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Úvod 
 

Tradiční organizační strukturou akciové společnosti v českém právu je struktura 

dualistická s představenstvem a dozorčí radou. Zákon o obchodních korporacích, přijatý 

spolu s novým občanským zákoníkem, zavádí do českého korporačního práva novinku, 

totiž možnost monistické správy akciové společnosti, která je vlastní především 

angloamerickému korporačnímu právu. O úplnou novinku se však nejedná, monistickou 

strukturu de lege lata umožňuje úprava Evropské společnosti (či Evropské akciové 

společnosti, což je termín, který práce nadále využívá). Nový zákon o obchodních 

korporacích lze chápat jako přerušení kontinuity v českém obchodním právu, tak by 

mohlo být nahlíženo i na představení monistického systému organizační struktury. 

Takové vnímání tohoto institutu by však bylo chybou. Úprava monismu ve správě 

akciové společnosti je pouze logickým důsledkem sílícího úspěchu britského, resp. 

amerického korporačního práva a na něj navazující legislativy v celé Evropě, přijímané 

v rámci trendu nazývaném odbornou literaturou jako soutěž právních řádů (v 

angloamerickém kontextu forum shopping či statute shopping). Jako důsledek tohoto 

trendu je třeba vnímat právě i představení monistické organizační struktury v českém 

právním řádu. Vzhledem k tomu, že vývoj českého korporačního práva nelze vnímat 

odděleně od ostatních právních řádů, je v určitých pasážích věnována pozornost i 

zahraniční úpravě. Přitom je třeba mít na mysli, že práce není komparačním dílem, 

odkazy na zahraniční úpravu jsou v ní tedy omezeny. 

Dané téma jsem si vybral z důvodu zájmu o corporate governance, jehož studiu 

jsem se věnoval také při mém ročním studijním pobytu na Universitě v Kodani 

ve školním roce 2011/2012. Téma mě zároveň oslovilo tím, že se v České republice 

jedná o úpravu novou. Při práci na tomto tématu je třeba se zabývat jednak zahraniční 

úpravou v jednotlivých státech, zároveň je třeba analyzovat zákon o obchodních 

korporacích v rámci nové úpravy soukromého práva. Efektivní nastavení vztahů 

v akciové společnosti a rozsahu působnosti výkonných a kontrolních orgánů považuji za 

základ dobré governance a myslím si, že úprava techniky moci a organizační struktury 

je jedním ze základních témat nauky corporate governance. To, zda je společnost řízena 

dualisticky či monisticky, má na samotnou povahu její správy a řízení veliký vliv. 
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V samotném úvodu se práce věnuje rámcovému představení obou modelů správy 

akciové společnosti a jejich srovnání. Dále je krátce představena úprava monistické 

organizační struktury Evropské akciové společnosti (též „SE“), především z důvodu 

srovnání obou úprav. Poměrně komplexní úprava v zákoně o SE se mohla stát 

předobrazem úpravy v ZOK. I když se jejím východiskem nestala, je otázkou, proč tato 

úprava ze zákona o SE nebyla převzata a zda některým institutům úpravy SE neměla 

být věnována větší pozornost při přijímání úpravy nové. Jádrem této práce je pak 

představení úpravy monisticky organizované akciové společnosti, jak jí přináší ZOK. 

Pozornost je věnována především správní radě, jako centrálnímu správně-kontrolnímu 

orgánu, a jejímu odlišení od dozorčí rady v dualistickém systému správy. Práce se 

věnuje členství ve správní radě, jejímu svolávání, usnášení nebo právům a povinnostem 

jejích členů. Vzhledem k tomu, že v nové úpravě došlo ke změnám oproti úpravě staré, 

je zvýšená pozornost věnována také jim. Další část práce se zabývá statutárním 

orgánem monistické akciové společnosti, kterým je statutární ředitel. A to především 

jeho postavením v rámci společnosti, jeho působností a povinnostmi v oblasti 

obchodního vedení a jednání za společnost. Zvlášť je třeba řešit konkurenci správní 

rady a statutárního ředitele v oblasti obchodního vedení, jeho povinnost řídit se pokyny 

valné hromady a souběh funkcí statutárního ředitele a předsedy správní rady. Z důvodu 

rozsahu práce není možné se zaměřovat na speciální úpravu kótovaných akciových 

společností, či úkoly a postavení orgánů společnosti v koncernu anebo při přeměnách 

akciové společnosti. 

Český zákonodárce vyřešil úpravu monistické struktury akciové společnosti 

použitím rozsáhlé analogie. Přímá úprava správní rady a statutárního ředitele je velice 

střídmá. Na první pohled elegantní analogické užití ustanovení týkajících se 

představenstva a dozorčí rady skýtá mnoho komplikací při aplikaci. Především je třeba 

mít na mysli, že i když se dotyčná ustanovení obdobně aplikují, mezi orgány dvou 

systémů správy přímá obdoba není, naopak jsou velice rozdílnými. S tím je spojena 

potřeba testu použitelnosti závěrů právní nauky a judikatury pro případ orgánů 

monistické struktury. Vzhledem k novosti zkoumané úpravy je literatura, která se jí 

týká, omezená. V práci je tak citována současná judikatura a odborná literatura, jejíž 

použitelnost na novou úpravu je vždy zvažována. Vodítkem pro zjednodušení aplikace 

ustanovení ZOK (či současné právní nauky) nemůže být ani důvodová zpráva k zákonu. 
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Její verze, která byla publikována společně se zákonem, je plná zjevných chyb, 

opomenutí, komentářů a odkazů na ustanovení, která byla zrušena v průběhu 

legislativního procesu. Při jejím používání je z tohoto důvodu třeba každou informaci 

podrobit hodnocení. 

Spolu s novou úpravou přichází v omezené míře též nová terminologie, tu práce 

užívá v případě nové úpravy. V případě úpravy současné je možné, že bude užito 

terminologie staré. Tak např. termín „právní jednání“ je třeba chápat jako „právní úkon“ 

de lege lata a nezaměňovat ho např. s jednáním za akciovou společnost. Pojem 

„obchodní korporace“ či „korporace“ je používán ve významu dle ZOK. Monistickou 

společností je třeba chápat společnost s monistickou organizační strukturou, obdobně 

v případě společnosti dualistické. 
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1. Organizační struktura akciové společnosti jako součást 

corporate governance 
 

Struktura akciové společnosti, jako zásadní ekonomické jednotky v 

celosvětovém měřítku
1
, organizace jejího řízení a vztahy mezi jejími jednotlivými 

orgány jsou jedním ze základních témat nauky o správě a řízení společnosti (corporate 

governance). Efektivita nastavení základních vztahů ve společnosti, ať již se to týká 

vedení společnosti či dostatečné kontroly managementu, prošla v posledních dvaceti 

letech hned několika zkouškami. Za zmínku stojí především případy významných 

akciových společností Enron či WorldCom
2
 ve Spojených státech, jejichž osud se dá 

přičíst právě zanedbané corporate governance. U nedávných legislativních snah
3
 (nejen 

v USA, ale i v Evropě) je patrná návaznost na tyto kauzy, či na nedávnou finanční krizi 

z roku 2008. Dá se tak říci, že právě hospodářská selhání a krize v posledních letech z 

velké části formovaly současný stav corporate governance. I když je definic corporate 

governance mnoho a tato práce si nedává za cíl je ani popisovat, ani hodnotit, je vhodné 

alespoň jednu uvést. Dle Principů OECD pro správu a řízení podniků
4
, corporate 

governance zahrnuje úpravu vzájemných vztahů mezi managementem, správní radou 

(boardem), akcionáři a ostatními zainteresovanými osobami (stakeholders
5
). Úkolem 

dobré governance je pak dle OECD motivace správní rady a managementu k 

dosahování cílů, jež jsou v zájmu společnosti a jejích akcionářů, za současného zajištění 

náležitého dohledu nad činností těchto výkonných orgánů společnosti. Právě v tom, 

jakým způsobem má v rámci společnosti probíhat dohled nad orgány zodpovědnými za 

                                                 
1
 I když není akciová společnost nejčastějším způsobem podnikání, je unikátní svou schopností sdružovat 

majetek a umožněním kapitálově náročnějšího druhu podnikání. 
2
 Viz MARKHAM, Jerry W. A financial history of modern U.S. corporate scandals: from Enron to 

reform. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2006. 
3
 V USA je nejzásadnějším legislativním počinem zákoník Sarbanes-Oxley Act z 29. července 2002. V 

Evropě je to pak např. Combined Code on Corporate Governance ve Velké Británii, doporučení EU 

2005/162/ES (úloha nevýkonných členů správní rady) a 2004/913/ES (odměňování ředitelů), celosvětově 

uznávanými jsou pak Principy OECD (OECD Principles of Corporate Governance), ze kterých vychází i 

český Kodex správy a řízení společností z roku 2004 (nahrazující předchozí z r. 2001). 
4
 OECD Principles of Corporate Governance, 2004. dostupné online: 

<http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf>.[cit. dne 25.2.2013]. 
5
 Tento pojem je v zahraniční právní nauce používán k označení okruhu osob, které mají zájem na 

dobrém fungování společnosti a zároveň se na ekonomické prosperitě entity podílejí. Někdy jsou děleni 

na vnitřní a vnější stakeholdery. Vnitřními jsou akcionáři, zaměstnanci nebo management. Okruh 

vnějších je široký a jsou do něj započítáváni dodavatelé, odběratelé nebo věřitelé společnosti, příp. další 

osoby a entity zainteresované. 

http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf
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vedení společnosti a jaký má být vztah mezi těmito orgány výkonnými a orgány 

kontrolními, se liší dva základní modely organizační struktury akciové společnosti. Je to 

na jedné straně systém dualistický, kdy je obchodní vedení a řízení společnosti svěřeno 

jednomu orgánu a kontrolní funkce orgánu druhému, od prvního personálně i funkčně 

oddělenému, a na straně druhé systém monistický, kdy se výkonné i kontrolní funkce 

snoubí v orgánu jediném.  

