařazují do svých programů aktivity z oblasti sociální a 

z oblasti ochrany životního prostředí.  

 

                                                
82 S kontinentální právní kulturou je spojen také dualistický systém správy a řízení společnosti, který 

rozděluje funkci řídící a funkci kontrolní mezi Představenstvo a Dozorčí radu. 
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Za nejznámější definici CSR je dle Malého
83

 považována definice Carrola, který 

vychází z toho, že společenská odpovědnost podniku zahrnuje odpovědnost 

ekonomickou, spočívající v dosahování uspokojivých ekonomických výsledků; 

odpovědnost právní, která tkví v činnosti společnosti v souladu s právními předpisy; 

odpovědnost etickou, jejímž obsahem je dodržování určitých etických norem ve 

společnosti a konečně odpovědnost filantropickou, která znamená přispívání společnosti  

na různé dobročinné aktivity. Koncept CSR se z původně pouhého zákonného závazku 

(jakéhosi bytí firmy v souladu s příslušnou legislativou) rozšířil a firmy dnes 

dobrovolně podnikají kroky ke zlepšení kvality života svých zaměstnanců a jejich rodin, 

místních komunit a obecně společnosti jako takové. 

 

Nic však není jen černobílé a společenská odpovědnost podniků je ze strany 

části vědecké veřejnosti podrobována debatám a kritice. Vyvstávají otázky o tom, jaký 

je skutečný zájem společností, který je strategií CSR maskován, o soukromých zájmech 

či zájmech sahajících nad rámec podniku. Další kritiky zaznívají z úst přívrženců M. 

Friedmana, jež popírají prostor pro společenskou odpovědnost jako funkci podniku 

s tím, že korporace jsou zásadně entity vytvářející produkty a služby s cílem zisku 

výnosů ze své činnosti k uspokojení akcionářů. Někteří se dále domnívají, že programy 

CSR jsou často podstupovány za účelem rozptýlit veřejnost od etických témat 

plynoucích z hlavní činnosti společnosti. Skepse kritiků panuje v pramalé starosti 

korporací o zaměstnance a životní prostředí s odůvodněním, že jakmile je těmto entitám 

poskytnuta příležitost, přesunou manufakturní výrobu do méně právně regulovaných 

zemí. 

 

1.7 Nástroje corporate governance 

 

Nástroje správy a řízení společností lze dělit podle mnoha různých kritérií, 

přičemž nejčastěji je možno setkat se s kategorizací na nástroje ekonomické (tržní) a 

právní. Dále můžeme tyto nástroje rozčlenit na vnitřní a vnější podle povahy jejich 

působení ve společnosti resp. na společnost. Typickými vnitřními nástroji jsou 

organizační struktura konkrétní společnosti, tedy její správní orgány a vnitřní kontrolní 

                                                
83 Malý, M., Theodor, M., Peklo, J.. Řízení a správa společností (Corporate Governance). VŠE Praha. 

2002, str. 31. 
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mechanismy. Jako ekvivalentní vnější nástroj pak působí právní rámec úpravy struktury 

a činnosti orgánů společnosti a také kontrolních mechanismů. 

 

Trh obecně, přesněji tržní mechanismus je historicky nejstarším nástrojem 

správy a řízení společností. Díky růstu ekonomiky ve Spojených státech, kde systém 

správy a řízení byl a stále je založen především na samoregulační funkci trhu, byl tržní 

mechanismus často předkládán jako vzor. Jak však uvádí Malý
84

: „Období 

hospodářských poklesů, která jsou spojena s řadou krachů a poklesů akciových trhů, 

však často vyvolávala diskuse o dostatečnosti tržních mechanismů jako základního 

nástroje regulace řízení a správy společností.“ Se zřetelem k uvedeným skutečnostem 

se v praxi správy a řízení společností projevila snaha o nalezení dalších nástrojů, které 

buďto regulační funkci trhu nahrazují, nebo doplňují a svou povahou nejsou závislé na 

ekonomické situaci dané doby. 

 

V současnosti mezi základní regulační mechanismy patří nástroje zákonné, 

jejichž povaha je donucovací a dále nástroje mimoprávní - dobrovolné, které působí 

podpůrně a to zejména v podobě kodexů, které stanovují nezávazná doporučení pro 

vhodné chování či dobrou praxi společností. Zda se společnost k určitému kodexu 

corporate governance hlásí či nikoli záleží pak zcela na její vůli. Společným znakem 

těchto mechanismů je jejich původně podpůrná úloha ve vztahu k mechanismu tržnímu 

a také fakt, že se tyto nástroje uplatňují bez ohledu na konkrétní model řízení a správy 

společností, akcionářskou strukturu a na význam kapitálového trhu v dané oblasti. 

 

1.7.1 Tržní nástroje corporate governance 

Tržní nástroje mohou řádně fungovat pouze za splnění určitých podmínek, 

kterými jsou absence překážek toku informací a jejich transparentnost, podmínky na 

straně kapitálového trhu a rozptýlená akcionářská struktura. Hlavním předpokladem 

fungování kapitálového trhu, jakožto tržního nástroje, je likvidita investic na něm 

uskutečňovaných, tedy schopnost přeměnit danou investici do společnosti rychle a bez 

                                                
84 Malý, M., Theodor, M., Peklo, J.. Řízení a správa společností (Corporate Governance). VŠE Praha. 

2002, str. 57. 
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větších ztrát na peníze a zároveň možnost investora z investice vystoupit
85

. Aby investor 

mohl učinit informované rozhodnutí směřující k nákupu akcií určité společnosti, je 

nutná jednak existence dostatečného množství kvalitních informací o emitentech těchto 

cenných papírů a skutečnost, zda je trh včas a přesně informován o faktorech 

ovlivňujících cenu akcií na něm a dále také to, zda a s jakou rychlostí je schopen tyto 

skutečnosti reflektovat
86

. Je samozřejmé, že některé z tržních nástrojů mohou být 

využívány i v prostředí koncentrovanějších akcionářských struktur a strnulejším 

fungováním kapitálového trhu, avšak s omezením. S otázkou dostatečné informovanosti 

investorů a transparentností informací je nerozlučně spojena problematika tzv. zneužití 

vnitřních informací (anglicky insider trading)
87

. Mezi další podmínky pro aplikaci 

tržních nástrojů patří podle Richtera
88

 dostatečný počet obchodovatelných akcií 

s hlasovacími právy a také dostatek volných finančních prostředků k uskutečnění 

investice.  

 

V rámci tržních nástrojů je možno rozlišit jejich jednotlivé formy v podobě 

produktových trhů, již výše zmiňovaného kapitálového trhu, trhu práce s manažery a 

v neposlední řadě ve formě odměňování manažerů společnosti, jakožto nástroje 

harmonizace jejich zájmů se zájmy akcionářů. V případech, kdy bude společnost ze 

strany jejího vedení spravována neefektivně, dochází z dlouhodobého hlediska 

zpravidla k tomu, že její výrobky a služby nebudou konkurenceschopné ve vztahu 

k jiným soutěžitelům konkrétního produktového trhu. Hrozba výměny managementu 

z důvodu uvedené nekonkurenceschopnosti a jejich příčin, pak jednoznačně vede ke 

sjednocování zájmů řídících složek a akcionářů. Mezi efektivním řízením společnosti a 

cenou práce jejich vedoucích složek můžeme sledovat vztah přímé úměry. Tato 

skutečnost znamená, že čím lepší výsledky bude společnost vykazovat, tím poroste cena 

jejího managementu a zájem o tyto osoby na trhu práce, naopak neefektivní vedení bude 

mít za následek opačný efekt. Vnější působení tržních nástrojů je spatřováno 

                                                
85 Často hovoříme o tzv. hlasování nohama, které teorie vytvořila jako protiklad hlasování akcionáře na 

Valné hromadě. 
86 Richter, T.. Kupónová privatizace a její vlivy na řízení a financování českých akciových společností, 

Karolinum, Praha 2005, str. 37. 
87 Jde o případy, kdy s cennými papíry společnosti obchodují osoby, které disponují s informacemi, které 

nejsou veřejně známé. 
88 Richter, T.. Kupónová privatizace a její vlivy na řízení a financování českých akciových společností, 

Karolinum, Praha 2005, str. 37. 
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v problematice nepřátelského převzetí, neboť neefektivně spravované společnosti jsou 

lákadlem pro tzv. nájezdníky (anglicky raiders). Princip je jednoduchý, akcionáři hůře 

řízené společnosti budou (vedeni snahou zbavit se akcií, dokud jejich cena neklesne pod 

určitou hranici) rozprodávat své akcie, čímž dojde k růstu nabídky akcií dané 

společnosti na trhu. Pokud tato skutečnost povede k takovému poklesu jejich ceny, 

který vyvolá zájem výše zmíněných investorů, pokusí se tito o nepřátelské převzetí 

společnosti nákupem kontrolního balíků akcií za nižší cenu, než u společnosti řízené 

efektivně. Cílem převzetí zpravidla bývá restrukturalizace společnosti spočívající ve 

zkvalitnění jejího řízení prostřednictvím výměny původního managementu, která je 

vedena záměrem zvýšit hodnotu akcií společnosti
89

.  

 

1.7.2 Právní nástroje corporate governance 

Samotnou právní regulaci je možno charakterizovat jako obecný, vnější a 

v nejširším smyslu chápaný nástroj corporate governance, přičemž stát má dvojí 

možnost jak zasahovat do správy a řízení akciových společností. Jednak prostřednictvím 

norem práva obchodních společností (právo korporátní) a dále také 

administrativněsprávní regulací některých akciových společností, která se vyskytuje ve 

dvou podobách. Přímý legislativní zásah státu do účelu a způsobu správy akciových 

společností je přípustný zásadně jen ve vztahu k bankám, investičním společnostem,  

investičním fondům a dalším investičním zprostředkovatelům. Obsahem druhé z podob 

administrativněsprávní regulace je stanovení informační povinnosti spočívající ve 

zveřejňování informací o finanční situaci, podnikání a majetku akciové společnosti, 

která je zároveň jedním z tržních nástrojů správy a řízení akciových společností a 

moderní metodou regulace kapitálového trhu. Jak uvádí Richter
90

: „Ke správnému 

ocenění investičního instrumentu emitovaného akciovou společností je třeba 

podrobných znalostí o majetku, závazcích, finanční situaci, produktech, trzích, vedení, 

zaměstnancích, soudních sporech a celé řadě okolností souvisejících s podnikáním 

akciové společnosti.“ 

 

                                                
89 Management neefektivně řízené cílové společnosti se samozřejmě bude (pod pohrůžkou výměny 

vedení) nepřátelskému převzetí bránit. O způsobech této obrany je pojednáno v kapitole 2.2. 
90 90 Richter, T.. Kupónová privatizace a její vlivy na řízení a financování českých akciových společností, 

Karolinum, Praha 2005, str. 70-71. 
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Normy práva obchodních společností
91

 vytváří regulatorní rámec, tedy souhrn 

podmínek týkajících se struktury a činnosti vnitřních orgánů společnosti, jejichž povaha 

je zpravidla dispozitivní a pouze výjimečně kogentní. K právním nástrojům upravených 

normami obchodněprávní povahy patří také úprava výkonu hlasovacích práv akcionářů, 

úprava práva akcionáře na informace a jemu odpovídající povinnost společnosti tyto 

informace poskytnout
92

, úprava fiduciárních (svěřeneckých) povinností managementu, 

kterými jsou povinnost loajality a povinnost péče, o nichž bylo pojednáno výše, a 

v neposlední řadě úprava účetnictví a auditu, tedy vnitřních kontrolních mechanismů, 

které mají nejčastěji podobu výborů pro audit a výborů pro odměňování. Správní orgány 

(ať už v podobě Boardu či Správní rady v modelu monistickém nebo Představenstva a 

Dozorčí rady v modelu dualistickém) jsou jakousi prodlouženou rukou akcionářů, kteří 

ovlivňují jejich složení svým hlasováním na Valné hromadě a zprostředkovaně tak 

kontrolují problémy zmocnění. Ač jsou správní orgány nástrojem k řízení nákladů 

zmocnění, je nutnost a potřeba jejich existence zároveň trochu paradoxně důvodem 

vzniku těchto nákladů, což souvisí s jevem tzv. oddělení vlastnictví od řízení (anglicky 

the separation of ownership and control).  