 

1.1 Dualistický systém organizační struktury akciové společnosti 
 

Dualistický systém (two-tier system, dual board system) organizační struktury 

akciové společnosti (dominantní též v českém obchodním právu) je typickým pro 

Německo. Kromě SRN je vlastní též právu rakouskému, polskému, slovenskému či 

nizozemskému. V důsledku přijetí nařízení Rady č. 2157/2001, o statutu evropské 

společnosti z roku 2001, které představilo novou právní formu podnikání v EU, 

Evropskou akciovou společnost, který nabízí volbu mezi oběma základními druhy 

organizační struktury, uvedly úpravu dualistické organizační struktury do svých 

právních řádů i tradičně monistické země jako Spojené království. Zatím ovšem pouze 

pro případ SE. V tomto modelu správy je svěřena výkonná moc kolektivnímu orgánu - 

představenstvu (Vorstand), který je pověřen obchodním vedením společnosti a jejím 

každodenním řízením. Dozorčím orgánem je pak dozorčí rada (Aufsichtsrat) a funkce 

člena představenstva je s funkcí člena tohoto orgánu neslučitelná. Dozorčí rada je 

volená valnou hromadou společnosti, a kromě působnosti v oblasti kontroly jí náleží též 

další pravomoci rozhodovacího rázu. Tak je v klasickém dualistickém systému 

pravidlem volení a odvolávání představenstva dozorčí radou. Ta kromě toho disponuje 

pravomocí svolání valné hromady nebo dalšími „výkonnými“ pravomocemi, svěřenými 

jí kromě zákona i stanovami společnosti (např. schvalování důležitých smluv 

uzavíraných představenstvem). Jak upozorňuje Černá
6
, způsob volby členů 

představenstva v klasické dualistické a.s. snižuje relativně jeho závislost na valné 

hromadě akciové společnosti. V některých jurisdikcích se společnosti spravované 

                                                 
6
 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Akciová společnost, díl 3. ASPI Praha. 2006. str. 218. 
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monisticky mohou této koncepci přibližovat
7
, ale právě oddělený kontrolní orgán od 

orgánu výkonného je identifikačním znakem dualistického systému.  

 

1.2 Monistický systém organizační struktury akciové společnosti 
 

Klasický monistický systém (one-tier system, unitary board system) organizační 

struktury akciové společnosti má kořeny v angloamerické právní kultuře
8
. Z tohoto 

původního vzoru vychází i úprava dalších států v Evropě. Dominantním (i když často ne 

jediným) je monistický systém např. ve Francii, Švýcarsku, Španělsku, Finsku, Švédsku 

či Rusku.
9
 V mnoha dalších zemích je monistický systém správy akciové společnosti 

taktéž legislativně upraven, využíván je však spíše ten dualistický. Mezi takové země 

patří Slovinsko, Bulharsko, svým novým zákonem o obchodních korporacích se mezi ně 

bude řadit i Česká republika. V monistickém systému je jakýmsi „ústředním“ orgánem 

správní rada (Board of Directors, Conseil d’administration). Správní rada je 

kolektivním orgánem, jehož členové jsou zásadně
10

 voleni valnou hromadou akciové 

společnosti. Tento jeden orgán plní funkci jak centrálního manažerského správního 

tělesa, tak kontrolního orgánu zároveň
11

. Co se týká další organizace, existují v 

jednotlivých jurisdikcích užívajících tento systém odchylky, které jsou rozebrány a 

připomínány níže v tomto textu. Klasickým pravidlem, vlastním praxi většiny 

„monistických“ obchodněprávních jurisdikcí je pak dvojí typ členství ve správní radě. 

Toto dělení členů správní rady nemá většinou oporu v ustanoveních práva, je však 

běžnou otázkou praxe a bývá zohledněno i v kodexech správy a řízení společností. Tyto 

                                                 
7
 Například švýcarský systém, tradičně monistický, svou flexibilitou umožňuje přiblížení se k 

dualistickému systému. Srov. KUNZ, P. V. Swiss Corporate Governance – an Overview. 2010. str. 107 

dostupné online: 

<http://www.iwr.unibe.ch/content/e7137/e7138/e8539/e8655/099-134KUNZ_ger.pdf>  

[cit. dne 25.2.2013]. 
8
 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Akciová společnost, díl 3. ASPI Praha. 2006. str. 219. 

9
 BOHINC, R. One or two-tier corporate governance systems in some EU and non-EU countries. 2011.  

dostupné online: 

<http://www.megatrendreview.com/files/articles/015/RadoBohinc.pdf> 

[cit. dne 25.2.2013]. 
10

 Z tohoto pravidla existují výjimky. Zahraniční úpravy monistické společnosti často umožňují zvolení 

části správní rady zaměstnanci společnosti. Taková úprava je vlastní např. Francii, nová česká úprava 

s touto možností počítá pouze v rámci úpravy stanovami. 
11

 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Akciová společnost, díl 3. ASPI Praha. 2006. str. 219. 

http://www.iwr.unibe.ch/content/e7137/e7138/e8539/e8655/099-134KUNZ_ger.pdf
http://www.megatrendreview.com/files/articles/015/RadoBohinc.pdf


 

 7 

kodexy a další soft law obsahují doporučení týkající se složení správní rady a dalších 

záležitostí.
12

  

 

1.2.1 Úloha výkonných ředitelů v monistickém systému správy 

První skupina členů správní rady jsou tzv. výkonní ředitelé (executive directors, 

internal directors). Ti jsou (jak již označení jejich funkce napovídá) odpovědni 

především za plnění úkolů spojených s řízením akciové společnosti. Je to skupina v 

rámci správní rady, jež vykonává úkoly spojené s ekonomickým fungováním 

společnosti, rozhodováním a obchodním vedením obecně. Vztah mezi výkonným 

ředitelem a akciovou společností je regulován smlouvou o výkonu funkce (service 

contract), která dále specifikuje jeho práva a povinnosti, či okruh jemu svěřených úkolů 

v rámci obchodního vedení a řízení. Zásadně platí, že jakékoliv smluvní omezení nemá 

vliv na platnost právních jednání, učiněných tímto členem správní rady vůči třetím 

stranám. Stanovy společnosti (bylaws, articles of association) mohou určit, že jeden (či 

více) z výkonných ředitelů je pověřen každodenním obchodním vedením společnosti. 

Takový výkonný ředitel se v rámci angloamerické právní kultury nazývá managing 

director, či Chief executive (officer) – CEO. Výjimkou není uzavírání pracovních smluv 

s osobami, které nejsou členy žádného orgánu akciové společnosti, ale zastávají důležité 

funkce v exekutivě na základě zplnomocnění. Pro takové zaměstnance používá 

angloamerická doktrína označení officers – úředníci.  

 

1.2.2 Úloha kontrolních ředitelů v monistickém systému správy 

Druhou tradiční skupinou v rámci správní rady jsou nevýkonní či kontrolní 

ředitelé (non-executive, supervisory directors, outside/external directors). Tato skupina 

ředitelů je pověřena podobnými úkoly jako členové dozorčí rady v dualistickém 

systému organizační struktury. Jsou voleni (stejně jako výkonní ředitelé) valnou 

hromadou. Je zvykem, že se do postů těchto kontrolních ředitelů vybírají osoby z 

důvodu jejich zkušenosti či odborné způsobilosti v sektoru podnikání akciové 

                                                 
12

 Zvýšené nároky bývají na společnosti s kótovanými cennými papíry. Srov. doporučení Komise ze dne 

15. února 2005, č. 2005/162/ES. dostupné online: 

< http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:052:0051:0063:CS:PDF> 

[cit. dne 25.2.2013]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:052:0051:0063:CS:PDF
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společnosti.
13

 Tito ředitelé nemají žádné smluvní závazky v oblasti řízení společnosti, 

jejich funkce může být též čestná bez nároku na honorář; pokud honorář za výkon své 

funkce pobírají, je zásadně výrazně nižší než ohodnocení výkonných ředitelů.
14

 Není od 

nich ani očekáváno, že se budou účastnit všech zasedání správní rady. Nicméně 

vzhledem k jejich úkolům v rámci akciové společnosti je žádoucí, aby věnovali 

náležitou péči dohledu nad společností, taková povinnost je většinou zakotvena v jejich 

smlouvě o výkonu funkce. Zanedbání této povinnosti by mohlo vést až k odpovědnosti 

za škodu způsobenou společnosti v důsledku tohoto opomenutí. Vysoce žádoucí je, aby 

kontrolních ředitelů byla v rámci správní rady většina. Nadto většina kodexů corporate 

governance upozorňuje na nutnost nezávislosti osob jmenovaných do této funkce.
15

 

Spojení členství výkonných ředitelů a ředitelů kontrolních v jednom tělesu - správní 

radě - dává kontrolním ředitelům možnost účasti na všech zasedáních rady a možnost 

přímé pravidelné interakce s managementem společnosti. To zvyšuje významně jejich 

informovanost o všech záležitostech společnosti. Je i v zájmu kontrolních ředitelů, aby 

si informace opatřili, odpovědnost za rozhodnutí správní rady nesou stejně jako výkonní 

ředitelé.
16

 

 Sluší se dodat, že angloamerické právo zná pouze pojem directors (ředitelé), 

které vnímá jako rovnocenné a rozdělení na výkonné (executive) a kontrolní (non-

executive) ředitele zůstává pouze záležitostí stanov akciové společnosti, případně praxe 

uzavíraných smluv o výkonu funkce.  

 

1.2.3 Předseda správní rady a CEO v monistickém systému 

Všichni členové správní rady volí ze svého středu předsedu. Povaha tohoto postu 

v rámci jednotlivých jurisdikcí se liší. Zásadně v klasickém angloamerickém pojetí 

správní rady platí, že předseda plní organizační úkoly, které se týkají jednání celé rady. 

Radu tedy svolává a řídí její zasedání. Je často též pověřen předsednictvím valné 

                                                 
13

 GRIFFIN, Stephen. Company law: fundamental principles. 3rd ed. Harlow: Longman, 2000. str. 227. 
14

 Tamtéž. 
15

 Combined Code on Corporate Governance. čl. A 3.1. in Financial Reporting Council. THE 

COMBINED CODE ON CORPORATE GOVERNANCE. 2003. dostupné online: 

<http://www.ecgi.org/codes/documents/combined_code_final.pdf>.  