 

Jedním ze základních práv akcionáře nemajetkové povahy je právo účasti a 

právo hlasování na Valné hromadě. Akcionáři, jakožto nositelé reziduálních nároků na 

příjmy společnosti, by měli být dostatečně motivováni k přijímání rozhodnutí na Valné 

hromadě. Avšak v praxi tomu tak není a opět můžeme z hlediska právních kultur a 

charakteru akcionářské struktury rozlišit okruhy problémů s tímto spojených. Zatímco 

v kontinentální právní kultuře se obor správy a řízení společností potýká s řešením 

otázek ochrany menšinových akcionářů před vlivem akcionáře většinového, zaměřuje se 

v oblasti anglosaské zejména na problém tzv. racionální apatie akcionářů a možnostmi 

jeho řešení. Drobný akcionář si totiž často klade otázku, zda jeho náklady na výkon 

hlasovacích práv nepřevýší jeho výnos z účasti na společnosti. V případě kladné 

odpovědi na tuto otázku je pro něj poté výhodnější být racionálně apatický a své právo 

ponechat nevyužito. Aktivizace pasivní (racionálně apatické) akcionářské obce se 

                                                
91 Zejména úprava obchodního zákoníku, ale také dalších předpisů upravujících existenci a činnost 

akciových společností. 
92 Právo akcionáře požadovat na Valné hromadě vysvětlení po členech Představenstva je zakotveno v § 

180 obchodního zákoníku, s tím že povahu informace, která je obsažena ve vysvětlení dále konkretizuje 

odst. 4 tohoto ustanovení. 
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odehrává například usnadňováním výkonu hlasovacího práva na velké vzdálenosti 

v podobě tzv. distančního (korespondenčního) hlasování nebo umožněním výkonu 

hlasovacího práva pomocí elektronických prostředků, zejména audiovizuální techniky. 

 

1.7.3 Kodexy corporate governance 

Kodexy corporate governance jsou podpůrnými, dobrovolnými samoregulačními 

nástroji sui generis, neboť nedodržování pravidel v nich obsažených není postihováno 

právem, nýbrž ekonomickými sankcemi, které spočívají jednak v tom, že společnost, 

která se dobrovolně podřizuje těmto pravidlům správy a řízení společností, bude mít 

větší důvěru investorské veřejnosti a tím také snazší přístup k volným peněžním 

prostředkům (kapitálu) a dále v tom, že požadavek podřízení se kodexu může být 

podmínkou přístupu na určitý kapitálový trh, tedy přijetí akcií dané společnosti 

k obchodování na trhu. Vznik kodexů je spjat s požadavkem kvalitního řízení 

společností s kótovanými akciemi, přičemž podpůrnost těchto nástrojů spočívá 

v nedostatcích samoregulační funkce trhu. Kodexy vznikaly zejména z popudu 

institucionálních investorů, mezinárodních organizací, burz a regulátorů trhů s cennými 

papíry, jakožto soubory uznávaných pravidel dobrého řízení a správy akciových 

společností. Hlavním účelem kodexů je zkvalitnění řízení a správy společností, a to 

cestou stanovení určitých pravidel správy a řízení společnosti, která vedou k řádnému a 

zodpovědnému řízení společnosti a neupřednostňování vlastních zájmů před zájmy 

společnosti, transparentnosti způsobu řízení a k existenci řádných a nezávislých 

vnitřních a vnějších kontrolních mechanismů ve společnosti. Kodexy obsahují také 

doporučení a požadavky, které mohou jít i nad rámec zákonné úpravy. Původ kodexů je 

spojen s anglosaskou právní kulturou, neboť příčinou jejich vzniku v 90. letech 

minulého století byla snaha zajistit řízení společnosti v zájmu akcionářů, kteří 

představují její hlavní investory. V kontinentální právní kultuře naopak přetrvával 

význam bank, jakožto poskytovatelů kapitálu v podobě úvěrů
93

. 

 

                                                
93 Jedním z prvků odlišujících anglosaské a kontinentální pojetí corporate governance spočívá právě ve 

způsobu přeměny úspor na investice.  
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K nejvýznamnějším počinům tzv. Hnutí kodexů na počátku 90. let minulého 

století bezesporu patří Cadburyho kodex nejlepší praxe
94

 z roku 1992, který převzala do 

svých podmínek obchodování Londýnská burza (London stock exchange). Tento souhrn 

doporučení dobré praxe corporate governance zdůrazňoval především principy 

informační otevřenosti, poctivosti a zodpovědnosti v rámci správy a řízení společnosti a 

jak uvádí Malý
95

: „Pokud se společnost přihlásila k doporučením Cadburyho komise, 

zavázala se tím k jejich dodržování. Tím byla společnost považována za 

transparentnější a byla více ceněna ze strany kapitálových trhů i dalších zájmových 

skupin.“ Dále to byl Greenburyho kodex, v kterém byl jako v prvním uplatněn princip 

tzv. comply or explain, jehož podstata spočívá buďto v dodržování (aplikaci) určitého 

kodexu a pro případy, kdy společnost kodex neaplikuje, má povinnost vysvětlit, proč 

tak nečiní.  

 

Tuzemský Kodex správy a řízení společností
96

 byl vypracován Komisí pro cenné 

papíry v roce 2001 za přispění britských odborníků a vycházel ze Zásad OECD pro 

řízení a správu společností
97

, přičemž v návaznosti na aktualizaci těchto Zásad v roce 

2004 byl český Kodex přepracován. Kodex správy a řízení společností je uspořádán do 

šesti kapitol dle tématických okruhu, které jsou předmětem příslušných doporučení. 

Jedná se o kapitoly týkající se úlohy vlády v oblasti corporate governance, práv 

akcionářů, spravedlivého zacházení s akcionáři, úlohy zainteresovaných stran, 

uveřejňování a průhlednosti informací a odpovědnosti Představenstva a Dozorčí rady. 

V rámci Evropské unie (dále také EU) můžeme sledovat zdrženlivý postoj expertů 

k vytvoření jednotného evropského kodexu corporate governance, a to z toho důvodu, 

že při porovnání několika desítek kodexů existujících na území EU došla expertní 

skupina pověřená Evropskou komisí k vypracování komparativní studie evropských 

kodexů správy a řízení společností
98

 k závěru, že všechny evropské kodexy jsou 

                                                
94 The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (Cadbury Committee), The 

financialaspects of Corporate Governance, Gee & Co., London, 1992. 
95 Malý, M., Theodor, M., Peklo, J.. Řízení a správa společností (Corporate Governance). VŠE Praha. 

2002, str. 70. 
96 Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004) vydaný Komisí pro cenné 

papíry, KPMG Česká republika, Praha 2004. 
97 OECD Principles of Corporate Governance 2004 - aktualizace principů z roku 1999. 
98 Weil, Gotschal & Manges LLP, Comparative study of Corporate Governance Code Relevant to the 

European Union and its Member Strates, 2002, dostupná na stránkách Evropské Komise 

(http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/corpgov/corp-gov-codes-rpt-part1_en.pdf). 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/corpgov/corp-gov-codes-rpt-part1_en.pdf
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víceméně založeny na obdobných principech a zakotvují velice podobná pravidla. Proto 

se myšlenka jednotného evropského kodexu nesetkala s větší odezvou. 

 

U znaku dobrovolnosti resp. závaznosti kodexů, jakožto nástrojů corporate 

governance je nutno rozlišovat, zda kodex stanoví zásady a povinnosti obsažené také 

v zákoně či nikoliv a jde tak nad rámec zákonné úpravy. V prvním případě jsou pravidla 

obsažená v kodexu právně vynutitelná, přičemž závaznost vyplývá ze zákonné úpravy a 

nikoliv z kodexu samotného
99

. Některé právní úpravy nezakotvují povinnost podřídit se 

kodexu jako takovému, ale stanoví vynutitelnost co do informační povinnosti a 

v takovém případě má Představenstvo povinnost prohlásit, zda se společnost určitým 

kodexem řídí. Základní funkcí kodexů je především funkce výchovná, a to ve smyslu 

informace poskytované veřejnosti o tom, která ze společností se kodexem řídí. Dále 

také funkce inspirace pro zákonodárce a funkce výkladová, jelikož kodexy sehrávají 

významnou úlohu při výkladu ustanovení zákona upravujících režim kótovaných 

společností. Vzhledem k výše uvedenému lze závěrem říci, že kodexy ovlivňují 

soukromé právo pravidly kapitálového trhu. 

 

2. Nabídky převzetí 

2.1 Externí aspekt corporate governance 

 

Problematika nabídek převzetí je typická pro rozptýlenou akcionářskou strukturu 

bez majoritního akcionáře a monistický organizační model společností, které jsou 

charakteristické zejména pro anglosaskou právní oblast
100

.  Jednou z  otázek poutající 

pozornost teorie corporate governance v této právní kultuře je řešení problému 

racionální apatie akcionářů. Osoba, která činí nabídku je vedena snahou koncentrovat 

akcie drobných akcionářů a získat tak kontrolní balík akcií společnosti, přičemž 

prostředkem zaujetí akcionáře a získání jeho akcií je výhodnější cena odkupu jeho 

cenných papírů, než které by dosáhl jejich prodejem na kapitálovém trhu za cenu tržní. 

                                                
99 Černá, S.. Obchodní právo. Akciová společnost, díl 3.. ASPI Praha. 2006, str. 273. 
100 Nabídky převzetí jsou typické také např. ve Francii, díky koncentraci řídící a kontrolní funkce 

v jediném orgánu – Správní rada. Pouze příležitostně se lze setkat s nabídkami také v Itálii, a to díky 

tomu, že větší akcionáři (zpravidla původně jediní majitelé společností) jsou vybaveni zvláštními 

hlasovacími právy, která byla konstruována právě s cílem udržení těchto původních vlastníků u moci. 

V Německém prostředí se nabídky převzetí díky dualistické organizační struktuře vyskytují jen zřídka.   
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Hrozba nepřátelského převzetí působí na společnost jakožto jeden z hlavních nástrojů 

správy a řízení společností z vnější sféry a jak uvádí Dineová
101

 jde o velmi významný 

prostředek snižování monitorovacích nákladů, jakožto součásti nákladů zmocnění a dále 

poukazuje na skutečnost
102

, že pokud není potenciál společnosti plně využit kvůli 

nečinnému či neschopnému managementu, pak společnost představuje lákavý cíl pro 

investory specializované na nepřátelský odkup akcií (anglicky corporate raiders), kteří 

v následujícím pořadí nejprve učiní akcionářům nabídku za jejich akcie, získají 

kontrolní podíl ve společnosti, dosadí k nelibosti dosavadního managementu schopné 

vedení a obnoví výkonnost a ziskovost společnosti, přičemž tento zásah má důležitý 

vedlejší efekt v podobě disciplinující a motivační funkce managementu a tímto jej tedy 

podněcuje k vedení společnosti způsobem v souladu se zájmem akcionářů, při kterém 

dochází k maximalizaci hodnoty akcií.  

 

2.1.1 Základní pojmy  

Tato kapitola je zaměřena primárně na vysvětlení základních pojmů, které jsou 

dále v textu užívány.  

 

Nejprve je nutno definovat pojem převzetí (anglicky takeover), při kterém 

dochází k nabytí takové účasti v získávané společnosti, která umožní nabyvateli její 

ovládnutí či převzetí kontroly
103

, přičemž tento pojem se vztahuje zejména k nabytí 

účasti ve velkých veřejných akciových společnostech, jejichž akcie byly přijaty 

k obchodování na burze. Společnost, o jejíž převzetí je usilováno, bývá označována jako 

cílová (anglicky target) a potenciální nabyvatel, kterým je zpravidla jiná společnost, 

bývá pojmenován různě. Termín nájezdník (anglicky raider), kterým jsou tyto 

společnosti často označovány, má jak uvádí Eisenberg
104

 negativní podtón a přesnější 

označení je nabízející či navrhovatel (anglicky bidder). Nabídka převzetí (anglicky 

takeover bid) je nabídkou určitého subjektu (obvykle společnosti), která je určena 

akcionářům cílové společnosti a jejímž obsahem je nabytí akcií cílové společnosti za 

                                                
101 Dine, J.. Company law, 6.edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007, str. 308. 
102 O níž bylo pojednáno také v kapitole 1.7.1 zabývající se tržními nástroji corporate governance. 
103 Dine, J.. Company law, 6.edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007, str. 302. 
104 Eisenberg, M. A.. Corporations and other business organizations : statutes, rules, materials and forms, 

Foundation Press, New York 2009, str. 1116.  

javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/AFB5B4NJ4KCL91QEXTLEIPDKM75P9NY142K6GK539C88A9IHQ6-12454?func=service&doc_number=001197977&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/AFB5B4NJ4KCL91QEXTLEIPDKM75P9NY142K6GK539C88A9IHQ6-12454?func=service&doc_number=001197977&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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protiplnění v peněžní formě, ve formě cenných papírů nebo za kombinaci obojího. Je 

třeba zdůraznit, že nabídka je určena akcionářům, nikoliv managementu cílové 

společnosti a jejím jádrem je nejen převod akcií, ale také posun v dosavadní kontrole 

nad společností. Převzetí společnosti pak může ovlivnit také jiné zájmové skupiny než 

jen akcionářskou obec, a to zejména skupinu zaměstnanců, neboť nájezdník se obyčejně 

nepokouší o ovládnutí cílové společnosti s cílem řídit ji způsobem, jakým tomu bylo 

doposud
105

. Na základě výše uvedeného je standardním nástrojem získání kontroly ve 

společnosti využití nabytého balíku akcií k prosazení odchodu stávajících členů Boardu 

a jejich nahrazení vlastními zástupci. Díky dobrovolnosti transakce mezi nabízejícím a 

akcionáři cílové společnosti fungují nabídky převzetí na tržním principu, neboť 

akcionáři své akcie prodají pouze tehdy, pokud je nabídka za jejich akcie výhodnější 

než cena těchto akcií na kapitálovém trhu. Takovou nabídku přitom nabízející učiní ve 

chvíli, kdy je přesvědčen, že investice v podobě vyšší nabídkové ceny pro něj bude 

zisková, což je logicky spojeno s výkonnostním potenciálem cílové společnosti
106

.  