[cit. dne 25.2.2013]. 
16

 du PLESSIS, J. J., GROßFELD B., SAENGER I., SANDROCK O. German Corporate Governance in 

International and European context. 2. vyd. Springer, 2012. str. 9. 

http://www.ecgi.org/codes/documents/combined_code_final.pdf
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hromady
17

. Pro další rozsah oprávnění předsedy správní rady je důležité, zda je zároveň 

obsazen do jiné funkce v rámci exekutivy akciové společnosti. Hojně diskutovaným 

tématem
18

 je právě souběh funkce předsedy správní rady a CEO, představitele nejvyšší 

manažerské pozice ve společnosti. Zahraniční právní nauka corporate governance i 

legislativa jednotlivých států se v názoru na toto spojení funkcí různí. Ve Spojených 

státech je tradičním pojetím právě splynutí těchto dvou funkcí v jedné osobě, vzniká tak 

pozice silného CEO. V takovém systému je pak ohrožena nezávislost i praktická 

realizace dohledu nad řízením společnosti jejími kontrolními řediteli. Mezi hlavní 

výhody je pak třeba zařadit absenci dualismu ve vedení, která může zpomalovat a 

komplikovat efektivní řízení akciové společnosti. Pojetí silného vedoucího orgánu 

uznává i Francie, naopak např. nizozemská úprava monisticky spravované akciové 

společnosti požaduje, aby funkce předsedy správní rady a vrcholného manažera byla 

oddělena
19

 (nutno dodat, že je v Nizozemí tradiční koncepce dualistická). Co se kodexů 

corporate governance týče, staví se k tomuto souběhu funkcí spíše negativně.
20

 

Upozorňují právě na sníženou schopnost efektivního monitoringu CEO ostatními členy 

správní rady. OECD ve svých principech navrhuje jmenování pozice vedoucího 

kontrolního ředitele (lead director)
21

, ten by měl být vybrán z kontrolních ředitelů 

správní rady jako mocenská protiváha silného CEO. Jeho úkolem je především 

svolávání a organizování oddělených jednání kontrolních ředitelů. Nutno dodat, že tato 

praxe není (především ve velkých společnostech) neobvyklá
22

. Otázka souběhu funkcí 

                                                 
17

 GRIFFIN, Stephen. Company law: fundamental principles. 3rd ed. Harlow: Longman, 2000. str. 231. 
18

 BERG S. V., S. K. SMITH. CEO and board chairman: A quantitative study of dual vs. unitary board 

leadership. Directors & Boards. 1978. 

KANG Eugene, ZARDKOOHI Asghar. Board Leadership Structure and Firm Performance. 

dostupné online: <http://193.146.160.29/gtb/sod/usu/$UBUG/repositorio/10280908_kang.pdf>  

[cit. dne 5.11.2012]. 
19

 Houthoff Buruma Coöperatief U.A. INTRODUCTION OF THE ONE TIER BOARD INTO DUTCH 

LAW. 2012. 

dostupné online:  

<http://www.houthoff.com/uploads/tx_hhnewsletters/Corporate_News_Update_-_10_january_2012.pdf> 

[cit. dne 25.2.2013]. 
20

 Combined Code on Corporate Governance. čl. A.2.1 a A.2.2. in Financial Reporting Council. THE 

COMBINED CODE ON CORPORATE GOVERNANCE. 2003.  

dostupné online: <http://www.ecgi.org/codes/documents/combined_code_final.pdf>.  

[cit. dne 25.2.2013]. 
21

 Srov. PricewaterhouseCoopers LLP. Lead directors: A study of their growing influence and 

importance, April 2010. 

dostupné online: 

< http://www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/assets/lead-director-survey.pdf >. 

[cit. dne 25.2.2013] 
22

 Tamtéž. 

http://www.houthoff.com/uploads/tx_hhnewsletters/Corporate_News_Update_-_10_january_2012.pdf
http://www.ecgi.org/codes/documents/combined_code_final.pdf
http://www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/assets/lead-director-survey.pdf
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nejvyššího exekutivního ředitele a předsedy správní rady, tedy předsedy kolektivního 

dozorčího orgánu je důležitá i z hlediska českého zákona o obchodních korporacích, 

který možnost výkonu obou funkcí jednou osobou umožňuje.  

 

1.3 Srovnání obou systémů správy akciové společnosti 

1.3.1 Výhody a nevýhody dualistického systému 

Výhod i nevýhod u obou systémů organizační struktury akciové společnosti je 

několik. Klíčovou výhodou německého (dualistického) sytému je důsledné oddělení 

správy od kontroly. Důraz na toto oddělení, které má vést k zefektivnění kontrolní 

činnosti je u tohoto systému evidentní. Stav, kdy se kontrolní orgán zodpovídá ze své 

funkce pouze valné hromadě, kterou je volen a odvoláván a ta má zároveň eminentní 

zájem na důsledné kontrole managementu je zdánlivě ideální. Úskalím je akcionářská 

apatie
23

 a fakt, že v praxi jsou členové dozorčí rady vybíráni představenstvem a 

hlasování o jmenování členů dozorčí rady je tak často pouze formální. Zájem 

představenstva se v otázce obsazení dozorčí rady evidentně může se zájmem valné 

hromady rozcházet. Mezi hlavní nevýhody dualistického systému organizační struktury 

je pak třeba zařadit právě neúčast členů dozorčí rady na rozhodování společnosti, fakt, 

že kontrola probíhá většinou ex post a nikoliv ex ante, a v neposlední řadě informační 

asymetrii, která panuje mezi představenstvem a dozorčí radou. Tato asymetrie je 

logickým důsledkem způsobu správy akciové společnosti a lze ji stěží odstranit i 

zaváděním rozsáhlých informačních povinností managementu. Nestálé fungování 

dozorčí rady, a z toho vyplývající faktická nemožnost seznámení jejích členů se všemi 

relevantními informacemi, je také jedním z důvodů této informační asymetrie.  

1.3.2 Výhody a nevýhody monistického systému 

Jak je patrné, výhody a nevýhody obou systémů organizační struktury 

korespondují. V monistickém systému jsou všichni ředitelé členy jednoho orgánu, 

správní rady. Na úrovni správní rady mají všichni členové rovné postavení a především 

stejné oprávnění k přístupu k informacím. Tím se u monistického systému (alespoň 

                                                                                                                                               
 
23

 VELASCO, Julian. Taking shareholder rights seriously. 2007. str. 622. 

dostupné online: <http://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/41/2/articles/DavisVol41No2_Velasco.pdf> 

[cit. dne 25.2.2013]. 

http://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/41/2/articles/DavisVol41No2_Velasco.pdf
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teoreticky) informační asymetrie ztrácí a v tom lze spatřovat právě jeho největší 

přednost. Pokud lze dualistickému systému vyčítat ex post způsob kontroly většiny 

rozhodnutí, v monistickém systému to neplatí, tedy alespoň pro rozhodnutí na úrovni 

správní rady, na kterých se podílí jak výkonní, tak kontrolní ředitelé. Jde-li o otázky, 

které na základě zákona či stanov dualisticky spravované akciové společnosti musí 

schválit dozorčí rada, může v případě této společnosti dojít k zbytečným průtahům 

vzhledem k nepravidelnému zasedání rady; v případě akciové společnosti monisticky 

spravované tento problém z podstaty věci odpadá. Jednou ze slabin systému jedné 

správní rady je právě absence separace základních orgánů a.s., a z ní plynoucí otázky 

omezené nezávislosti členů rady a efektivity kontroly managementu.
24

 Schopnost 

správní rady o otázkách řízení společnosti rozhodovat a zároveň tuto činnost 

kontrolovat je nutně limitována. Tato dvojakost role kontrolních ředitelů, kdy kontrolují 

činnost svých kolegů a svou vlastní v rámci jednoho orgánu, může efektivitu prováděné 

kontroly značně omezit. Dalším důležitým aspektem ovlivňujícím nezávislost a 

efektivitu kontroly činnosti akciové společnosti je problematika postavení CEO 

společnosti, zmiňovaná výše. 

                                                 
24

 KANG E., ZARDKOOHI A. Board Leadership Structure and Firm Performance. str. 785. 

dostupné online: <http://193.146.160.29/gtb/sod/usu/$UBUG/repositorio/10280908_kang.pdf>  

[cit. dne 25.2.2013]. 

http://193.146.160.29/gtb/sod/usu/$UBUG/repositorio/10280908_kang.pdf
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2. Úprava monistické organizační struktury společnosti v 

ČR de lege lata 
 

V současné české úpravě kapitálových obchodních společností obsažené v 

zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, vycházející z kontinentálního pojetí akciové 

společnosti německého vzoru, je tradiční a zároveň zcela dominantní organizační 

struktura dualistická. Dualistická organizační struktura akciové společnosti byla i 

jedinou, kterou donedávna česká úprava znala. Ke změně tohoto stavu v českém 

obchodním právu došlo přijetím nařízení Rady ES/EU č. 2157/2001 ze dne 8. 10. 2001, 

o statutu evropské společnosti. Toto nařízení bylo vyústěním dlouhotrvající diskuse na 

úrovni Evropských společenství a Evropské unie
25

 a zavádí do prostředí obchodního 

práva členských států novou entitu – Evropskou akciovou společnost (Societas 

Europaea, SE)
26

, u které je systém organizační struktury ponechán volbě zakladatelů 

této entity. Nařízení o SE nabylo účinnosti dne 8. 10. 2004. Ve členských státech je 

přímo aplikovatelné a po členských státech EU
27

 je vyžadováno přijetí národních 

zákonů k úpravě SE. Takovým zákonem se v ČR stal zákon č. 627/2004 Sb., o evropské 

společnosti („ZoSE“). Pro úpravu evropské akciové společnosti se subsidiárně použije 

úprava akciové společnosti českého práva, jak je zakotvena v obchodním zákoníku. 

Vzhledem k absenci potřebné úpravy v českém právu musel dle požadavku nařízení o 

SE monistickou organizační strukturu této společnosti upravit zákon o SE.
28

 Níže 

popsaná úprava monistické SE nebyla převzata v ZOK. Dle autora důvodové zprávy je 

to proto, že kromě francouzské úpravy (ze které úprava SE ve značné míře vychází) 

byla sledována i úprava švýcarská, která je jednodušší. To však zcela neodůvodňuje 

legislativní řešení, které český zákonodárce zvolil.  

                                                 
25

 K tomuto tématu viz DĚDIČ, Jan a Petr ČECH. Evropská (akciová) společnost. vyd. 1. Praha: Polygon, 

2006. str. 8 an. 
26

 Oficiálním termínem pro označení společnosti dle nařízení je Evropská společnost, jak ale upozorňuje 

Čech (in DĚDIČ, Jan a Petr ČECH. Evropská (akciová) společnost. vyd. 1. Praha: Polygon, 2006.), 

takový termín není přesný. Kromě SE totiž existují další druhy evropských společností (společnosti 

jejichž původ je v legislativě ES/EU), Evropská akciová společnost je tedy termínem přiléhavějším a 

práce jeho použití upřednostňuje.  
27

 Platným je nařízení též v EHP. 
28

 DĚDIČ, Jan a Petr ČECH. Evropské právo společností včetně úplného znění předpisů komunitárního 

práva. 1. vyd. Praha: Polygon, 2004. str. 138. 
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2.1 Struktura monisticky spravované Evropské akciové společnosti 
 

Struktura Evropské akciové společnosti je dle nařízení Rady ES/EU č. 

2157/2001 určena stanovami společnosti při jejím založení. Volba dualistického či 

monistického způsobu správy nezůstává definitivní a akcionáři společnosti se mohou v 

průběhu existence SE rozhodnout pro přechod od jedné organizační struktury ke druhé 

změnou stanov společnosti. Tato konstrukce možnosti volby je ZOK přebrána. Pokud si 

zakladatelé (či akcionáři) zvolí strukturu monistickou, jádro její úpravy naleznou v 

zákoně o SE, úprava v nařízení je totiž minimální
29

 a je svěřena legislativě členských 

států. Zákon o SE vychází ve své podstatě z koncepce francouzské, té je po reformaci v 

posledních letech
30

 vlastní vysoká flexibilita úpravy organizace monistické společnosti. 