 

Nabídky převzetí lze z pohledu managementu cílové společnosti a jeho vztahu 

k nabízejícímu členit na přátelské (anglicky friendly takeover bids) a nepřátelské 

(anglicky hostile takeover bids). U přátelských nabídek převzetí zpravidla osoba, která 

činí nabídku, nejprve informuje Board cílové společnosti a ten, pokud je přesvědčen o 

výhodnosti nabídky z pohledu akcionářů, jim takovou nabídku doporučí ke schválení. 

Převzetí je považováno za nepřátelské, pokud mu management cílové společnosti není 

nakloněn a nájezdník získá větší podíl akcií společnosti, bez vědomí managementu. 

Pokud v praxi Board cílové společnosti spolupracuje, může nabízející provést rozsáhlé 

právní prověření stavu získávané společnosti (anglicky tzv. due diligence) a naopak 

nevýhoda nepřátelského nájezdníka spočívá v tom, že má o společnosti k dispozici 

pouze veřejně dostupné informace, a proto bude podstupovat také větší riziko.  

2.1.2 Pozitivní a negativní aspekty nabídek převzetí 

Pozitiva i negativa nabídek převzetí se v praxi liší podle podmínek konkrétního 

případu. Proto na tomto místě uvádím několik příkladů, které dle mého názoru stojí za 

                                                
105 Davies, P. L.. Principles of modern Company Law, 8. vydání, Sweet & Maxwell, London 2008, str. 

961-962. 
106 Easterbrook, F. H., Fischel D. R.. The Economic Structure of Corporate Law. 1996, str. 162. 
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zmínku. Hlavní klad hrozby převzetí lze spatřovat v maximalizaci výkonu konkrétní 

společnosti. Tržní mechanismus totiž dokáže vytipovat suboptimálně spravované 

společnosti, jejichž hodnota je díky neefektivnímu řízení ze strany managementu pod 

limitem ekonomických možností dané společnosti a na tento impuls poté reagují 

investoři specializující se na nepřátelský odkup akcií, a to odkupem akcií dané 

společnosti od jejich akcionářů a po ovládnutí následující výměnou stávajícího 

managementu a jeho nahrazením novým vedením. Tím dochází k zefektivnění a 

optimalizaci řízení společnosti a v důsledku toho také ke zvýšení ziskovosti cílového 

subjektu. Další pozitivní aspekty nabídek převzetí lze spatřovat zejména v možnosti 

zvýšení obratu, posílení pozice společnosti na trhu zvětšením jejího tržního podílu, a to 

ruku v ruce s eliminací konkurence z pohledu osoby činící nabídku. Dále také možnost 

expandování na nové trhy a s tím spojenou nutnost investice do nových produktů, 

redukce nadbytečné průmyslové kapacity, rozšíření investičního portfolia určité značky, 

dosažení úspor z velkovýroby a zvýšení výkonnosti společnosti z důvodu snížení 

výrobních nákladů a zrušení pracovních míst, u kterých se vzhledem k součinnosti 

cílového a přebírajícího subjektu pracovní povinnosti překrývají.  

 

Nabídky převzetí však nemají jen pozitivní stránky. Záporný efekt spočívá 

zejména ve vyloučení soutěže na trhu a tím dle Dineové
107

 v extrémní podobě může 

vést až k oligopolním či monopolním tržním strukturám. Takovéto vyústění převzetí je 

samozřejmě výhodné pro společnosti zainteresované na převzetí, avšak logicky je jde o 

nevýhodu pro spotřebitele/zákazníky těchto společností, jelikož na monopolních či 

oligopolních trzích tržní mechanismus utváření ceny prostřednictvím nabídky a 

poptávky nefunguje, popřípadě funguje pouze omezeně. Za další negativum převzetí 

z pohledu zaměstnanců je možno označit jejich pravděpodobné propouštění z důvodu 

nadbytečnosti. Naopak z pohledu osoby činící nepřátelskou nabídku převzetí spočívá 

hlavní nebezpečí v existenci skrytých závazků cílové společnosti. Zajímavým 

momentem je také jakási ztráta motivace zaměstnanců k výkonu pracovní činnosti pro 

cílovou společnost, která má být převzata. 

 

                                                
107 Dine, J.. Company law, 6.edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007, str. 302. 
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2.1.3 Financování nabídek převzetí 

Společnost, která činí nabídku převzetí, musí disponovat určitými prostředky, 

kterými by převzetí financovala, přičemž možností získání těchto prostředků je celá 

řada. I přestože společnost má dostatečný vlastní kapitál k financování nabídky převzetí, 

dochází jen velmi zřídka k takovému způsobu poskytnutí peněžních prostředků a 

mnohem častěji společnosti využívají vnějších zdrojů financování v podobě bankovních 

úvěrů či dluhového financování. Pro označení financování akvizice prostřednictvím 

dluhu je užíváno termínu tzv. leveraged buyout (LBO). Dle Nováka
108

 se tímto pojmem 

rozumí: „…akviziční mechanismus, v rámci kterého dochází k nabytí účasti na cílové 

společnosti s tím, že náklady na akviziční cenu jsou financovány ve větší míře za použití 

externího dluhového financování a v menší míře za použití vlastního kapitálu.“ Toto 

akviziční zadlužení je poté spláceno z finančních zdrojů cílové společnosti. Způsob 

financování pomocí mechanismu leveraged buyout je založen na dvou složkách. Jednak 

jde o tzv. buyout spočívající v nákupu balíku akcií cílové společnosti a dále o druhou 

složku v podobě pákového účinku (tzv. leverage), jakožto financujícího mechanismu 

využívajícího likviditu cílové společnosti, jelikož u této společnosti dojde k poklesu 

podílu vlastního kapitálu vůči vnějším finančním zdrojům
109

. Výrazně zvýšený podíl 

cizího kapitálu pak vede k významnému nárůstu likvidity cílové společnosti (cash flow), 

který může být použit na úhradu dluhu. Cena, kterou musí osoba činící nabídku 

poskytnout za účelem zisku podílu na cílové společnosti, však nemusí být vyplacena 

pouze peněžní formou. Proto nabídka často obsahuje také alternativu k peněžní formě 

vyrovnáním v podobě dluhopisů. Tento způsob úhrady nabídkové ceny je volen 

především z důvodů daňových. Při přeměně akciového podílu na peníze je totiž nutno 

zaplatit daň z uvedeného kapitálového zisku, kdežto při přeměně akcií na jiný cenný 

papír tento daňový náklad nevzniká. Kromě těchto v praxi nejčastěji využívaných 

způsobů financování převzetí existují také další, přičemž vhodnost jejich užití se případ 

od případu liší.
 

 

                                                
108 Novák, T.. Zadlužené akviziční struktury (Leveraged buyout - LBO), Právní rádce, č. 6/2007, 

dostupné na stránce: http://pravniradce.ihned.cz/c4-10078240-21466980-F00000_d-zadluzene-akvizicni-

struktury-leveraged-buyout-lbo.  
109 S tím, že při splnění dalších podmínek je takto vznikající úrokové zatížení daňově uznatelné. 

http://pravniradce.ihned.cz/c4-10078240-21466980-F00000_d-zadluzene-akvizicni-struktury-leveraged-buyout-lbo
http://pravniradce.ihned.cz/c4-10078240-21466980-F00000_d-zadluzene-akvizicni-struktury-leveraged-buyout-lbo
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2.1.4 Nejčastější důvody vedoucí k nabídkám převzetí 

Důvody, které stojí za záměrem uskutečnit nabídku převzetí, je možno rozdělit 

na oportunní a strategické. Východiskem prvně uvedených důvodů je vidina prospěchu 

z převzetí společnosti
110

, která je neefektivně řízena, přičemž příčinou učinění nabídky 

převzetí je přesvědčení o potenciálu suboptimálně spravované společnosti. Důvody 

strategické, které kromě primárního cíle zvýšení ziskovosti společnosti, prostřednictvím 

sloučení výnosů obou společností zainteresovaných na převzetí, sledují i jiný účel, jako 

například využití distribučních schopností cílové společnosti pro uvádění vlastních 

produktů nabízejícího na trh, eliminace konkurence a z dlouhodobého hlediska 

následující zvýšení cen. U tzv. obrácených nabídek převzetí (anglicky reverse 

takeovers)
111

 se k příčinám stojícím za převzetím řadí také snaha společnosti vyhnout se 

rizikům a nákladům (finančním i časovým), které jsou spojeny s tradičním vstupem na 

trh prostřednictvím primární veřejné nabídky akcií společnosti (anglicky initial public 

offering - IPO). 

 

2.2 Obranné mechanismy 

 

Management velké veřejné akciové společnosti, jejíž akcie byly přijaty k 

obchodování na regulovaném trhu, disponuje mnoha prostředky, které mohou odradit 

nájezdníka od snahy získat kontrolu nad cílovou společností. Tyto kroky budou 

podnikány zejména vedením neefektivně spravované společnosti, a to z obavy sesazení 

z jejich funkcí v případě změny vlastnické struktury společnosti. Pro takové obranné 

kroky managementu se vžil název „otrávené pilulky“ (anglicky tzv. poison pills)112
, 

neboť tyto strategie nevedou pouze k újmě nájezdníka, ale poškozují také cílovou 

společnost a tím i její akcionáře, jakožto ochrana před případným převzetím. Tento 

pojem vznikl na americké půdě na počátku 80. let 20. století a právě v tomto období 

také otrávené pilulky zažívaly opravdový „boom“, jelikož byly reakcí na prudce 

                                                
110 Jak bylo zmíněno v kapitole 2.1.2. mezi základní pozitiva nabídek převzetí patří dosažení 

efektivnějšího řízení společnosti a s tím spojený růst hodnoty společnosti a akcií v držení akcionářů. 
111 Obrácená nabídka převzetí je takové převzetí, kde (zpravidla větší) soukromá společnost, jejíž akcie 

nejsou kótovány, získá kontrolní balík akcií ve velké veřejné společnosti, jejíž akcie byly přijaty 

k obchodování na regulovaném trhu. 
112 Název je odvozen ze skutečných otrávených pilulek, které u sebe v minulosti nosili například špioni 

pro případ jejich prozrazení a následného výslechu, aby jejich rozkousnutím, vniknutím jedu do těla a 

následnou smrtí zabránili nepříteli v zisku důležitých informací. 
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rostoucí trend podnikání tzv. korporačních nájezdů (anglicky corporate raids), 

spočívajících v nákupu takového balíku akcií, který umožňuje nájezdníkovi převzetí 

kontroly nad cílovou společností. 

 

V současné době se prosazuje názor, že akcionáři mají rozhodující slovo, pokud 

jde o aplikaci otrávených pilulek a tento trend sledují také mnohé společnosti, které 

rozhodnutí o osudu nabídky vyhrazují svým Valným hromadám. Je tomu tak proto, že 

stále častěji probíhá diskuze o tom, zda aplikace těchto obranných mechanismů 

managementem cílové společnosti nepoškozuje zájem akcionářů, neboť z jejich pohledu 

může být převzetí ekonomicky velmi výhodné, a proto tíhne hlasování akcionářů 

ohledně možnosti aplikace obrany spíše k negativnímu stanovisku. 

 

Z geografického hlediska je nutno při aplikaci obranných strategií rozlišovat 

jednak kontinentální a anglosaské právní prostředí a jednak v rámci anglosaské právní 

kultury systém americký a systém britský. Na počátku vzniku obranných mechanismů 

nebyla ve Spojených státech otázka legálnosti prostředků obrany proti převzetí zcela 

jasná. V roce 1985 však Nejvyšší soud státu Delaware ve svém rozhodnutí judikoval 

existenci otrávených pilulek, jakožto platného nástroje korporátního práva tohoto 

státu
113

. Lze tedy shrnout, že americký systém brání převzetí, jelikož neshledává 

obranné mechanismy za cosi nezákonného, popřípadě brání tomu, aby cílová společnost 

byla převzata pod cenou, neboť aplikace obranných prostředků dává managementu 

určitý čas na vyjednávání s nájezdníkem, které směřuje k dosažení maximální 

nabídkové ceny. Společnosti, které zakotví do svých stanov možnost užití opatření 

bránících převzetí, ať již ve formě otrávených pilulek či jiných mechanismů 

opravňujících současný management k přijetí či odmítnutí nabídky převzetí, však musí 

počítat s tím, že okamžikem přijetí těchto mechanismů dojde k poklesu tržní ceny jejich 

akcií na trhu. Povaha právní úpravy nabídek převzetí má také vliv na nabídkovou cenu. 