Centrálním správně-kontrolním orgánem SE je správní rada. Počet členů správní rady je 

omezen, nejméně musí být členové rady 3, nejvyšší počet je 18. Tuto úpravu ZOK 

nepřebírá (viz níže). Správní rada je kdykoliv valnou hromadou odvolatelná (výjimku 

tvoří členové zastupující zaměstnance). Rada musí dle zákona zvolit ze svých členů 

předsedu, který (pokud není zároveň generálním ředitelem) má pravomoci pouze 

koordinační a reprezentativní.
31

 V působnosti správní rady je orientace činnosti SE a 

platí, že se může zabývat kteroukoli zásadní otázkou významnou pro dobré fungování 

evropské společnosti a prostřednictvím svých usnesení řídit záležitosti těchto otázek se 

týkající (§ 40 odst. 1 ZoSE). V souvislosti s touto úpravou je možné se pozastavit nad 

srovnáním působnosti správní rady v oblasti obchodního vedení v monistické SE a v 

monistické akciové společnosti dle ZOK.
32

 Zákon poskytuje společnosti několik 

možností jak rozvrhnout úkoly v rámci správní rady a jak zajistit její řízení a obchodní 

vedení společnosti. Vzhledem k tomu, že správní rada je zároveň orgánem kontrolním, 

je žádoucí, aby stanovy určily rámec výkonu její kontrolní činnosti a pověření jejich 

členů nebo určily oprávnění fakultativně zřizovaným výborům.  

                                                 
29

 DĚDIČ, Jan a Petr ČECH. Evropská (akciová) společnost. vyd. 1. Praha: Polygon, 2006. str. 329. 
30

 Za jednu z nejzásadnějších reforem francouzského obchodního práva je považován zákon o nové 

ekonomické regulaci z roku 2001 (Nouvelles Regulations Economiques).  
31

 K jednotlivým úkolům předsedy správní rady SE viz DĚDIČ, Jan a Petr ČECH. Evropská (akciová) 

společnost. vyd. 1. Praha: Polygon, 2006. str. 350. 
32

 Viz část 4.2.3 Obchodní vedení společnosti. 
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2.1.1 Statutární orgán monistické Evropské akciové společnosti 

Statutárním orgánem společnosti je zásadně její generální ředitel, přičemž se v 

úpravě SE objevuje níže popsaná pluralita jejích statutárních orgánů. První z možností 

jak koncipovat řízení společnosti je spojení funkcí předsedy správní rady s úlohou 

generálního ředitele SE. Takový předseda-generální ředitel
33

 je svým postavením blízký 

silnému CEO, typickému pro angloamerickou právní kulturu. Druhou možností, jak SE 

spravovat je oddělení těchto funkcí. Předseda správní rady pak je nadán pravomocemi v 

oblasti reprezentace, organizace a koordinace správní rady. Může být též pověřen úkoly 

v oblasti kontroly obchodního vedení společnosti. Volba jedné z výše uvedených 

možností obsazení postu generálního ředitele je svěřena správní radě. Ta o své volbě 

informuje prostřednictvím obchodního rejstříku. Výše popsané postavení generálního 

ředitele je vlastní i úpravě ZOK, způsob volby je však odlišný. Následná úprava je již 

pro SE specifická.  

Dalším statutárním orgánem evropské akciové společnosti v české úpravě je 

delegovaný generální ředitel (totožným orgánem je ve francouzské úpravě SA Directeur 

Général Délégué), jejichž počet v SE nesmí překročit 5. Jedná se o fyzickou osobu, 

jmenovanou na návrh generálního ředitele správní radou. Dle litery zákona o SE je 

delegovaný generální ředitel pověřen asistencí generálnímu řediteli, zároveň má vůči 

třetím osobám stejné jednatelské oprávnění jako generální ředitel. Rozsah jeho 

působností je určen dohodou mezi SE a jejím generálním ředitelem, jakékoliv omezení 

je vůči třetím osobám neúčinné. Třetím statutárním orgánem evropské akciové 

společnosti je její správní rada jako celek. Tím se může částečně stírat rozdíl mezi 

představenstvem a správní radou.
34

 Vzhledem k výše zmíněné subsidiaritě obchodního 

zákoníku přichází v úvahu aplikace ustanovení upravujících a.s. Dle § 191 odst. 1 

ObchZ by pak platilo, že za správní radu může jednat každý člen samostatně (pokud 

tedy stanovy SE neurčí jinak).
35

 Z výše popsaných možností je zřejmé, že zásadní bude 

úprava obsažená ve stanovách, kterým flexibilní znění zákonné úpravy poskytuje 

nejrůznější možnosti. Jak upozorňují Dědič s Čechem
36

, lze stanovami kupříkladu 

                                                 
33

 Tento termín používá i zákon o SE v § 35 odst. 1. 
34

 DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009. str 

790 
35

 DĚDIČ, Jan a Petr ČECH. Evropská (akciová) společnost. Vyd. 1. Praha: Polygon, 2006. str. 332. 
36

 Tamtéž. 
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pověřit předsedu správní rady, který nevykonává funkci generálního ředitele, k jednání 

jménem SE s plným jednatelským oprávněním. K variantě silného předsedy-

generálního ředitele a rozdělení těchto funkcí s „předsedou-koordinátorem“, teoreticky 

přibývá tato varianta „dvouhlavé“ správní rady.
37

 Taková varianta u akciové společnosti 

dle ZOK možná určitě není. Lze si ovšem položit otázku, zda tento systém plurality 

orgánů nadaných jednáním jménem společnosti nemůže být ve výsledku 

kontraproduktivní, to především v případě nedostatečné koordinace. Výše uvedené 

specifické možnosti (především samostatné jednání členů správní rady jménem 

společnosti) je dle názoru autora třeba vnímat pouze jako alternativy k ojedinělému 

využití, nikoliv jako efektivní nástroj každodenního řízení evropské akciové 

společnosti.  

2.1.2 Dozorčí činnost v monistické Evropské akciové společnosti 

Dozorčí činnost je v monistickém systému SE (jak je uvedeno výše) svěřena 

správní radě, stejně jako řízení společnosti. Správní rada uskutečňuje kontroly a ověření 

řízení evropské společnosti, jejího hospodaření a provozu, které považuje za účelné. Z 

tohoto ustanovení ZoSE lze vyvodit potřebu, aby členové správní rady v monistickém 

systému byli nadáni oprávněními, která mají v dualistickém systému členové dozorčí 

rady. Subsidiární aplikace ustanovení § 197 odst. 2 obchodního zákoníku je zde zřejmě 

možná.
38

 Kontrolní funkce lze svěřit také některému ze členů, akcionářů nebo třetí 

osobě mimo organizační strukturu SE. Stejně tak zákon upravuje možnost vytvoření 

výboru, který se může mimo jiného zabývat i otázkami kontroly a dozoru. Mezi 

pravomoci spojené s dohledem nad společností a kontrolou jejího řízení náleží 

oprávnění správní rady schvalovat poskytnutí ručení, avalu a jiných zajištění evropskou 

akciovou společností.
39

 Obdobným „dohledovým“ oprávněním je i výše zmíněné 

rozhodování o svěření obchodního vedení předsedovi-generálnímu řediteli či 

generálnímu řediteli bez předsednictví a volení delegovaných ředitelů na návrh 

generálního ředitele. Navíc je to správní rada, která je oprávněna určit odměnu 

generálního ředitele a delegovaných generálních ředitelů. Obecně lze říci, že u nastavení 

                                                 
37

 Odlišně k pluralitě statutárních orgánů např. RADA, Ivan. Dozorčí rada obchodních společností. Praha: 

Linde, 2008. str. 16. 
38

Srov. DĚDIČ, Jan a Petr ČECH. Evropská (akciová) společnost. vyd. 1. Praha: Polygon, 2006. str. 335. 
39

 Taková úprava monistické společnosti de lege ferenda neexistuje. 
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dozorčích funkcí správní rady evropské akciové společnosti je opět úkolem stanov, aby 

jejich mechanismy fungování nastavily a zákonnou úpravu dále rozvedly a upřesnily. 
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3. Charakteristika úpravy organizační struktury akciové 

společnosti v zákoně o obchodních korporacích 
 

Akciová společnost je upravena v zákoně o obchodních korporacích. Kromě 

ustanovení obsažených v ZOK se na společnost založenou dle tohoto zákona použijí 

podpůrně ustanovení nového občanského zákoníku („NOZ“). Pokud ani ten úpravu 

neobsahuje, použije se postup dle § 10 NOZ, tj. analogie či v nejzazším případě 

posouzení dle principů spravedlnosti a zásad, na nichž NOZ spočívá. Zakladatelé 

společnosti se při zakládání mohou rozhodnout, zda zvolí systém dualistický s 

představenstvem a dozorčí radou, či systém monistický se správní radou a statutárním 

ředitelem. Tato volba je svěřena zakladatelům společnosti, kteří ji mohou promítnout do 

zakladatelských dokumentů, není však definitivní. Jak stanoví ZOK, společnost může 

zvolený systém své vnitřní struktury měnit změnou stanov. Pokud společnost při svém 

založení žádný ze systémů nezvolí či tato volba ze stanov není zřejmá, platí 

nevyvratitelná právní domněnka, že zvolen byl systém dualistický. Je třeba též dodat, že 

volbou organizační struktury zůstávají nedotčena ustanovení týkající se valné hromady. 