Zákony jednotlivých států federace upravujících tuto materii, které různými opatřeními 

ztěžují převzetí nebo dávají do rukou managementu právo nabídku vetovat, zvyšují 

                                                
113 Rozsudek Moran v. Household International, Inc.. 
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nabídkovou cenu, ale na druhé straně redukují počet případů nabývání akcií 

společnosti
114

. 

 

Naopak kontinentální systém na podkladě diskuzí o legálnosti či spíše ilegálnosti 

pilulek vychází z myšlenky jejich škodlivosti, a proto zákonodárce cestou právní 

regulace značně omezuje či zbavuje management možnosti bránit se nabídkám převzetí. 

Právní normy, jejichž předmětem je úprava nabídek převzetí na starém kontinentu, se 

stále vyvíjejí, přičemž v tomto směru má nepopíratelný význam sbližování právních 

úprav jednotlivých členských států EU v komunitárním rámci, který představuje 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES o nabídkách převzetí. Tato 

směrnice značně omezuje aktivity, které může management cílové společnosti 

podniknout s cílem zabránit převzetí
115

. Pokud pomineme fakt, že jednotlivé státy jsou 

držiteli rozhodných podílů či tzv. zlatých akcií
116

 společností v mnoha strategických 

odvětvích, což samo o sobě působí proti nabídkám převzetí, je možné se v kontinentální 

Evropě setkat s otrávenými pilulkami jen velmi vzácně.  

 

Zvláštní situace nastává ve Velké Británii. Důvodem však není pouze její 

členství v Evropské unii, kdy britská právní úprava nabídek převzetí
117

 musela být 

uvedena do souladu s výše uvedenou Směrnicí, ale také přístupem britského práva 

společností k problematice nabídek převzetí datovaným daleko před implementací 

komunitární úpravy
118

.  Lze uzavřít, že ve srovnání s americkým přístupem není 

ostrovní systém vůči obranným strategiím natolik liberální. Ochranu práv akcionářů 

velkých veřejných akciových společností zde zajišťuje případ od případu v rámci 

pravidel právní regulace tzv. Panel on Takeovers and Mergers, což je zvláštní 

samosprávná instituce mimo jiné pověřená sledováním a dohledem nad nabídkami 

převzetí.  

 

                                                
114 Easterbrook, F. H., Fischel D. R.. The Economic Structure of Corporate Law. 1996, str. 196-197. 
115 Viz kapitola 2.4.1. 
116 Neoficiální pojmenování akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva při hlasování, např. různé 

disproporce v podobě více hlasů než odpovídá nominální hodnotě akcií či právo veta atd.. 
117 The City Code on Takeovers and Mergers a  The Takeover Panel rules. 
118 Není náhodou, že právě britská úprava sloužila jako předloha tvůrcům Směrnice o nabídkách převzetí. 
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Následující členění je založeno na chápání pilulek v užším a širším smyslu, 

ovšem obranné mechanismy je možno dělit i z jiných hledisek. Eaborn
119

 a také 

Davies
120

 vychází z klasifikace těchto opatření na ta, která management činí až po 

učinění nabídky převzetí (např. strategie white knight, pacman defence, standstill 

agreement, crown jewel defence a další) a na taková opatření, kterými potenciální cílová 

společnost disponuje již před jakoukoliv hrozbou převzetí (např. strategie označené jako 

otrávené pilulky v užším smyslu, ustanovení stanov zakotvujících rozdělení funkčního 

období jednotlivých skupin členů Boardu, omezení převoditelnosti akcií, limity balíků 

akcií v držení jediného akcionáře či hlasovací stropy a další). 

2.2.1 Tzv. otrávené pilulky (poison pills) 

Mezi v současné době nejčastěji se vyskytující otrávené pilulky patří tzv. 

shareholder rights plan, přičemž tyto plány se obvykle skládají ze dvou mechanismů 

zakotvených ve stanovách společnosti. Jde jednak o mechanismus zvaný flip-in 

spočívající v tom, že cílová společnost poskytuje svým akcionářům (s výjimkou 

nájezdníka) oprávnění ke koupi nově emitovaných akcií a to za velmi výhodných 

podmínek (zpravidla za poloviční cenu), přičemž toto právo je nepřevoditelné. Tento 

mechanismus se dle Eisenberga
121

 spouští v okamžiku, kdy nabyvatel akcií společnosti 

překročí určitou, ve stanovách specifikovanou, mez vlastnického podílu, a to bez ohledu 

na následné úmysly nabyvatele s jeho nově nabytým balíkem akcií. Jinými slovy, toto 

dosud latentní oprávnění akcionářů se aktivuje ještě předtím, než potenciální nájezdník 

učiní nabídku převzetí. Takto dochází ke snížení procentuálního podílu v rukou 

nájezdníka a samotné převzetí se pro něj stává nákladnější, a tedy méně atraktivní. I 

když tento plán zpravidla není schopen zastavit proces převzetí, je jeho cílem přinutit 

nájezdníka, aby nevyjednával přímo s akcionáři samotnými, ale s Radou ředitelů s tím, 

že se takto dostává členům managementu času potřebného pro vyhledání konkurenční 

nabídky a vzniká tak možnost maximalizace nabídkové ceny.  

 

                                                
119 Eaborn, G.. Takeovers: Law and Practice, LexisNexis Butterworths, Butterworths 2005, str. 404-405. 
120 Davies, P. L.. Principles of modern Company Law, 8. vydání, Sweet & Maxwell, London 2008, str. 

986 an.. 
121 Eisenberg, M. A.. Corporations and other business organizations : statutes, rules, materials and forms, 

Foundation Press, New York 2009, str. 1119.  

javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/AFB5B4NJ4KCL91QEXTLEIPDKM75P9NY142K6GK539C88A9IHQ6-12454?func=service&doc_number=001197977&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/AFB5B4NJ4KCL91QEXTLEIPDKM75P9NY142K6GK539C88A9IHQ6-12454?func=service&doc_number=001197977&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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Druhý mechanismus je nazýván jako tzv. flip-over a časový okamžik jeho 

spuštění následuje po úspěšné nabídce převzetí, kdy se práva akcionářů cílové 

společnosti otočí či převrátí (odtud tedy pochází název tohoto mechanismu). Obsahem 

oprávnění akcionářů cílové společnosti (opět s výjimkou nájezdníka) je možnost nákupu 

akcií nepřátelské společnosti za sníženou cenu (zpravidla poloviční). Tímto opatřením 

opět dojde ke zmenšení podílu nájezdníka a převzetí se stane nákladnějším. 

 

Dále je do této kategorie obranných mechanismů možno zařadit plán založený 

na vydávání akcií, s nimiž není spojeno hlasovací právo (anglicky tzv. non-voting 

stocks), případně je toto právo velmi omezeno a to nestejnou vahou hlasů, které jsou 

s akciemi spojeny, ve srovnání s akciemi, v nichž právo hlasovat inkorporováno je. 

Hlasovací právo pak typicky nebývá spojeno s prioritními akciemi
122

 (anglicky tzv. 

preferred stocks). Tento plán funguje jako ochrana před převzetím jednak v tom smyslu, 

že k volbě členů Boardu je hlasovací právo zásadním požadavkem a dále pak tím, že 

pokud ti, kteří společnost založili, nabudou veškeré akcie, s nimiž je právo hlasovat 

spojeno, a pro veřejnost budou určeny pouze akcie, s nimiž toto právo spojeno není, 

jsou pokusy o nepřátelské převzetí téměř vyloučeny. V běžném (užším) pojetí zahrnuje 

tedy pojem otrávených pilulek výše uvedené strategie, které jak již bylo uvedeno, 

nejsou reakcí na aktuální hrozbu převzetí, ale fungují jako nástroj, který má převzetí 

předcházet. 

 

2.2.2 Další mechanismy a strategie bránící nabídkám převzetí 

Pojem otrávené pilulky je v praxi užíván i v širším smyslu, jehož obsahem jsou 

také jiné obranné mechanismy než jen „otrava cílové společnosti pilulkou“. Pro takto 

široce pojímané obranné strategie se vžil anglický název tzv. shark repellents, které 

mají primárně odradit nájezdníka od uskutečnění převzetí. Vzhledem k širokému 

okruhu možných obranných postupů společnosti uvádím v této kapitole pouze některá 

nejvýznamnější opatření.  

 

                                                
122 Takový druh akcií, s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se dividendy nebo podílu na 

likvidačním zůstatku. 
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Cílová společnost například může do svých stanov pojmout ustanovení, kterým 

opravňuje stávající akcionáře k odprodeji svých akcií za zvýšenou (zpravidla 

dvojnásobnou) cenu v případech, kdy balík akcií v rukou jediného nabyvatele dosáhne 

limitní hodnoty (zpravidla jedné třetiny všech akcií). Odhodlaného nájezdníka, který se 

pokouší o získání kontroly nad cílovou společností, toto opatření zpravidla neodradí, ale 

zajistí vyšší nabídkovou cenu za převzetí společnosti. Společnost může nastínit vize 

velkých projektů a využít externích zdrojů k jejich financování nejčastěji v podobě 

bankovních úvěrů, což ji z pohledu nájezdníka, který by v konečném důsledku musel 

toto zadlužení v případě převzetí splácet, učiní méně atraktivní. Podobný účinek bude 

mít také uzavírání, z pohledu nájezdníka nevýhodných, smluv. Ztížení nájezdníkovi 

situace způsobí dokonce i prosté zvýšení základního kapitálu společnosti.  

 

Dalším obranným prostředkem jsou tzv. zlatá pouta (anglicky golden handcuffs). 

Z pohledu cílové společnosti na straně jedné působí tato opatření jako systém 

finančních stimulů cílených k zamezení odchodu důležitých zaměstnanců k jiné 

společnosti, s tím že v případě porušení závazku zaměstnance a jeho přechodu k jiné 

společnosti před stanovenou dobou, vzniká sankce v podobě povinnosti vrátit tyto 

poskytnuté výhody. Nejčastěji mají tyto podněty formu opcí na akcie společnosti, které 

jsou zaměstnancům poskytovány zdarma či za zvýhodněných podmínek. Na straně 

druhé mohou být tato pouta také velmi účinným obranným mechanismem, který 

spočívá v tom, že právo přeměny investice do opcí na peněžní prostředky je vázáno 

právě k okamžiku převzetí. Proto tato pilulka může způsobit exodus talentovaných 

zaměstnanců, což v některých odvětvích pro nového vlastníka doslova znamená zisk 

pouhého prázdného skeletu společnosti.  

 

Prakticky stejný účinek má pilulka nazvaná jako výprodej korunních klenotů či 

rodinného stříbra (anglicky crown jewel defence), kdy se cílová společnost snaží 

zabránit převzetí prodejem svých nejcennějších aktiv, kvůli kterým nájezdník nabídku 

převzetí činí. Další varianta obrany cílové společnosti je závislá na tom, zda má 

společnost efektivní vedení a vykazuje tedy uspokojivé výsledky. Tato metoda se 

zakládá na prohlášení managementu, že v případě kdy dojde k převzetí, hromadně 

opustí cílovou společnost. Nepřátelský nájezdník nemůže mít na takovém kroku zájem, 
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protože v případě úspěšného nepřátelského převzetí dobře fungující společnosti, bude 

tato zanechána bez zkušeného vedení. Naopak pokud je příčinou nepřátelského převzetí 

neefektivní řízení dané společnosti, bude tato pilulka neúčinná. Jako další velmi 

významný prostředek určený k omezení nepřátelských podnětů slouží tzv. zlaté padáky 

určené členům Boardu. Podle Eaborna
123

 tento termín označuje pracovní kontrakty 

uzavřené s řediteli Boardu spočívající v poskytnutí určitých významných výhod pro 

případ, že dojde ke změně vlastnické struktury a v důsledku toho kontroly nad 

společností. Při nepřátelském převzetí společnosti, pak málokdy dochází k ponechání 

původního vedení na svých místech, a proto se tyto výhody poskytované managementu 

často, jako způsob obrany proti převzetí, pojí právě s ukončením jejich pracovního 

poměru. Zlatý padák má zpravidla formu vysoké finanční kompenzace (odchodného) či 

podobu opcí na akcie společnosti. Z morálního hlediska vyvstávají ve společnosti 

ohledně zlatých padáků vášnivé diskuze. Jejich přívrženci často argumentují tím, že 

nájezdníka odrazují od převzetí kvůli růstu nákladů převzetí. Naopak odpůrci zlatých 

padáků oponují velmi malou procentuální částí celkových nákladů, která je tvořena 

náklady na pokrytí této kompenzace poskytované managementu, přičemž tyto náklady 

nemohou ovlivnit výsledek procesu převzetí. Možností, jak učinit určitou společnost 

z hlediska převzetí ekonomicky nákladnou a neatraktivní, je také najmutí určitých osob, 

které s využitím nejrůznějších obranných metod zmíněných v této kapitole odrazí zájem 

nájezdníka. Mezi osoby, které cílová společnost za tímto účelem najme, patří zejména 

investiční bankéři, účetní, daňoví poradci a advokáti. Tato pilulka dostala příznačný 

název právě podle těchto osob tzv. killer bees. 