Ta má v obou systémech správy postavení nejvyššího orgánu společnosti. Podobně je 

úprava volby organizační struktury koncipována ve Francii, kde je běžnějším modelem 

struktury společnosti model monistický. Francouzská akciová společnost (société 

anonyme) může optovat pro model dualistický ve své zakladatelské listině a svých 

stanovách. Tato možnost je jí dána, stejně tak jako české akciové společnosti dle ZOK, 

při založení i v průběhu existence.
40

 Úprava švýcarská je tradičně monistickou, a tato 

struktura je též jedinou, kterou švýcarský závazkový zákoník de iure umožňuje.
41

 

Zákoník je však tak flexibilní, že umožňuje de facto vytvoření odděleného 

managementu a správní rady s kontrolní funkcí, která svá práva na management dle 

zákona deleguje a neodpovídá přitom za škodu jím způsobenou.
42

 Možnost volby 

zavádí v posledních letech i další státy
43

, její včlenění do ZOK tak lze považovat za 

                                                 
40

 čl. L.225 - 57 Code du Commerce 
41

 KUNZ, Peter V. Swiss Corporate Governance – an Overview. 2010. str. 107 

 dostupné online: <http://www.iwr.unibe.ch/content/e7137/e7138/e8539/e8655/099-134KUNZ_ger.pdf> 

[cit. dne 25.2.2013]. 
42

 Tamtéž. 
43

 V posledních letech ve svém obchodním právu monistickou organizační strukturu upravilo Slovinsko 

nebo Bulharsko, tradiční je možnost volby podle italského práva. Srov. BOHINC, R. One or two-tier 

http://www.iwr.unibe.ch/content/e7137/e7138/e8539/e8655/099-134KUNZ_ger.pdf
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logickou součást jakési spontánní harmonizace
44

. Na tomto místě je třeba též upozornit, 

že nabytím účinnosti ZOK se ruší úprava monistické společnosti v zákoně o SE, jak je 

výše popsána. Existence speciální úpravy monistické organizační struktury SE je možná 

pouze při absenci takové úpravy pro akciovou společnost členského státu. Lze pouze 

spekulovat, proč poměrně komplexní úprava, jak ji zná zákon o SE, nebyla do podoby 

monistické akciové společnosti v ZOK promítnuta. Důvodem může být snad snaha o 

úspornost úpravy korporací de lege ferenda a ponechání prostoru pro stanovy 

společnosti.
45

 Některé prvky v řízení společnosti (např. institut delegovaných 

generálních ředitelů) nebo takové, které slouží k vyšší ochraně akcionářů, mohly být 

zachovány, jiné lze považovat za důvodně odstraněné nebo přinejmenším rozporuplné 

(např. výše zmíněná pluralita statutárních orgánů). 

 

3.1 Analogické použití ustanovení na orgány monistické struktury 
 

Pro akciové společnosti, které si zvolí monistickou strukturu, je zásadní úprava v 

§ 456 an. ZOK. Za stěžejní ustanovení lze považovat právě úpravu dvou odstavců § 456 

ZOK, jejich výklad a aplikaci. Základním principem je, že kdekoliv ZOK stanoví o 

představenstvu, rozumí se tím podle okolností statutární ředitel nebo jiný orgán 

společnosti s obdobnou působností; kdekoliv zákon stanoví o dozorčí radě, rozumí se 

tím (opět podle okolností) správní rada, její předseda anebo jiný orgán s obdobnou 

kontrolní působností. Analogická aplikace ustanovení týkajících se orgánů dualistického 

systému na orgány systému monistického může přinášet komplikace především 

v případě splynutí funkcí statutárního ředitele a předsedy správní rady. Není také zcela 

jasné, jaký orgán s obdobnou působností, jako má statutární ředitel, měl zákonodárce na 

mysli v ustanovení § 456 odst. 1. Jisté je, že se tato analogická úprava správní rady a 

statutárního ředitele netýká pouze ustanovení upravujících přímo představenstvo a 

dozorčí radu
46

, ale kterýchkoliv ustanovení, ve kterých se o orgánech dualistického 

                                                                                                                                               
corporate governance systems in some EU and non-EU countries. 2011. dostupné online: 

<http://www.megatrendreview.com/files/articles/015/RadoBohinc.pdf> [cit. dne 25.2.2013]. 
44

 Takový termín používá Černá, S. in ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Akciová společnost, díl 3. 

ASPI Praha. 2006. str. 33. 
45

 „Oproti francouzské úpravě však české pojetí nesleduje výslovně tamní pojetí, ale využívá také 

jednodušší úpravy švýcarské [...]. Mimo jiné i proto se nesleduje koncepce zákona o evropské 

společnosti.“ in HAVEL, Bohumil. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou 

zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. str. 161. 
46

 Tzn. § 435 až 455 ZOK. 

http://www.megatrendreview.com/files/articles/015/RadoBohinc.pdf
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systému hovoří. Další indicii, jakým způsobem k aplikaci analogie přistoupit poskytuje 

důvodová zpráva ZOK. K použití § 456 ZOK uvádí, že:  

„Vzhledem k možné kumulaci a propojení funkcí není pravidlo obdobného 

použití absolutní a jsou možné věcné odchylky – resp. je celá norma míněna tak, že mezi 

jednotlivými orgány dualistického systému a jednotlivými orgány monistického systému 

není přímá obdoba. Obecně se proto v zákoně konstatuje, že se použijí ta ustanovení, 

která obsahově (tedy věcně – s ohledem na objektivní poznatky) nejlépe (tedy soudem 

řádného hospodáře – arg. profesionalita) odpovídají povaze (statusově vzato) a 

působnosti (nejen z hlediska obecné působnosti, ale také z pohledu působnosti ad hoc) 

zákonných orgánů. Tato teze musí být vykládána s ohledem na kvalitativně vyšší úvahu, 

než které je s to běžný soudný intelekt, a vždy tak, aby nedocházelo k nevyváženosti mezi 

oběma systémy vnitřní struktury řízení.“
47

 

I když daný komentář může působit zmatečně (stejně jako celá důvodová zpráva 

k zákonu) lze z něj vyvodit, že zákon o obchodních korporacích spoléhá na 

profesionální uvážení při aplikaci normy. Je dle něj třeba také vycházet z premisy, že 

mezi orgány dvou systémů správy není přímá obdoba. To, zda se na úpravu orgánu 

monistické struktury a jeho členů použijí analogicky ustanovení týkající se dozorčí rady 

nebo představenstva (nebo zda jejich použití ani na jeden z orgánů nepřipadá v úvahu) 

je třeba zvážit. Nelze tak ustanovení, které se týká např. představenstva bez dalšího 

aplikovat na statutárního ředitele. Především je třeba zkoumat, jakou povahu má dané 

ustanovení, resp. zda by takové ustanovení, v dualistickém systému věnované úpravě 

představenstva či dozorčí rady, mělo být obdobně použito, či zda jeho aplikace 

nepřipadá v úvahu. Je třeba brát v potaz povahu orgánů obou systémů správy (např. 

individualitu statutárního ředitele a kolektivnost představenstva). Analogická 

aplikovatelnost ustanovení, která upravují např. členství v dozorčí radě, její svolávání 

anebo jiné záležitosti organizačního rázu, bude zřejmě bez diskuse, u jiných ustanovení 

je třeba zkoumat blíže jejich použitelnost. Jak důvodová zpráva upozorňuje, komplikace 

při aplikaci analogie přináší kumulace a propojení funkcí v případě monisticky 

spravované akciové společnosti. 

                                                 
47

 HAVEL, Bohumil. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 

1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. str. 180.  
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4. Orgány monisticky spravované společnosti dle ZOK 
 

Obligatorními orgány monisticky spravované a.s. jsou správní rada a statutární 

ředitel; v případě akciové společnosti veřejného zájmu je takovým obligatorně 

zřizovaným orgánem i výbor pro audit.
48

 Správní rada je základním výkonným a 

kontrolním orgánem společnosti. Je jí svěřena kontrola nad výkonem funkce 

statutárního ředitele a činností společnosti, zároveň je nadána širokou rozhodovací 

působností. Statutárním orgánem monisticky spravované a.s. je statutární ředitel, volený 

správní radou. 

 

4.1 Správní rada 

4.1.1 Povaha správní rady, působnost, pravomoci, prameny úpravy, 

 jednání správní rady 
 

Správní rada je základním výkonným a kontrolním orgánem společnosti. Realitě 

zahraničních monistických akciových společností je vlastní výše zmíněné rozdělení 

správní rady na výkonné a nevýkonné (kontrolní) členy, pověřenými oddělenými 

úkoly.
49

 Absenci legislativního zakotvení tohoto dvojího druhu členství odůvodňuje 

zákonodárce
50

 mimo jiné nadbytečností takové úpravy u akciových společností, které 

nejsou kótované. Dále též argumentuje, tím že ZOK i NOZ poskytují dostatek prostoru 

a prostředků pro individuální úpravu stanovami. Jak již bylo předesláno, dělení na 

výkonné a kontrolní ředitele je v zahraničních jurisdikcích svěřeno také úpravě 

zakladatelských dokumentů. Co se týká výkonných rozhodovacích pravomocí, tak mezi 

ty patří především určování základního zaměření obchodního vedení společnosti správní 

radou. I když je správní rada částečně nadána obchodním vedením, v čemž lze spatřovat 

zásadní rozdíl oproti dozorčí radě v dualistické organizační struktuře
51

, jediným 

orgánem ze zákona oprávněným jednat za společnost (jménem a s důsledky pro 

                                                 
48

 K výboru pro audit viz ČERNÁ, Stanislava. Výbory pro audit v zahraničních a tuzemských akciových 

společnostech. Obchodněprávní revue. č.8/2010. 
49

  
50

 HAVEL, Bohumil. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 

1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. str. 52. 
51

 Více k roli správní rady v oblasti obchodního vedení přináší část práce věnovaná statutárnímu řediteli. 
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společnost) ve všech záležitostech zůstává statutární ředitel.
52

 Působnost správní rady je 

nejširší možná, totiž ve všech věcech týkajících se společnosti, ledaže jsou tyto 

vyhrazeny valné hromadě. Jedná se o tzv. zbytkovou rozhodovací působnost a logicky ji 

tak nelze rozšířit. Toto ustanovení § 460 odst. 2 ZOK o působnosti správní rady ve 

všech věcech týkajících se společnosti je dle názoru autora třeba vnímat kogentně a 

nelze se od něj odchýlit úpravou stanov společnosti nebo jiným vnitřním předpisem, 

resp. smlouvou s členem orgánu. Působnost správní rady nelze omezit nebo odebrat, na 

podobné ustanovení stanov by bylo třeba pohlížet jako na neexistující.  