 

Dále je možno jako nástroj odrazení uvést tzv. pacman defence
124

, který se 

spustí, jakmile nájezdník zaútočí na cílovou společnost. Cílový subjekt totiž v tomto 

okamžiku zahájí skupování akcií společnosti, která na ní takto útočí a začne boj, kdo 

s koho.  

 

Zajímavou obrannou taktikou je vyhledání konkurenční nabídky převzetí tzv. 

bílého rytíře (anglicky white knight)
125

, a to z toho důvodu, že tento způsob obrany 

                                                
123 Eaborn, G.. Takeovers: Law and Practice, LexisNexis Butterworths, Butterworths 2005, str. 413. 
124 Název byl odvozen od pojmenování známé počítačové hry. 
125 Eaborn, G.. Takeovers: Law and Practice, LexisNexis Butterworths, Butterworths 2005, str. 407. 



SPECIFIKA ANGLOSASKÉHO A KONTINENTÁLNÍHO CORPORATE GOVERNANCE 

 

 46 

připouští i kontinentální právní úpravy
126

 a který sice nezabrání převzetí jako takovému, 

ovšem zabrání převzetí nepřátelskému. Jde o mechanismus založený na nalezení třetí 

přátelské strany
127

, která učiní nabídku vedle nájezdníka v nepřátelském postavení. 

Tento bílý rytíř může porazit nepřátelskou nabídku tím, že akcionářům nabídne vyšší a 

lákavější podmínky převzetí nebo uzavře s managementem cílové společnosti dohodu o 

převzetí za příznivějších podmínek než nepřátelský subjekt. Nepřátelská společnost 

může vůči bílému rytíři postupovat různým způsobem a to zejména tak, že nabídne 

akcionářům lukrativnější podmínky odkupu jejich akcií. Odvrácení převzetí je dále 

možné tzv. dohodou o dočasném uspořádání právních vztahů (anglicky tzv. standstill 

agreement), kterou uzavírá cílová společnost s akcionářem, který nabyl významný podíl 

ve společnosti. Eisenberg
128

 uvádí, že obsahem takové dohody je zpravidla závazek 

tohoto akcionáře, který by mohl být v budoucnu potenciálním nájezdníkem, spočívající 

v časovém omezení nákupů akcií cílové společnosti, kterým by získal kontrolní podíl. 

Na oplátku cílová společnost může například poskytnout takovému akcionáři zastoupení 

v Boardu.  

 

Další způsob obrany se nazývá dolarová pozornost (anglicky tzv. greenmail)
129

, 

který spočívá v nákupu dostatečného množství akcií cílové společnosti na to, aby mohl 

jejich nepřátelský držitel této společnosti hrozit převzetím. Tento mechanismus dále 

spočívá v následném zpětném odkupu akcií cílovou společností, s cílem vyvarovat se 

nepřátelskému převzetí, za cenu daleko vyšší než cena, za kterou byly získány 

nájezdníkem. Z pohledu nepřátelské společnosti je tento tah velmi výhodný, neboť 

dosáhne značného zisku za pouhý příslib nepokračovat v pokusech o převzetí, aniž by 

něco ve skutečnosti koupila. Naopak z pohledu „vydírané“ cílové společnosti je však 

zaplacení takového „výkupného“ často označováno jako polibek na rozloučenou
130

.  

 

                                                
126 Článek 9 odst.2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES o nabídkách převzetí. 
127Přátelské či nepřátelské postavení je dáno vztahem subjektu, který činí nabídku převzetí 

k managementu cílové společnosti, jednoduše řečeno, zda je jeho záměrem výměna stávajícího vedení 

společnosti či nikoliv. 
128 Eisenberg, M. A.. Corporations and other business organizations : statutes, rules, materials and forms, 

Foundation Press, New York 2009, str. 1120.  
129 Název je novým kompozitem, které vzniklo spojením dvou pojmů: blackmail (vydírání) a greenback 

(zelená dolarová bankovka). 
130 Označení pro velmi drahé rozloučení s nepřátelskou společností. 

javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/AFB5B4NJ4KCL91QEXTLEIPDKM75P9NY142K6GK539C88A9IHQ6-12454?func=service&doc_number=001197977&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/AFB5B4NJ4KCL91QEXTLEIPDKM75P9NY142K6GK539C88A9IHQ6-12454?func=service&doc_number=001197977&line_number=0012&service_type=TAG%22);


SPECIFIKA ANGLOSASKÉHO A KONTINENTÁLNÍHO CORPORATE GOVERNANCE 

 

 47 

Kromě výše popsaných obranných mechanismů existují také na první pohled 

neškodné prostředky, které však mohou znepříjemnit a značně ztížit pokusy o převzetí. 

Těmito nástroji jsou zejména požadavek kvalifikované většiny pro přijetí některých 

zásadních rozhodnutí týkajících se společnosti, jako například odvolání členů Boardu 

nebo schválení fúze, omezení převoditelnosti akcií, hlasovací stropy a další opatření 

zakotvená ve stanovách společnosti. Dále do této skupiny patří tzv. odstážovaná Rada 

ředitelů (anglicky tzv. staggered / classified Board of directors). Tento mechanismus je 

založen na rozdělení členů Boardu do určitých skupin (anglicky tzv. class), a to 

zpravidla do třech, přičemž každým rokem probíhá volba členů pouze do jedné skupiny. 

Jinými slovy každoročně bude obměněna pouze třetina Boardu a díky tomu je pro 

nájezdníka časově obtížnější a daleko nákladnější získat kontrolu nad Boardem 

respektive nad společností
131

. Zvláště v kombinaci s některými „otrávenými pilulkami“ 

je tento mechanismus jedním z nejúčinnějších prostředků proti převzetí v rukou 

společností na americké půdě. 

 

2.3 Nabídky převzetí v anglosaské právní kultuře 

 

Díky rozvinutým kapitálovým trhům se nabídky převzetí
132

 historicky staly 

předmětem právní úpravy nejprve ve Spojených státech amerických a Velké Británii. 

Jak uvádí Havel
133

: „Nabídky převzetí jsou svoji podstatou institutem kapitálových trhů, 

protože mají smysl pouze tam, kde je mezi drobné investory rozptýleno takové množství 

akcií, které postačuje k ovládnutí společnosti.“. 

 

2.3.1 Problematika nabídek převzetí ve Spojených státech amerických 

Na federální úrovni jsou nabídky převzetí ve Spojených státech, jakožto určitý 

veřejný návrh na koupi cenných papírů cílové společnosti, v mnoha ohledech 

regulovány tzv. the Williams Act
134

 z roku 1968. Tato úprava byla přijata za účelem 

doplnění tzv. the Securities Exchange Act (zákon o burzách) z roku 1934 mimo jiné o 

                                                
131 Eaborn, G.. Takeovers: Law and Practice, LexisNexis Butterworths, Butterworths 2005, str. 417. 
132 Postup, při kterém zájemce poptává od veřejnosti účastnické cenné papíry určité cílové společnosti za 

účelem jejího ovládnutí. 
133 Havel, B., Pihera, V.. Zákon o nabídkách převzetí: Komentář, 1.vydání, C.H. Beck, Praha 2009, str. 

IX. 
134 Tento zákon byl pojmenován po svém navrhovateli senátoru  H.A.Williamsovi. 
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ustanovení zakotvující povinnost osoby, která činí nabídku převzetí zveřejnit určité 

informace v souvislosti s nabídkou a to v zájmu ochrany akcionářů cílové 

společnosti
135

. Subjekt, který činí nabídku akcionářům společnosti, která je povinně 

registrována v souladu s výše zmíněným federálním zákonodárstvím, má v souvislosti 

s nabídkou rozsáhlou informační povinnost vůči tzv. Securities and Exchange 

Commission (Komise pro cenné papíry). To vše za podmínky, že takovýto subjekt 

v případě úspěchu nabídky překročí podíl ve výši 5% akcií společnosti. Povinně 

zveřejňovanými údaji jsou především informace týkající se samotného nabízejícího, 

zdrojů financování nabídky, příčin stojících za nabídkou a budoucích záměrů 

nabízejícího se společností v případě úspěšného převzetí. Pod pojem nabídky převzetí, 

tak jak jej upravuje Williams Act, jednoznačně spadá situace, kdy nabízející veřejně činí 

všem akcionářům cílové společnosti návrh na odkup jejich cenných papírů za pevně 

stanovenou cenu a tento návrh je závazný po určitou dobu. Na druhou stranu zcela jistě 

Williams Act nebude regulovat případy, kdy určitý subjekt anonymně získává akcie 

nákupem na trhu cenných papírů. Existují však také transakce, které spadají přímo mezi 

tyto dva krajní případy, zejména soukromé nabídky na odkup akcií, které nabízející činí 

omezenému počtu akcionářů, přičemž u těchto nabídek nebude snadné určit, zda spadají 

pod režim výše zmiňovaného zákona. S cílem ulehčit si rozhodování v takových 

situacích soudy využívají určitých kritérií, při jejichž splnění mohou konstatovat, že se 

v konkrétním případě jedná o nabídku regulovanou Williams Act.  

 

Federální zákonodárství reguluje také mnohé další aspekty procesu převzetí. Jde 

o minimální dobu závaznosti nabídky, která činí nejméně dvacet pracovních dní; dále 

pravidlo, které neumožňuje učinit nabídku tomu, kdo by nezaručil stejnou cenu a 

podmínky všem držitelům cenných papírů společnosti stejného druhu (anglicky tzv. all 

holders rule)
136

; pravidlo nejlepší ceny (anglicky tzv. best-price rule), které pro 

nabízejícího znamená, že nabídková cena vyplacená držiteli cenných papírů cílové 

společnosti se musí rovnat nejvyšší ceně, kterou obdržel kterýkoliv jiný držitel. Jak 

                                                
135 Eisenberg, M. A.. Corporations and other business organizations : statutes, rules, materials and forms, 

Foundation Press, New York 2009, str. 1120-1122.  
136 Jinými slovy jde o pravidlo rovného zacházení se všemi držiteli cenných papírů cílové společnosti 

stejného druhu. 
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uvádí Eisenberg
137

 v průběhu závaznosti nabídky není ničím neobvyklým, že dojde ze 

strany nabízejícího ke zvýšení nabídkové ceny, a proto se zmíněné pravidlo uplatní i 

retroaktivně ve vztahu k držitelům, kteří své akcie prodali před zvýšením. Securities 

Exchange Act také ukládá managementu cílové společnosti zaujmout některé ze 

zákonem předvídaných stanovisek ve vztahu k akcionářům společnosti. Management 

může akcionářům jednak doporučit přijetí nabídky či její odmítnutí, zůstat ve vztahu 

k nabídce neutrální, popřípadě není schopen zaujmout k dané nabídce převzetí žádné 

stanovisko. Vyjádření managementu k nabídce musí obsahovat také odůvodnění 

stanoviska, k němuž dospělo. V neposlední řadě tento zákon upravuje zákaz uvádění 

nepravdivých, zavádějících či neúplných údajů v souvislosti s nabídkou a to pod 

hrozbou možného uplatnění nároku na náhradu škody, která z takového jednání 

vznikne. Williams Act přitom stanoví, že aktivní žalobní legitimace náleží akcionářům 

cílové společnosti, Komisi pro cenné papíry a cílové společnosti samotné, nikoliv však 

nabízejícímu, neboť základním účelem tohoto zákona je ochrana akcionářů cílové 

společnosti a nikoliv osoby, která činí nabídku. 

 

Z hlediska právní úpravy nabídek převzetí na úrovni jednotlivých států je možno 

poznamenat, že v současnosti většina států federace disponuje úpravou zabývající se 

touto materií, přičemž si nelze nevšimnout tendence státních zákonodárců upravovat ve 

svých předpisech obdobné otázky spojené s převzetím, a to i přesto, že se jejich řešení 

v jednotlivých státech velmi liší. Z historického hlediska zákony jednotlivých států 

federace prošly postupným vývojem, od předpisů ukládajících velmi striktní požadavky 

v souvislosti s nabídkami převzetí až po předpisy současné svou úpravou velmi 

liberální
138

.  

 

2.3.2 Problematika nabídek převzetí ve Velké Británii 

Společným znakem úpravy nabídek převzetí ve většině evropských zemí včetně 

Velké Británie je ústřední moment tohoto mechanismu, který je představován převodem 

akcií. Na rozdíl od ostatních zemí, které začleňují právní úpravu nabídek do zákonného 

                                                
137 Eisenberg, M. A.. Corporations and other business organizations : statutes, rules, materials and forms, 

Foundation Press, New York 2009, str. 1123.  
138 Eisenberg, M. A.. Corporations and other business organizations : statutes, rules, materials and forms, 

Foundation Press, New York 2009, str. 1221-1224.  
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rámce práva cenných papírů, však vzhledem k historickému vývoji panuje ve Spojeném 

království situace jiná. V Británii existovala úprava nabídek převzetí dávno předtím, než 

byl položen základ zákonné právní úpravy práva kapitálového trhu, proto hovoříme o 

kvazi samoregulační úpravě. Jako reakce na vývoj v 50. a 60. letech, kdy nájezdníci ve 

Spojeném království zcela využívali neexistence jakékoliv úpravy převzetí, vznikal 

soubor pravidel, která postihovala právě nabídkový mechanismus, aniž by měla 

zákonný charakter. Nejvýznamnějším mezníkem, v tomto ohledu, pak byl vznik tzv. 

The City Code on Takeovers and Mergers (dále jen Code) z roku 1968 a vytvoření tzv. 

The Takeover Panel (dále jen Panel) coby orgánu, kterému byla svěřena správa a 

vynucování souboru pravidel týkajících se převzetí, které Code představuje. Úprava 

nabídek byla založena na charakteru samoregulace s podpůrnou úlohou pravidel 

zákonných, neboť dle Dineové
139

 nabídky převzetí podléhají několikerým druhům 

pravidel. Primární úlohu mezi těmito skupinami pravidel hraje právě Code z roku 1968 

či pravidla Londýnské burzy (anglicky London stock exchange), zatímco tzv. 

Companies Act z roku 1985, jakožto zákonná úprava měl roli pouze akcesorickou. 

V roce 2006 byla přijata nová zákonná úprava (The Companies Act) reagující na 

požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES o nabídkách převzetí 

(dále jen Směrnice), přičemž jedním z cílů tohoto zákona bylo, aby Panel pokračoval ve 

své dosavadní praxi, avšak jeho pravomoci byly napříště odvozovány ze zákona. 

Struktura Code v jeho současném znění z roku 2006 vychází z rozdělení jeho obsahu na 

šest obecných zásad a několik desítek pravidel, přičemž zásady byly doslovně převzaty 

z čl. 3 Směrnice a činnost Panelu se musí odehrávat v souladu s těmito základními 

principy (jde zejména o zásadu rovného zacházení s držiteli cenných papírů cílové 

společnosti stejného druhu, dostatečné informovanosti adresátů nabídky převzetí, 

jednání Boardu v zájmu cílové společnosti jako celku, zákaz odepřít držitelům cenných 

papírů cílové společnosti možnost rozhodnout o osudu nabídky a dále také například 

zásada, že cílová společnost by neměla být vázána nabídkou převzetí či podléhat 

nabídkovým spekulací, které by jí bránily v běžném fungování, po nepřiměřeně dlouhou 

dobu). 

 

                                                
139 Dine, J.. Company law, 6.edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007, str. 302. 
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Nejvýznamnější změna v postavení Panelu po přijetí zmíněné Směrnice spočívá 

v tom, že přinejmenším základní prvky pravomocí tohoto orgánu a sankcí sloužících 

k jejich prosazení musí být upraveny na úrovni zákona. Působnost Panelu lze stručně 

shrnout do tří oblastí. Jde jednak o právo a zároveň povinnost Panelu vytvářet pravidla 

ohledně celého procesu nabídek převzetí, možnost vydávat rozhodnutí týkající se 

interpretace, aplikace či účinnosti zmíněných pravidel a v neposlední řadě jde o právo 

Panelu požadovat informace a dokumenty od osob zainteresovaných na nabídce 

převzetí v případech, kdy je zveřejnění těchto údajů nezbytné pro výkon ostatních 

funkcí Panelu
140

. Toto základní rozčlenění okruhů působnosti Panelu znala britská 

úprava již před přijetím Směrnice, avšak novinkou, kterou bylo nutno zakotvit, byla 

chybějící zákonná úprava sankčních prostředků k jejich prosazení. Původně byl sankční 

mechanismus Panelu velmi omezen, a to na pouhé pokárání či výtku v případech, kdy 

došlo, ze strany osob zainteresovaných na procesu převzetí, k porušení příslušných 

ustanovení Code. V případě potřeby citelnějšího opatření bylo nutno spoléhat se na 

činnost jiných regulačních orgánů
141

, avšak ani tyto nedisponovaly přiměřenými 

sankcemi. Změnu přinesl až nově přijatý Companies Act z roku 2006. V současnosti je 

nejvýznamnějším prostředkem v rukou Panelu možnost obrátit se na soud v případech, 

kdy určitý subjekt porušuje pravidla obsažená v Code či nereaguje na požadavky Panelu 

v rámci jeho zákonného práva požadovat zveřejnění určitých dokumentů a informací 

v souvislosti s nabídkou převzetí. Mezi další sankční opatření patří například peněžní 

kompenzace či disciplinární sankce. Avšak kromě těchto mechanismů sloužících 

k posílení postavení Panelu uvedených v Companies Act existují také sankce svým 

charakterem trestněprávní a to za jednání porušující pravidla stanovená v Code 

v souvislosti s nabídkovou dokumentací jako je neoprávněné zveřejnění důvěrných 

informací či uvedení nepravdivých údajů. 

 

Při porovnání britské a komunitární úpravy nabídek převzetí je patrné, že 

předmět úpravy Směrnice je užší než okruh záležitostí upravený v Code ve dvou 

směrech. Jde jednak o okruh transakcí, na který jsou oba předpisy aplikovatelné a 

                                                
140 Davies, P. L.. Principles of modern Company Law, 8. vydání, Sweet & Maxwell, London 2008, str. 

970 - 972. 
141 Zejména DTI – the Department of Trade and Industry (Ministerstvo průmyslu a obchodu); FSA - the 

Financial services autority (Úřad pro finanční služby); the Stock exchange (burzovní orgány). 
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jednak okruh subjektů, na které se vztahují. Směrnice je aplikovatelná pouze na 

transakce, které odpovídají pojmovému vymezení nabídky převzetí stanovenému v čl. 2 

odst. 1 písm. a) Směrnice
142

. Směrnice se dále zaměřuje pouze na klíčový moment 

realizace převzetí, kterým je nabídka jako taková (tzn. určitá forma veřejného návrhu 

smlouvy) učiněná akcionářům cílové společnosti, jejíž cenné papíry byly přijaty 

k obchodování na regulovaném trhu a v případě jejího přijetí, také smluvní převod 

podílů těchto akcionářů na osobu, která nabídku učinila za účelem získání tzv. 

rozhodného podílu ve společnosti a jejího ovládnutí. Code je, naproti tomu, aplikován 

také v dalších případech, které nenaplňují definiční vymezení nabídky převzetí 

stanovené Směrnicí
143

. Druhá odlišnost předmětu úpravy Směrnice a Code vychází ze 

statusu cílové společnosti. Zatímco se totiž úprava Směrnice vztahuje pouze na převzetí 

takových společností, jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném 

trhu v rámci společenství, Code rozlišuje dvě kategorie britských společností, a to 

jednak společnosti s kótovanými cennými papíry a jednak společnosti, jejichž cenné 

papíry kótované nejsou, přičemž v otázkách nabídek převzetí postihují ustanovení Code 

obě tyto kategorie společností. 

 

Pokud jde o nabídkový proces, je britská úprava založena na dvou ústředních 

myšlenkách. První pilíř této úpravy tvoří ochrana akcionářů cílové společnosti (jiných 

než osoba stojící za nabídkou) soustředěná zejména na okamžik spuštění nabídkového 

mechanismu, neboť v momentě, kdy nabízející učiní akcionářům cílové společnosti 

nabídku, vzniká celá řada otázek, které je nutno právně regulovat.. Myšlenkovým 

východiskem britského zákonodárce byl jednak fakt, že rozptýlená akcionářská 

struktura se běžně potýká s problémem nedostatku informací, které jsou potřebné k 

tomu, aby akcionáři cílové společnosti byli schopni řádně ohodnotit nastolenou nabídku 

a učinit o osudu této nabídky informované rozhodnutí a dále různé prostředky nátlaku, 

které může osoba činící nabídku na akcionáře cílové společnosti vyvíjet. Ochrana 

akcionářů cílové společnosti je založena na pravidlech zveřejňování údajů potřebných 

                                                
142  „Nabídkou převzetí“ se pro účely této Směrnice rozumí veřejná nabídka  učiněná držitelům cenných 

papírů obchodní společnosti na nabytí všech nebo některých těchto cenných papírů, povinná či 

dobrovolná, která následuje po ovládnutí cílové společnosti nebo má za cíl ovládnutí cílové společnosti v 

souladu s vnitrostátním právem. 
143 Jedná se například nabídku převzetí mateřské společnosti, která je určena akcionářům dceřiné 

společnosti; transakce v podobě fúzí a další postupy, jejichž cílem či účinkuje, ať již přímo či nepřímo 

ovládnutí cílové společnosti. 
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pro informované rozhodnutí ohledně nabídky převzetí, na pravidle spravedlivé ceny
144

 

(anglicky tzv. fair price rule / equitable price condition) a v neposlední řadě zejména na 

zásadě rovného zacházení s akcionáři. Osoba, která činí nabídku, bude totiž logicky 

usilovat o získání kontrolního balíku akcií za co nejvýhodnější cenu, zatímco u 

oslovených akcionářů se projeví úsilí přesně opačné, tedy snaha odprodat své akcie za 

cenu pokud možno nejvyšší. Výše nabídkové ceny je pak určována na jedné straně 

rozhodnutím samotného nabízejícího a na straně druhé tržními mechanismy v podobě 

nabídky a poptávky po cenných papírech cílové společnosti, které na jejich cenu působí. 

Code se nezabývá finančními a obchodními dopady převzetí (ať již pozitivními či 

nikoliv), avšak v zájmu rovného zacházení s akcionáři cílové společnosti reguluje 

podmínky odkupu jejich cenných papírů, a to z toho důvodu, aby neomezené rozhodnutí 

nabízejícího ohledně nabídkové ceny a struktury nabídky samotné nevyústilo v takový 

nátlak na akcionáře, který by vedl k přijetí nabídky, aniž by se tito akcionáři (adresáti 

nabídky) domnívali, že je pro ně výhodná
145

. Směrnice i Code proto zakotvili do svých 

ustanovení základní princip spočívající v tom, že všem držitelům cenných papírů cílové 

společnosti stejného druhu musí být zaručeno rovné zacházení. V opačném případě by 

totiž nabízející mohl zaplatit vyšší částku akcionářům, kteří souhlasili v procesu 

převzetí dříve než ostatní, což by vedlo k jejich zvýhodnění. 

 

Nelze také pomíjet fakt, že nabídka převzetí působí velmi rušivě na běžný chod 

společnosti, a proto se právní úprava zaměřuje také na určení doby závaznosti nabídky a 

dále také tzv. ochranné lhůty, která spočívá v tom, že pokud nabídka převzetí nebyla 

z jakéhokoliv důvodu úspěšná, může nabízející učinit novou nabídku, až po uplynutí 

lhůty dvanácti měsíců, a to kromě případů, kdy tzv. Panel udělí této osobě výjimku. 

Nabídka převzetí by totiž měla mít povahu spíše rychlého útoku než zdlouhavého 

obtěžování cílové společnost
146

. 

 

                                                
144 Davies, P. L.. Principles of modern Company Law, 8. vydání, Sweet & Maxwell, London 2008, str. 

963. 
145 Davies, P. L.. Principles of modern Company Law, 8. vydání, Sweet & Maxwell, London 2008, str. 

1013- 1014. 
146 Davies, P. L.. Principles of modern Company Law, 8. vydání, Sweet & Maxwell, London 2008, str. 