Důležitou pravomocí správní rady je též možnost svolání valné hromady v 

případě nečinnosti statutárního ředitele nebo vyžaduje-li to zájem společnosti.
53

 Dále 

správní rada jmenuje statutárního ředitele a.s., může omezit jeho jednatelské oprávnění 

(upraví-li toto stanovy), uděluje souhlas s uzavřením smluv v rozsahu určeném 

stanovami a v řízení proti statutárnímu řediteli zastupuje pověřený člen správní rady 

akciovou společnost. Správní rada také dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele 

(nebo orgánu s obdobnou působností) a na činnost společnosti. Ve své činnosti se řídí 

zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo 

stanovami. Na upravení otázek týkajících se správní rady a jejích členů se v první řadě 

použijí ustanovení § 457 až 460 ZOK. V druhé řadě nastupuje výše zmíněné analogické 

užití ustanovení upravujících dozorčí radu, které bude z důvodu strohé úpravy správní 

rady v ZOK nutné. Vzhledem k tomu, že ZOK je zákonem speciálním k NOZ, použijí 

se subsidiárně k ZOK též obecná ustanovení o orgánech právnické osoby a jejím 

jednání. Pokud je však úprava v ZOK komplexní, úprava občanského zákoníku se 

nepoužije. Důležitou roli hrají samozřejmě stanovy akciové společnosti, zvlášť ve 

střídmé úpravě ZOK a při novém pojetí kogentnosti (resp. dispozitivnosti) norem 

soukromého práva se jejich úloha zdůrazňuje.
54

  

Jednáním za akciovou společnost je (jako statutární orgán) pověřen statutární 

ředitel. V případě, že za ni jedná člen správní rady, použije se § 166 odst. 1 NOZ. Člen 

správní rady tak zavazuje společnost pouze v rozsahu obvyklém vzhledem k jeho 

                                                 
52

 Srov. PLÍVA Stanislav in ŠTENGLOVÁ, Ivana., Stanislav PLÍVA, Miloš TOMSA a kol. Obchodní 

zákoník: komentář. 13. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. str. 33. 
53

 V případě nečinnosti správní rady je kterýkoli její člen oprávněn svolat valnou hromadu (§ 404 ZOK).  
54

 K pojetí kogentnosti ustanovení nové úpravy soukromého práva viz PELIKÁN, Robert. Kogentní a 

dispozitivní ustanovení v novém zákonu o obchodních korporacích. Obchodněprávní revue, č. 9/2012. 
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funkci. Může tak být rozdílný rozsah zastupitelského oprávnění výkonného a 

kontrolního člena správní rady. Pro případ excesu (např. v případě jednání za 

statutárního ředitele) je třeba aplikovat ustanovení § 440 NOZ. Vyloučeno samozřejmě 

není (a lze i očekávat) smluvní zastoupení v rámci plnění specifických úkolů při chodu 

společnosti (nad rámec členství ve správní radě). 

 

4.1.2 Členství ve správní radě 
 

4.1.2.1 Počet členů správní rady a délka jejich funkčního období 

Dle § 152 NOZ si právnická osoba tvoří orgány individuální nebo kolegiální. 

Zásadně je správní rada orgánem kolegiálním, výklad ustanovení ZOK však připouští i 

závěr, že je možná existence správní rady o jednom členu (viz níže). Pravidlem, 

vlastním úpravě správní i dozorčí rady v ZOK je, že mají 3 členy, pokud stanovy neurčí 

tento počet jinak.
55

 Nový zákon tak opustil dosavadní úpravu dualistické akciové 

společnosti, kdy jak u představenstva
56

 tak u dozorčí rady je minimální počet členů 3. 

Zároveň zákon nesleduje předchozí úpravu monistické (ani dualistické) SE, kde stanoví 

jako minimální počet členů správní rady 3 osoby (u dozorčí rady a představenstva SE je 

to 1). Dle nové úpravy je teoreticky možné, aby správní rada měla pouze jednoho člena. 

Při rozvedení této myšlenky lze dojít i k závěru, že tento člen správní rady bude zároveň 

jejím předsedou a statutárním ředitelem akciové společnosti.
57

 Výše zmíněná absence 

návaznosti na předchozí úpravu je v nové úpravě soukromého práva častá, v tomto 

případě lze tvrdit, že i pochopitelná a správná. Především je třeba upozornit, že důvodu 

pro odlišný počet členů orgánů dualistické SE a a.s. zřejmě nebylo.
58

 Co se týče 

maximálního počtu členů správní rady, ten určen není, stanovy počet pouze musí 

obsahovat, pokud má být vyšší či nižší než 3 (viz výše)
59

. Novinkou v úpravě členství v 

dozorčím orgánu je absence zastoupení zaměstnanců, která jí byla do přijetí ZOK 

                                                 
55

 V tomto bodu je vhodné poznamenat, že důvodová zpráva k zákonu sleduje stále úpravu původního 

návrhu ZOK, kdy byl určen minimální počet členů dozorčí rady.  
56

 Výjimka existuje u akciové společnosti s jediným akcionářem. 
57

 Srov. LASÁK, Jan. Akciová společnost na prahu rekodifikace: základní novinky. Obchodněprávní 

revue, č. 2/2012. str. 49. 
58

 Tamtéž. 
59

 Tímto zákonodárce opět upouští od úpravy monistické organizační struktury v zákoně o SE. Ta po 

vzoru francouzské úpravy přebrala maximální počet 18 členů. Společnostem je při absenci úpravy tohoto 

maximálního počtu členů v ZOK ponechána volba s ohledem na jejich ekonomické potřeby a možnosti. 

(viz. Důvodová zpráva k ZOK). 
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vlastní. Tu neshledal zákonodárce za nutnou. Lze se domnívat, že právo na jmenování 

části správní rady by valná hromada (jakožto orgán, který je jmenováním pověřen) 

mohla svěřit zaměstnancům stanovami společnosti.  

Pokud není délka funkčního období člena správní rady určena stanovami ani 

dohodnuta ve smlouvě o výkonu funkce s tímto členem, platí, že je tříletá. Pro případ 

rozporu stanov se smlouvou dává zákon přednost délce dohodnuté ve smlouvě. Na 

rozdíl od dřívější úpravy zákon nestanoví maximální možnou délku funkčního období 

pro orgány akciové společnosti, to lze přičíst obecné povaze nové úpravy soukromého 

práva a jejímu důrazu na autonomii vůle stran. 

 

4.1.2.2 Podmínky pro výkon funkce člena správní rady 

Členem správní rady může být jak fyzická, tak dle nové úpravy i právnická 

osoba. Svou funkci vykonává fyzická osoba zásadně osobně, to však nebrání tomu, aby 

člen správní rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena, aby za něj v nepřítomnosti 

hlasoval. V případě členství právnické osoby ve správní radě se požadavky na člena 

orgánu vztahují na zástupce této právnické osoby, tj. statutární orgán či voleného 

zástupce. Obecným požadavkem na člena správní rady je plná svéprávnost
60

, 

bezúhonnost dle zákona o živnostenském podnikání a absence překážky v provozování 

živnosti dle tohoto zákona. Člen orgánu má vůči společnosti také informační povinnost 

o insolvenčním řízení ohledně jeho majetku anebo majetku společnosti, v níž působil a 

o dalších skutečnostech dle § 46 odst. 2 ZOK (insolvenční řízení, vyloučení z výkonu 

funkce, jiná překážka). Pokud je členem správní rady povolán ten, kdo není podle 

zákona způsobilý, hledí se na jeho povolání do funkce, jako by se nestalo. Takové 

povolání není právním jednáním, ale pouze zdánlivým právním jednáním (non 

negotium). Pokud člen v průběhu výkonu své funkce způsobilost ztratí, jeho funkce 

člena správní rady ex lege zaniká. Povinností takového člena je tuto skutečnost 

společnosti oznámit. Takové povolání, které se nestalo či ztráta funkce se nedotýká práv 

nabytých v dobré víře. To se zřejmě týká jak práv třetích osob, tak práv samotného 

člena správní rady (při dodržení požadavku dobré víry). Důležitým je také fakt, že člen 

správní rady nemůže být zároveň statutárním ředitelem, ani jinou osobou oprávněnou 
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 Výjimku obsahuje § 152 odst. 3 NOZ. 
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podle zápisu v obchodním rejstříku za společnost jednat (analogicky § 448 odst. 5 

ZOK). Z toho vyplývá, že členem správní rady nemůže být prokurista, likvidátor či 

správce konkursní podstaty společnosti.  

 

4.1.2.3 Vznik funkce člena správní rady - volba, kooptace, jmenování soudem, 

 náhradnictví, vznik sukcesí 

Jak je uvedeno výše, členství ve správní radě může vzniknout na základě volby, 

to je zároveň nejběžnější způsob jeho vzniku. První členové orgánů akciové společnosti 

jsou určeni stanovami, další volí valná hromada svým usnesením, případně jediný 

akcionář svým rozhodnutím. Specifickým způsobem volby členů správní rady, který 

zákon vedle klasického hlasování umožňuje, je volba kumulativním hlasováním, která 

je tradiční především v angloamerické právní oblasti.
61

 Tuto možnost hlasování o volbě 

členů správní rady musí umožnit stanovy akciové společnosti. Jedná se o systém volby, 

který umožňuje zvýšenou ochranu zájmů menšinových akcionářů. Při kumulativním 

hlasování se na valné hromadě hlasuje o každém členovi správní rady samostatně a 

akcionáři mohou pro každého kandidáta odevzdat libovolný počet hlasů, kterými 

disponují. Počet hlasů, které může při volbě akcionář využít, se zjistí vynásobením 

počtu hlasů, kterými při standardním způsobu hlasování nakládá, počtem volených 

členů správní rady. Menšinový akcionář může při takto nastaveném systému snadněji 

prosadit „svého“ člena správní rady odevzdáním veškerých svých hlasů jediné osobě.  

Kromě volby může funkce člena vzniknout také kooptací dalších členů členy 

stávajícími. Je třeba předeslat, že tuto možnost mají členové správní rady pouze, pokud 

jim to umožní stanovy. Ke kooptaci mohou členové přistoupit v případě, že počet členů 

správní rady neklesl pod polovinu a jmenovat náhradní členy lze pouze do příštího 

zasedání valné hromady či jiného orgánu oprávněného řádné členy jmenovat. Ten buď 

potvrdí členy kooptované, nebo zvolí jiné. Nepotvrzením kooptovaného člena správní 

rady jeho funkce zaniká.  
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 DALEBOUT, R. S.. Cumulative Voting for Corporation Directors: Majority Shareholders in the Role 

of a Fox Guarding a Hen House. 1989.  

dostupné online: <http://www.law2.byu.edu/lawreview4/archives/1989/4/dal.pdf>  

[cit. dne 25.2.2013]. 
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Třetí možností, kterou zákon umožňuje je jmenování chybějícího člena soudem 

v případě, že správní rada není schopna plnit své funkce. Návrh na toto jmenování 

soudu může dát kterákoliv osoba, která osvědčí právní zájem. Člen, jmenovaný soudem, 

je pouze dočasný do doby, než příslušný orgán chybějící členy zvolí. Jako sankci pro 

krajní případy má soud možnost zrušení akciové společnosti s likvidací. Poslední dvě 

možnosti vzniku členství v orgánu jsou spíše okrajové. Jednou z nich je nastoupení 

náhradního člena správní rady do funkce v případě uvolnění tohoto postu. Náhradnictví 

sice zákon výslovně neupravuje, zahraniční úprava (např. německá) takovou možnost 

zná, a lze se domnívat, že by ji bylo možné upravit stanovami společnosti. Právní titul 

vzniku funkce je stále jmenování (volba), to je však v případě náhradníka omezeno 

odkládací podmínkou.
62

 Novinkou v úpravě ZOK je vznik členství sukcesí do postavení 

člena správní rady. Tak může vzniknout členství právnímu nástupci zaniklé právnické 

osoby, která byla členem správní rady.  

 

4.1.2.4 Zánik funkce člena správní rady, odstoupení, odvolání 

Funkce člena správní rady zaniká na základě právních skutečností. Tato 

skutečnost je buď závislá na „vůli společnosti“
63

 (nebo člena správní rady) anebo 

nezávislá. Mezi způsoby zániku funkce se řadí úmrtí člena správní rady (zánik 

právnické osoby bez právního nástupce), jeho odvolání či odstoupení, uplynutí 

funkčního období, ztráta předpokladů pro výkon funkce, vznik překážek pro výkon 

funkce, nezvolení kooptovaného člena valnou hromadou nebo zánik akciové 

společnosti. 

Jedním ze základních důvodů zániku funkce člena správní rady je jeho 

odstoupení. Odstoupit může její člen kdykoliv. Nemůže tak však učinit v době, která je 

pro obchodní korporaci nevhodná. Takovou dobou by mohlo být uzavírání důležitého 

obchodu, provádění fúze, řešení insolvence apod. Lze očekávat, že i v takové 

mimořádné situaci nemusí ustanovení platit stejně na všechny členy správní rady, ale 

pouze na ty, kteří jsou k úspěšnému vyřešení situace důležití. Své odstoupení oznamuje 

člen správní rady orgánu, který ho jmenoval. Neurčují-li zakladatelské dokumenty 
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 RADA, Ivan. Jednatelé s.r.o., představenstvo a.s. 2. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2004.. str. 21. 
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 Pokud o takové vůli lze hovořit. Z koncepce zastoupení společnosti vyplývá, že členové orgánů vůli 

společnosti nevytvářejí, ale nahrazují (§ 151 odst. 1 NOZ).  
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akciové společnosti ani smlouva o výkonu funkce jiný způsob, platí, že oznámení o 

odstoupení z funkce doručuje člen správní rady orgánu, jenž ho zvolil. Toto ustanovení 

(§ 59 odst. 5 ZOK) je speciálním k obecné úpravě v § 160 NOZ. Funkce člena správní 

rady zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení z funkce, na 

žádost odstupujícího člena může příslušný orgán schválit jiný okamžik zániku funkce. 

Odstoupení je jednostranným právním jednáním a k jeho účinnosti je potřeba pouze 

doručení, nikoliv souhlas. Problémem z daného ustanovení vyplývajícím je fakt, že 

orgánem, pověřeným k přijetí odstoupení člena správní rady je valná hromada, orgán 

bez právní subjektivity. Judikatorně bylo určeno již de lege lata, že i když je odstoupení 

nutné učinit vůči valné hromadě, doručit oznámení je třeba akciové společnosti.
64

 Za 

doručené lze považovat oznámení předané předsedovi správní rady. Lze si položit 

otázku, zda daná judikatura obstojí ve světle nové úpravy. Dle názoru autora je stále 

použitelná, dokonce lze takový způsob doručení o oznámení považovat za jediný 

možný, ke kterému lze dojít. Praktickým řešením by byla jistě přímá úprava 

oznamování odstoupení správní radě
65

 či jejímu předsedovi; zůstává však na stanovách 

společnosti, jestli podobnou úpravu v akciové společnosti zavedou. 

Lze říci, že odvolání je zřejmě nejběžnějším důvodem zániku funkce člena 

správní rady. O odvolání rozhoduje stejný orgán jako o volbě, tedy valná hromada. 

Stanovy společnosti dle současné judikatury nemohou založit neodvolatelnost orgánu.
66

 

Toto pojetí zřejmě zůstává platným i nadále, protože v obchodních kapitálových 

společnostech je žádoucí, aby akcionáři toto právo měli a ustanovení o neodvolatelnosti 

členů správní rady by se příčilo samotnému smyslu zákonné úpravy. Podmínkou 

platnosti odvolání je snad pouze dodržení zákonného procesního postupu při přijímání 

tohoto rozhodnutí (svolání a rozhodování valné hromady).  
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 K doručení viz 7 Cmo 56/2008 in DĚDIČ, Jan., Lasák, J. Právo kapitálových obchodních společností: 

přehled judikatury s komentářem. Praha: Linde, 2010, 1. díl. str. 757. 
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 Srov. současná úprava § 66 odst. 1 ObchZ. 
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 29 Cdo 968/2000; dostupné in DĚDIČ, Jan., Lasák, J. Právo kapitálových obchodních společností: 

přehled judikatury s komentářem. Praha: Linde, 2010. díl 1. str. 770. 
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4.1.3 Svolávání, jednání a usnášení správní rady 
 

4.1.3.1 Svolávání správní rady 

Pravidla pro svolání správní rady nechává zákon na stanovách akciové 

společnosti. V úpravě korporačního práva tradičně monistických právních řádů není 

neobvyklým jevem úprava separátních schůzí nevýkonných (non-executive) členů 

správní rady bez účasti představitelů managementu společnosti.
67

 Tyto schůze umožňují 

členům správní rady probrat otázky týkající se dozoru nad exekutivou. Svoláním 

kontrolní části správní rady v angloamerické úpravě je většinou pověřen předseda (není-

li zároveň vrcholným manažerem společnosti) či tzv. lead director
68

, jmenovaný z řad 

kontrolních ředitelů (právě pro případ, že je předseda správní rady zároveň CEO 

společnosti). Promítnutím takové úpravy do ZOK by mohl být § 462 odst. 4 ZOK. Ten 

stanoví, že v případě, že ve společnosti dochází k souběhu funkce předsedy správní rady 

a statutárního ředitele, zastupováním společnosti v řízení před soudy a jinými orgány 

proti němu je pověřen jiný správní radou určený člen. Toto ustanovení se týká pouze 

zastupování ve výše zmíněných řízeních a tak zůstává otázkou, zda se v praxi nebude 

jednat pouze o ad hoc zástupce, v každém jednotlivém řízení určeného. Vytvoření 

funkce vedoucího kontrolního člena zůstává otázkou stanov a lze pouze spekulovat, zda 

se v českém prostředí taková pozice bude zřizovat. Zákonným požadavkem ZOK je 

přizvání statutárního ředitele na každé jednání rady (jako celku). Požadovat, aby ho část 

správní rady (scházející se na základě stanov společnosti) přizvala na své separátní 

schůze nelze, pokud tak nestanoví právě stanovy. Primárně je svoláváním správní rady 

pověřen její předseda. Pokud není orgán z důvodu nečinnosti předsedy svolán po dobu 

delší než 2 měsíce, je jedna třetina členů správní rady oprávněna požádat předsedu o její 

svolání, a to s pořadem jednání, kterou tato část rady určí. Předseda má po doručení 

žádosti bez zbytečného odkladu správní radu svolat. Když tak neučiní, právo svolání 
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 Takové schůze mohou být i neformálního charakteru, např. před důležitým jednáním správní rady jako 
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rady mají sami žadatelé. Kromě jedné třetiny členů správní rady o její svolání může 

požádat také statutární ředitel společnosti. Ten taktéž určí pořad jednání, a pokud jeho 

žádosti předseda správní rady nevyhoví, je oprávněn správní radu svolat sám. Při 

svolání správní rady jednou třetinou jejích členů anebo statutárním ředitelem akciové 

společnosti nepřísluší předsedovi správní rady jakkoliv pořad jednání oproti původnímu 

návrhu zužovat, výjimkou je případ, kdy s tím svolavatelé souhlasí.  

 

4.1.3.2 Jednání a usnášení správní rady; zápis o jednání, neplatnost rozhodnutí 

Správní rada je orgánem, který v praxi zasedá častěji než dozorčí rada v 

dualistickém systému (nebo by alespoň ze své povahy měla). Vyplývá to z jejích úkolů 

v oblasti řízení společnosti. I když je teoreticky možné fungování správní rady o jednom 

členu, zásadně se jedná o orgán kolegiální. O průběhu jednání a jejích rozhodnutích se 

pořizuje zápis. Tento zápis podepisuje předsedající, jeho přílohou je seznam přítomných 

členů správní rady. Povinností předsedajícího je zajistit, aby byli v zápisu jmenovitě 

uvedeni členové, kteří hlasovali proti přijetí rozhodnutí nebo se hlasování zdrželi; u 

členů, kteří nejsou v zápise uvedeni, se presumuje, že hlasovali pro přijetí. V zápise se 

na žádost menšiny také uvede její stanovisko k rozhodnutí.  

Správní rada rozhoduje ve sboru a je schopna se usnášet za přítomnosti nebo jiné 

účasti většiny členů (např. účast při využití technických prostředků, účast při 

rozhodování v písemné formě). Rozhodnutí přijímá rada většinou zúčastněných členů, 

pokud stanovy neurčí jinak. Každý člen správní rady má jeden hlas, při rovnosti hlasů 

ZOK nestanoví, že rozhoduje hlas předsedy a podpůrná aplikace ustanovení NOZ 

zřejmě není možná.
69

 Jakékoliv rozhodnutí působí vůči akciové společnosti okamžikem 

jeho přijetí, vůči třetím osobám okamžikem, kdy se o něm dozvěděly nebo dozvědět 

mohly.  

V jakých případech se na takové rozhodnutí hledí, jako by nebylo přijato, se 

posoudí dle ustanovení NOZ upravujícího spolky. Jako by nebyla přijata se hledí na 

rozhodnutí nesrozumitelná nebo neurčitá anebo taková, která zavazují k nemožnému 

plnění. Soudem bude na návrh rozhodnuto o neplatnosti rozhodnutí správní rady pro 
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 DĚDIČ, Jan. Obecná úprava právnických osob v novém občanském zákoníku. Obchodní právo, 

č.1/2012. str. 8. 
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rozpor se zákonem anebo se stanovami. Prohlášení neplatnosti se může domáhat každý 

akcionář anebo ten, komu svědčí zájem hodný právní ochrany, a to do 3 měsíců ode 

dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od jeho přijetí. Soud 

neplatnost nevysloví, pokud k přezkoumávanému porušení zákona nebo stanov došlo 

bez závažného právního důsledku, nebo pokud by zrušením rozhodnutí bylo podstatně 

zasaženo do práva třetí osoby, nabytého v dobré víře. Ustanovení NOZ o zdánlivém 

právním jednání, o neplatnosti právních jednání a omylu se v případě rozhodnutí členů 

správní rady nepoužijí. 

 

4.1.4 Právní regulace vztahu mezi členem správní rady a společností 
 

4.1.4.1 Smlouva o výkonu funkce 

Vztah mezi členem správní rady a akciovou společností je vztahem smluvním. 