964 a 1045 - 1046. 
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Druhým pilířem britské úpravy je řešení otázky, kdo rozhoduje o osudu nabídky 

převzetí. Zda se jedná pouze o adresáty nabídky (akcionáře cílové společnosti) nebo je 

pro toto rozhodnutí nutný souhlasný projev vůle akcionářů a Boardu cílové společnosti 

zároveň. Ve Spojeném království právní úprava tradičně chápe převzetí jako transakci 

čistě mezi nabízejícím a akcionáři cílové společnosti, a z tohoto důvodu rozhodují o 

osudu společnosti pouze akcionáři samotní. Jinými slovy jde o uplatnění tzv. pravidla 

neutrality (anglicky tzv. no frustration rule), kdy management cílové společnosti nesmí 

bez předběžného souhlasu Valné hromady podnikat takové kroky, které by mohly 

zmařit nabídku nebo odejmout akcionářům jejich právo rozhodovat o osudu nabídky, 

respektive o jejím přijetí. Zvláštní souhlas akcionářů s obrannými mechanismy 

managementu může však být udělen pouze v souvislosti s určitou konkrétní nabídkou a 

nikoliv všeobecně či před nabídkou samotnou. Striktně je zmíněné pravidlo aplikováno 

v momentě, kdy byla učiněna nabídka převzetí a po dobu její závaznosti, přičemž právě 

z tohoto důvodu je třeba rozlišovat opatření managementu přijatá po nabídce, která 

britská právní úprava reguluje a opatření existující před učiněním nabídky převzetí, 

která zůstávají stranou pozornosti zákonodárce. Ve Spojeném království se díky 

pravidlu neutrality vytvořil velmi aktivní trh s nabídkami převzetí.  

 

Pokud jde o samotný nabídkový proces, je nutné říci, že předtím než nabízející 

učiní akcionářům nabídku, je povinen tuto nabídku předložit Boardu cílové společnosti, 

o jejíž akcie se jedná, a to z toho důvodu, aby management mohl formulovat své 

stanovisko ohledně nabídky převzetí a doporučit adresátům nabídky, tedy akcionářům 

cílové společnosti, určitý postup. Jinými slovy Code, nepřipouští možnost nabízejícího 

předložit akcionářům nabídku převzetí přímo
147

. Argumenty odůvodňující takový sled 

událostí jsou jednoznačné. Prvním z důvodů je snaha nabízejícího získat kladné 

doporučení Boardu cílové společnosti ohledně nabídky, čímž naznačuje vůli, flexibilitu 

a připravenost vyjednávat s managementem o podpoře jím učiněné nabídky. Jak již bylo 

řečeno výše, nabízející, který při svém rozhodování o výši nabídkové ceny pochybuje o 

skutečné hodnotě společnosti, se bude snažit o důsledné prověření její účetní minulosti 

za účelem vytvoření co nejlákavější nabídkové ceny akcionářům společnosti. Přístup 

k účetním záznamům společnosti však může získat pouze se souhlasem Boardu, což 

                                                
147 Davies, P. L.. Principles of modern Company Law, 8. vydání, Sweet & Maxwell, London 2008, str. 

1027 - 1028. 
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management staví do vyjednávací pozice, a to nejen ohledně nabídkové ceny, neboť 

management nemá zákonnou povinnost nabízejícímu přístup poskytnout
148

. Třetí 

příčinou tohoto postupu je vůle nabízejícího dát veřejně na vědomí, že o svých 

úmyslech převzít společnost vyrozuměl management předložením nabídky. Tento krok 

je veden snahou přimět významnější akcionáře k prosazení svého vlivu v Boardu proto, 

aby management s nabízejícím spolupracoval a zejména zpřístupnil záznamy 

společnosti. 

 

Na závěr této podkapitoly lze stručně shrnout, že britská právní úprava nabídek 

převzetí usnadňuje přesuny kontrolního postavení či ovládání společnosti dosaženého 

právě prostřednictvím převzetí, a to vzhledem k omezením uloženým managementu pro 

případ podnikaní takových opatření, která by bránila převzetí. Maximou úpravy těchto 

omezení je snaha dosáhnout toho, aby akcionáři cílové společnosti nebyli zbaveni 

možnosti rozhodovat o přínosech a osudu jim učiněné nabídky převzetí. Britská úprava 

tedy představuje levný a účinný způsob, jak zajistit vysokou výkonnost managmentu, 

ochranu akcionářů před sebe zvýhodňováním a nečinností členů Boardu a v případě, že 

k takovému nežádoucímu chování ze strany managementu dojde a jeho produktem bude 

učiněná nabídka převzetí, také garantuje akcionářům způsob, jak ze společnosti odejít 

za přijatelných podmínek
149

. 

 

2.4 Nabídky převzetí v kontinentální právní kultuře 

 

2.4.1 Problematika nabídek převzetí v Evropské unii 

Tato kapitola je věnována nabídkám převzetí v prostředí Evropské unie, a proto 

na úvod zmiňuji východiska právní úpravy této problematiky zaměřující se především 

na základní principy, z nichž vychází Směrnice a vývoj událostí, který předcházel 

jejímu přijetí
150

.  

                                                
148 Přátelská strategie nabízejícího jej staví oproti nepřátelskému subjektu do výhodnějšího postavení. 

Nepřátelský nájezdník bude muset vycházet pouze z údajů o společnosti veřejně dostupných a nebude mít 

možnost prověřit jiné vnitřní údaje společnosti. 
149 Davies, P. L.. Principles of modern Company Law, 8. vydání, Sweet & Maxwell, London 2008, str. 

1056 - 1057. 
150 O samotném předmětu úpravy Směrnice je podán výklad společně s výkladem české právní úpravy - 

zákonem č.104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a změně některých dalších zákonů v kapitole 2.4.2. 
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V kontinentálních právních řádech vyplynula potřeba úpravy nabídek převzetí 

v souvislosti s rozvojem zdejších kapitálových trhů v 90. letech minulého století, avšak 

již od 70. let 20. století Evropská komise usilovala o přijetí směrnice upravující nabídky 

převzetí. Palčivým problémem přípravy návrhu budoucí komunitární právní úpravy 

nabídek převzetí bylo rozhodnutí o tom, které z angloamerických právních předloh
151

 

má být využito jako předlohy. Příklon k americké liberální úpravě by znamenal 

ponechat managementu společnosti, která se stala cílem nepřátelské nabídky převzetí, 

volnost k přijetí jakýchkoliv obranných strategií, kdežto v případě upřednostnění 

britského konceptu, by komunitární úprava vycházela z kombinace požadavku 

neutrality managementu cílové společnosti a nabídkové povinnosti, dle které je osoba 

ovládnuvší společnost povinna učinit nabídku převzetí ostatním akcionářům
152

. 

V původním návrhu tzv. Třinácté směrnice
153

 bylo zakotveno pouze pravidlo neutrality, 

jehož podstata spočívá v tom, že správní či řídící orgán cílové společnosti nesmí po 

dobu závaznosti nabídky činit obranná opatření, která by mohla zmařit nabídku 

převzetí, pokud nemá explicitní zmocnění Valné hromady akcionářů k tomuto účelu. 

Výjimku z tohoto omezení představuje možnost orgánu cílové společnosti vždy 

vyhledat konkurenční nabídku převzetí (tzv. white knight). Návrh směrnice ve svém 

původním znění však nebyl v létě roku 2001 Evropským parlamentem schválen. Bylo 

tomu tak zejména proto, že německá vláda pod tlakem zástupců německého průmyslu v 

návaznosti na převzetí národního mobilního gigantu Mannesman britskou společností 

Vodafone přehodnotila svou podporu právě koncepci neutrality managementu, na které 

byl návrh založen
154

. Toto převzetí si zasluhuje pozornost hned v několika ohledech. 

Jeho význam spočívá v tom, že šlo o první úspěšnou nepřátelskou nabídku převzetí 

učiněnou vůči německé společnosti
155

, což do té doby nebylo obvyklé kvůli 

nejrůznějším překážkám bránícím úspěchu nepřátelských nabídek převzetí na německé 

půdě. Tímto případem převzetí byl také zapojen do hry zahraniční prvek, neboť došlo 

                                                
151 Nabídky převzetí se staly předmětem úpravy nejprve v zemích s rozvinutým kapitálovým trhem - viz 

kapitola 2.1. 
152 Havel, B., Pihera, V.. Zákon o nabídkách převzetí: Komentář, 1.vydání, C.H. Beck, Praha 2009, str. X. 
153 Podle pořadí směrnic vydaných v oblasti práva obchodních společností. 
154 Dine, J.. Company law, 6.edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007, str. 310. 
155 Dine, J.. Company law, 6.edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007, str. 308. 
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ke kolizi britského a německého právního řádu. Dineová
156

 uvádí, že tato nabídka 

doslova započala fundamentální souboj právních kultur z hlediska práva obchodních 

společností. Jak již bylo zmíněno výše, v anglosaské právní kultuře jsou to primárně 

akcionáři, kdo kontrolují management prostřednictvím jejich volby a možného 

odvolání, přičemž mechanismus převzetí slouží jako pojistka této kontrolní funkce 

akcionářské obce. Naopak německé právo vychází z teorie zájmových skupin, což se 

projevuje také ve volbě členů Dozorčí rady, kdy akcionáři volí pouze její část a zbytek 

členů je volen zaměstnanci. Právě Dozorčí rada má poté oprávnění volit a odvolávat 

členy Představenstva. Proto pouhé nabytí vlastnického podílu ve společnosti neznamená 

automatickou změnu v ovládací struktuře společnosti. Z pohledu anglosaského systému 

je německý systém zkostnatělý, brání tržní flexibilitě a představuje nespravedlivé 

překážky pro přeshraniční nabídky převzetí. Naopak Německá veřejnost pohlížela na 

nepřátelské převzetí průmyslového gigantu Mannesmann britským Vodafone jako na 

nástroj likvidující korporační kulturu. V neposlední řadě pak nastolilo toto převzetí 

otázky v oblasti odměňování manažerů, neboť původní nabídka Vodafone byla 

společností Mannesmann odmítnuta, avšak následně po vyjednávání managementu 

společnosti s Vodafone byla nabídková cena zvýšena a na poslední chvíli poté, kdy 

management Mannesmannu stáhnul své připomínky k nabídce, přijata. Manažeři 

Mannesmannu byli odměněni na německé poměry závratnou sumou pohybující se 

okolo 60 milionů EURO. Zatímco z pohledu anglosaského pojetí byly vysoké odměny 

managementu za zvýšení nabídkové ceny hodnoceny jako zasloužené, v německém 

prostředí vzbudily vlnu nevole. 

 

Jak ilustruje výše uvedený příklad převzetí, vzhledem k odlišnosti právních 

úprav v jednotlivých členských státech EU ohledně obranných mechanismů, by pravidlo 

neutrality vytvořilo nerovnováhu. S cílem vytvořit zarovnané hrací pole (tzv. level 

playing field) bylo proto pravidlo neutrality orgánů cílové společnosti v novém návrhu 

Směrnice doplněno již původně experty navrhovaným pravidlem průlomu (anglicky tzv. 

breaktrough rule) a pravidlem rovných podmínek
157

. Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2004/25/ES o nabídkách převzetí byla přijata 21. března 2004. Obecně je tedy 

možné shrnout, že právo reguluje otázky týkající se nabídek převzetí (zejména škodlivé 

                                                
156 Dine, J.. Company law, 6.edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007, str. 309. 
157 Viz kapitola 2.4.2. 



SPECIFIKA ANGLOSASKÉHO A KONTINENTÁLNÍHO CORPORATE GOVERNANCE 

 

 58 

praktiky managementu bránící převzetí) a to za účelem dosažení maximální otevřenosti 

trhu s nabídkami a tím následné efektivnější správy a řízení společnosti. 

 

Důvody, které vedly k přijetí Směrnice, jsou zejména koordinace a rovnocennost 

záruk ochrany akcionářů společností, které se řídí právem členského státu a jejichž 

cenné papíry jsou kótovány
158

 v členském státě, ochrana menšinových akcionářů pro 

případy ovládnutí jejich společnosti a při následné povinnosti učinit nabídku všem 

držitelům cenných papírů na převzetí všech jejich cenných papírů prostřednictvím 

zajištění tzv. spravedlivé ceny
159

. Mezi další důvody, které lze zmínit, patří potřeba 

zakotvení informační povinnosti uložené různým subjektům (nejen navrhovateli) 

v souvislosti s nabídkami, ochrany vnitřních informací a ochrany před deformacemi 

trhu.  Směrnice stanoví komunitární právní rámec pro společné principy a obecné 

požadavky týkající nabídek převzetí, které musí členské státy promítnout do svých 

právních úprav. Oblast působnosti Směrnice je určena takto
160

: „Tato směrnice stanoví 

opatření ke koordinaci právních a správních předpisů, kodexů chování a jiných norem 

členských států včetně norem stanovených organizacemi, které jsou úředně pověřeny 

regulací trhů, týkající se nabídek převzetí u cenných papírů společností, které se řídí 

právem členského státu, pokud jsou všechny nebo některé tyto cenné papíry přijaty 

k obchodování na regulovaném trhu v jednom nebo více členských státech.“ Mezi 

základní zásady, ze kterých Směrnice ideově vychází, stojí na prvním místě zejména 

zásada rovnocenného zacházení se všemi držiteli cenných papírů cílové společnosti 

stejného druhu, dále zásada dostatečné a včasné informovanosti těchto držitelů vedená 

snahou umožnit těmto subjektům učinit řádné a informované rozhodnutí o nabídce a 

v neposlední řadě velmi důležitá zásada loajality spočívající v tom, že řídící či správní 

orgán společnosti musí jednat v zájmu společnosti jako celku a je mu zakázáno odepřít 

držitelům cenných papírů možnost rozhodovat o osudu nabídky. 

 

2.4.2 Problematika nabídek převzetí v České Republice 

Jak již bylo zmíněno výše, nabídky převzetí jsou adresovány vlastníkům 

účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu. V českém 

                                                
158 Přijaty k obchodování na regulovaném trhu. 
159 Dine, J.. Company law, 6.edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007, str. 351. 
160 Čl. 1.1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES o nabídkách převzetí. 
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prostředí však velká většina akcií kótována není a české společnosti se tak s nabídkami 

převzetí setkají jen zřídka. Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí (dále jen zákon 

o nabídkách převzetí) upravující tuto problematiku, který byl přijat, byť dva roky po 

uplynutí transpoziční lhůty, za účelem provedení ustanovení Směrnice a kterým byl 

zahájen plánovaný proces dekodifikace obchodního zákoníku tedy aplikován příliš často 

nebude. Některá ustanovení nového zákona o nabídkách převzetí vyvolávají u části 

odborné veřejnosti obavy
161

, naopak určité změny jsou vnímány pozitivně
162

. Zákon o 

nabídkách převzetí v § 2 odst. 1 říká: „Nabídkou převzetí je veřejný návrh smlouvy na 

koupi a směnu účastnických cenných papírů, kterým navrhovatel projevuje vůli nabýt 

účastnické cenné papíry v rozsahu, který umožňuje ovládnutí cílové společnosti, nebo 

kterým plní povinnost podle tohoto zákona.“ Jinými slovy z tohoto ustanovení vyplývá 

několik závěrů, přičemž mezi nejdůležitější patří jednak rozdělení nabídek na 

dobrovolné a povinné, zakotvení nabídky převzetí jako zvláštního případu veřejného 

návrhu smlouvy na koupi či směnu cenných papírů, čímž ustanovení reflektuje, že se 

jedná o speciální úpravu ve vztahu k § 183a obchodního zákoníku a že protiplnění u 

nabídky může spočívat nejen v penězích, ale také v jiných cenných papírech
163

. Pro 

vznik nabídkové povinnosti s výjimkou případů, kdy je dán některý z důvodů, při 

kterých povinná nabídka převzetí učiněna být nemusí, je nutné nabytí tzv. rozhodného 

podílu a to ve výši minimálně 30 % všech hlasů spojených s účastnickými cennými 

papíry vydanými cílovou společností. Nicméně rozhodujícím a bezpodmínečným 

momentem nabídky převzetí nadále zůstává vůle navrhovatele společnost ovládnout, 

neboť absence prvku ovládání je jednou z výjimek z nabídkové povinnosti stanovené v 

§ 39 odst. 2 zákona o nabídkách převzetí
164

. Za nabídky převzetí jsou považovány i tzv. 

zastřené nabídky, jakožto jednání vykazující významné znaky nabídky převzetí a 

směřující k nabytí účastnických cenných papírů cílové společnosti, ačkoliv formálně 

nenaplňuje zákonnou definici nabídky uvedenou výše. Velký význam má zákon o 

                                                
161 Čech, P.. Nový zákon o nabídkách převzetí vyvolává pochybnost, úsměv i obavy, Právní zpravodaj, č. 

12/2007. 
162 Pihera, V., Havel, B.. Krátké slovo ke kritice zákona o nabídkách převzetí, Právní zpravodaj, č. 

7/2008. 
163

 Havel, B., Pihera, V.. Zákon o nabídkách převzetí: Komentář, 1.vydání, C.H. Beck, Praha 2009, str. 

36. 
164 Čech, P.. Nový zákon o nabídkách převzetí vyvolává pochybnost, úsměv i obavy, Právní zpravodaj, č. 

12/2007 str. 3. 
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nabídkách převzetí také ve vztahu k nabídkám se zahraničním prvkem, neboť obsahuje 

úpravu kolizních kritérií pro určení rozhodného práva a příslušného orgánu dozoru. 

 

Základním pravidlem, z něhož zákon vychází je v souvislosti s komunitární 

úpravou zmíněné pravidlo neutrality orgánu cílové společnosti stanovené v § 15 zákona 

o nabídkách převzetí. Na rozdíl od Směrnice však český zákonodárce zvolil pro 

uplatnění pravidla neutrality dřívější okamžik, než je moment závaznosti nabídky. 

Počátek povinnosti zachovávat neutralitu totiž spadá dle českého zákona do doby, kdy 

se členové orgánů cílové společnosti dozví o skutečnostech, ze kterých lze důvodně 

předpokládat, že bude učiněna nabídka převzetí. Toto pravidlo je dále doplněno 

pravidlem průlomu a pravidlem rovných podmínek. Pravidlo průlomu v souladu s čl. 

Směrnice č. 11 dle Čecha
165

: „Sleduje účel dočasně obnovit soulad mezi podílem 

akcionářů na základním kapitálu a hlasovacích právech, je-li v konkrétní cílové 

společnosti narušen v důsledku existence disproporčních hlasovacích práv, či naopak 

omezení hlasovacích práv, která plynou ze stanov či jiných ujednání (mezi společností a 

akcionáři, resp. akcionáři navzájem).“ Rozhodnutí o uplatnění pravidla průlomu náleží 

Valné hromadě společnosti
166

, přičemž prolomení v podobě neuplatnění hlasovacích 

disproporcí nastává, pokud Valná hromada cílové společnosti hlasuje o obranných 

opatřeních proti navrhovateli a nabídce
167

 a prolomení v podobě neúčinnost omezení 

převoditelnosti cenných papírů se uplatní po dobu závaznosti nabídky. Stejně tak se 

pravidlo průlomu vztahuje na první Valnou hromadu, která byla svolána navrhovatelem, 

který nabyl v důsledku nabídky minimálně tříčtvrtinový podíl na základním kapitálu 

cílové společnosti a to s cílem změnit složení orgánů či stanovy cílové společnosti, což 

by při existenci všech těchto překážek bylo možné jen stěží. Pravidlo rovných podmínek 

pak souvisí s tím, že Směrnice dle čl. 12 neukládá státům povinnost uzákonit pravidlo 

neutrality a průlomu, ale členské státy mají povinnost společnostem se sídlem na jejich 

území umožnit, aby ve svých stanovách tato pravidla upravily a pro případ nabídky 

převzetí je také dodržovaly a to dobrovolně. Motivace pro dobrovolné přijetí pravidla 

průlomu spočívá ve zlepšení právního postavení společnosti v případech, kdyby samy 

                                                
165 Čech, P.. Nový zákon o nabídkách převzetí vyvolává pochybnost, úsměv i obavy, Právní zpravodaj, č. 

12/2007 str. 4. 
166 Pro uplatnění pravidla průlomu je nutné rozhodnutí kvalifikované většiny vyžadované pro změnu 

stanov. 
167 Viz § 15 odst. 2 zákona o nabídkách převzetí. 
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byly navrhovateli nabídky převzetí, a to z toho důvodu, že Valná hromada cílové 

společnosti, která dobrovolně aplikuje výše zmíněná pravidla může rozhodnout o tom, 

že se nepoužijí, pokud za nabídkou převzetí stojí společnost, která se témuž pravidlu 

nepodřídila. Právě v reciproční aplikovatelnosti těchto pravidel je pak zakotveno 

pravidlo rovných podmínek.  
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Závěr 
 

Domnívám se, že cíle mé diplomové práce bylo dosaženo. V úvodních 

kapitolách první části práce byl vysvětlen obsah pojmu a obecně popsány základní 

odlišnosti jednotlivých pojetí corporate governance z hlediska jejich příčin, historického 

pozadí, modelů řízení a správy akciových společností a jejich geografického uplatnění. 

Pozornost byla věnována otázkám, které vznikají ohledně tzv. vztahu zmocnění mezi 

managementem a akcionáři, včetně ekonomické problematiky v podobě nákladů 

zmocnění. Dále byly nastíněny teoretické základy a myšlenková východiska corporate 

governace a to opět s ohledem na právní kulturu a přístup uplatňovaný v dané 

zeměpisné oblasti. Poslední kapitola první části byla věnována rozboru nástrojů správy 

a řízení akciových společností včetně jejich kategorizace, přičemž pozornost byla 

soustředěna také na význam kodexů, které jsou jako soubory pravidel řízení a správy 

společností sui genesis tolik charakteristické pro tuto mladou vědní disciplínu.  

 

Druhá část práce se taktéž orientovala na komparaci anglosaského a 

kontinentálního pojetí coporate governance, avšak s konkrétním zaměřením na jeden z 

externích aspektů správy a řízení akciových společností. Tímto jevem jsou nabídky 

převzetí, jejichž původ je, díky vyvinuté kultuře kapitálových trhů ve Spojených státech 

amerických a Velké Británii, anglosaský. V souvislosti s rozvojem obchodu s cennými 

papíry, rostoucím počtem tzv. korporátních nájezdů, nutností upravit práva a povinnosti 

subjektů zainteresovaných na převzetí, potřebou ochrany akcionářů cílové společnosti a 

s tím související snahou o eliminaci praktik managementu, které by mohly poškodit 

cílovou společnost a tím i její vlastníky a v neposlední řadě také v souvislosti 

s nezbytností regulace nabídek převzetí se zahraničním prvkem však Evropská unie 

reagovala na daný vývoj přijetím Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES 

o nabídkách převzetí.  

 

Cílem práce nebyl pouhý popis a komparace jednotlivých právních a 

ekonomických aspektů corporate governance a problematiky nabídek převzetí. Jednak 

bylo díky interdisciplinární povaze tohoto vědního oboru zohledněno také 

psychologické a sociologické hledisko corporate governance a dále byly podtrženy a 



SPECIFIKA ANGLOSASKÉHO A KONTINENTÁLNÍHO CORPORATE GOVERNANCE 

 

 63 

vysvětleny základní pilíře anglosaského a kontinentálního pojetí prostřednictvím 

komparace, včetně porovnání právní úpravy, příčin a vývoje problematiky nabídek 

převzetí v Evropě a Spojených státech.  

 

V souladu s požadavky na formální úpravu prací, obsahuje závěrečná část mé 

diplomové práce stručný abstrakt v českém a anglickém jazyce, seznam klíčových slov 

a seznam použité literatury a dalších pramenů.  
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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.  
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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. 
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Summary  

The specificity of the anglo-saxon and continental understanding of corporate  

governance 

 

The goal of my thesis is to characterise specifics of anglo-saxon and continental 

corporporate governance with regard to the different historic background, capital 

markets` development degree, theoretical issues, shareholder structure, methods of 

investment funding and the organizational structure models in both of these legal 

cultures. The scope of the research is focused only on comparison of two systems and 

concepts of the corporate governance rather than overall description and analysis of its 

every single aspect. Second part of this paper is dedicated to the takeover bids issue, as 

one of the external aspects of corporate governance. 

 

Subchapter 1.1 is introductory and endeavours to define the concept of corporate 

governance. Subchapter 1.2 examines the history and first ocuurence of the corporate 

governance issues that is very closely connected to the so called „separation of 

ownership and control“ phenomenon.  As far as the relationship between shareholders 

and management of the company is concerned, subchapter 1.3 deals with the agency 

problem  in relation with its costs. The comparison of shareholder structure and 

company funding method is the core question of the subchapter 1.4. Following part 

describes the monistic and dualistic organizational structure based either on connection 

of leading and control in the hands of sole body or on the contrary on their division 

between two separate bodies. Subchapter 1.6 relates to main theoretical issues of 

corporate governance represented by shareholder theory, stakeholder approach and 

nowadays also by corporate social responsibility. Finally the last subchapter of the 

thesis first part discusses the influence and significance of particular corporate 

governance instruments and in addition to this provides its categorization.  

 

Second part of my paper compares both concepts of corporate governance with 

regard to takeover bids. These two matters are closely connected through the 

disciplinary role of takeover threat for the current management. Subchapter 2.1 explains 
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basic terminology used in this part of the thesis, positive and negative aspects of 

takeover bids, funding of bidding mechanism and reasons that make the raider decide to 

pursue the bid. Next subchapter attempts to look inside the mind of the target company 

management and therefore focuses on different defensive strategies, especially so called 

poison pills. Other two subchapters characterise American, British, European Union and 

Czech takeover bids legal regulation. 
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