Jmenování člena správní rady je spojené s uzavřením smlouvy o výkonu funkce a lze 

předpokládat, že tato smlouva bude v realitě úpravy ZOK nutností. Na úpravu vztahu 

člena správní rady a společnosti se nepoužijí subsidiárně ustanovení NOZ o správě 

cizího majetku (§ 1400 an. NOZ), ZOK to vylučuje. Smlouva vzniká dle důvodové 

zprávy zákona ex lege jmenováním.
70

 Toto tvrzení je zřejmě dalším opomenutím či 

pochybením autora této zprávy. Ani současná podoba, ani původní návrh § 59 ZOK (dle 

původního číslování § 63) totiž žádnou formulaci, naznačující vznik smlouvy ex lege 

neobsahují. Tomuto tvrzení autora důvodové zprávy odporuje sám text zákona. Ten v 

§ 59 odst. 2 ZOK stanoví, že se smlouva sjednává písemně a podléhá (včetně jejích 

změn) schválení nejvyšším orgánem společnosti. V § 59 odst. 4 zákon pamatuje právě 

na případ, kdy smlouva není z důvodu překážek na straně obchodní korporace uzavřena 

po vzniku funkce člena orgánu a stanoví, že tomuto členovi přísluší odměna obvyklá za 

činnost obdobnou.
71

 Zákon tak sám odděluje okamžik vzniku funkce člena orgánu 

společnosti a okamžik uzavření smlouvy. Zásadně platí, že práva a povinnosti mezi 

společností a členem správní rady se řídí přiměřeně úpravou smlouvy příkazní v NOZ. 

Zákon však připouští, aby smlouva o výkonu funkce stanovila jinak, nelze tak vyloučit 
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 HAVEL, Bohumil. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 

1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. str. 54. 
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 Obdobně pokud by smlouva (či v ní obsažené ujednání o odměně) byla neplatná z důvodu na straně 

obchodní korporace. 
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možnou aplikaci ustanovení zákoníku práce o pracovní smlouvě.
72

 I tak je otázkou 

budoucího vývoje, zda podřízení smlouvy režimu zákoníku práce bude možné. 

Schválení smlouvy o výkonu funkce náleží valné hromadě společnosti, ta může svůj 

souhlas vyjádřit předem i následně po uzavření smlouvy.
73

 V případě absence tohoto 

souhlasu je smlouva relativně neplatná dle § 48 ZOK.
74

 Smlouva o výkonu funkce 

konkretizuje práva a povinnosti člena správní rady. Při rozporu stanov a smlouvy o 

výkonu funkce lze mít za to, že úprava ve smlouvě má přednost, samozřejmě pouze v 

případě, že neodporuje kogentním ustanovením zákona.
75

 

 

4.1.4.2 Odměňování členů správní rady 

Důležitou zásadou nové úpravy ZOK je bezplatnost výkonu funkce
76

, pokud v 

již uzavřené smlouvě není sjednáno odměňování v souladu s tímto zákonem. Tato 

úprava se liší od úpravy současného obchodního zákoníku, kde se práva a povinnosti 

stran smlouvy o výkonu funkce přiměřeně řídí ustanoveními smlouvy mandátní, ze své 

podstaty úplatného smluvního typu. Náležitosti úpravy odměňování členů správní rady 

ve smlouvě o výkonu funkce jsou upraveny v § 60 ZOK, jiná peněžitá plnění nad rámec 

těch přiznaných ve smlouvě v § 61 ZOK. Rozhodováním o odměňování správní rady je 

nadána valná hromada akciové společnosti. Především rozhoduje o smlouvě o výkonu 

funkce, která pravidla odměňování obsahuje. Také bez souhlasu valné hromady nemůže 

být ve prospěch člena správní rady poskytnuto jiné plnění než to, které vyplývá ze 

smlouvy, případně z vnitřního předpisu, schváleného valnou hromadou. Plnění se 

ovšem členu správní rady nesmí poskytnout, pokud činnost tohoto člena zřejmě přispěla 

k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti. Valná hromada ale i tak 
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 Viz k problematice: RIEDLOVÁ, Michaela. Některé aspekty úpravy statutárního orgánu s.r.o. a a.s. po 

1.1.2014. 
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 Srov. ŠTENGLOVÁ, Ivana. in ŠTENGLOVÁ, Ivana., Stanislav PLÍVA, Miloš TOMSA a kol. 

Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. str. 263. 
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poskytnutí plnění může schválit.
77

 Podrobnost určení odměny lze přičíst i vlivu kodexů 

a nauky nejlepších praktik (best practices) corporate governance. Lze očekávat, že 

valná hromada akciové společnosti schválí pouze pravidla pro určování, způsob výpočtu 

odměny a její podoby, a odměňování jednotlivých členů správní rady bude v praxi 

svěřeno správní radě samotné, resp. výboru pro odměňování, pokud bude zřízen. 

Odměňování je oblast, ve které se zřejmě nejvýrazněji projevuje problém protichůdných 

zájmů členů orgánů společnosti a jejích vlastníků – akcionářů (též problém agentury, 

agency problem, principal-agent problem)
78

. Konečné rozhodnutí o výši odměn a jejich 

povaze, jejich složkách a jiných výhodách poskytovaných členům správní rady by mělo 

být stále v rukou akcionářů. Jakákoliv delegace rozhodování o odměňování (byť 

částečná) by měla být spojena s řádnou kontrolou.  

 

4.1.5 Práva členů správní rady 

Obsahem právního vztahu mezi společností a členy správní rady jsou jednotlivá 

práva a povinnosti. Zákon věnuje mnohem větší pozornost stanovení jednotlivých 

povinností členů orgánů akciové společnosti a stejně tak judikatura je v oblasti 

povinností bohatá. Právům těchto orgánů je věnována menší pozornost. Je 

samozřejmostí, že každá povinnost člena správní rady je zároveň jeho oprávněním. 

Správní rada tak má k realizaci své povinnosti přezkumu účetní závěrky oprávnění tuto 

závěrku přezkoumat. Zvlášť doktrína upozorňuje na právo na odměnu a právo na 

informace.
79

 Specifická jsou pak práva správní rady v oblasti dohledu nad výkonem 

působnosti statutárního ředitele a činností společnosti (viz níže).  

 

4.1.5.1 Právo na odměnu, právo na informace, účast na valné hromadě 

Základním právem člena správní rady je právo na odměnu, pokud je sjednána. 

Pokud si strany poskytování odměny nesjednají, považuje se výkon funkce za bezplatný 
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 Příslušným ke schválení je dle dikce § 61 odst. 2 ZOK orgán, který schvaluje smlouvu o výkonu funkce 
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(viz výše). Odměna a ostatní finanční plnění mohou být různé povahy. Specifickým 

právem člena správní rady je právo na tantiému, případně právo na odstupné. U obou 

práv je nutné jejich sjednání, nevznikají ze zákona bez dalšího. K tomu, aby mohla 

správní rada vykonávat svou funkci pečlivě a řádně (tj. s péčí řádného hospodáře) je 

nezbytné, aby její členové měli přístup ke všem relevantním informacím, které by jejich 

rozhodování mohly ovlivnit. Právo na informace členové správní rady mohou 

uplatňovat uvnitř společnosti především vůči ostatním orgánům společnosti, valné 

hromadě a statutárnímu řediteli. Na nutnost informovanosti členů orgánů společnosti při 

výkonu jejich funkce upozorňuje např. i český Kodex správy a řízení společností.
80

  

Členové správní rady mají oprávnění se účastnit valné hromady
81

. Jejich žádosti 

o udělení slova musí být vyhověno (analog. § 449 odst. 1 ZOK). Správní rada je 

oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti 

(analog. § 447 odst. 1 ZOK). Tímto ustanovením je její právo na informace realizováno 

především vůči managementu společnosti. Obecně lze říci, že informovanost správní 

rady by měla být výsledkem aktivní spolupráce s ostatními orgány (tedy především se 

statutárním ředitelem). Ve vztahu k valné hromadě zásadně platí, že správní rada má 

informační výhodu, nezbytná je tedy spíše důsledná artikulace zájmů valné hromady 

správní radě. Ve vztahu ke statutárnímu řediteli by mohlo docházet k informační 

asymetrii. Tu pomáhá zmírnit výše uvedené oprávnění správní rady a také možná účast 

statutárního ředitele na jednáních správní rady, který je obligatorně ke všem přizván.  

 

4.1.6 Povinnosti členů správní rady: povinnost řídit se zájmy společnosti, 

povinnost mlčenlivosti, péče řádného hospodáře 

Jak bylo zmíněno výše, úprava povinností člena správní rady je podrobnější, a 

stejně tak je k tématu rozsáhlejší i judikatura. U té nelze očekávat, že by se v prostředí 

nové úpravy monisticky spravované společnosti a jejích orgánů zásadně změnila i když 
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k určitým koncepčním změnám, vyžadujícím změnu, došlo (viz níže)
82

. Povinnostmi 

členů správní rady je především povinnost výkonu funkce a jednání v obhajitelném 

zájmu společnosti (s nezbytnou loajalitou), povinnost mlčenlivosti, povinnost péče 

řádného hospodáře, dodržování zákazu konkurence, dodržování pravidel o střetu zájmů. 

Tyto povinnosti jsou vlastní členům správní rady, kteří jsou pověřeni úkoly jak v oblasti 

výkonné, tak i těm, kteří vykonávají přednostně kontrolní úkoly. Kromě nich má 

samozřejmě tyto povinnosti při výkonu své funkce také statutární ředitel společnosti 

(viz níže).  

 

4.1.6.1 Povinnost řídit se při výkonu funkce zájmy společnosti, koncepty zájmu 

 společnosti (shareholder X stakeholder concept) 

Základní povinností, kterou doktrína dovodila pro členy orgánů dualisticky 

spravované a.s. je povinnost řídit se při výkonu funkce zájmy společnosti. V souvislosti 

s povinností řídit se zájmy společnosti se hovoří o povinnosti loajality člena orgánu.
83

 

NOZ spojuje v § 159 odst. 1 s přijetím funkce člena voleného orgánu jeho závazek, že 

bude svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou. Ustanovení o nezbytné loajalitě 

obsahuje i ZOK v § 51 odst. 1 v souvislosti s podnikatelským rozhodováním. Zde je 

formulován i požadavek jednání v obhajitelném zájmu korporace. Je otázkou, jak se 

povinnost jednání v souladu se zájmy společnosti překrývá s konceptem výkonu funkce 

s nezbytnou loajalitou. Lze jistě říci, že tyto povinnosti jsou si blízké a jsou součástí 

širokého pojetí péče řádného hospodáře (viz níže), z důvodu rozsahu se práce však 

koncepci povinnosti loajality nevěnuje. Povinnost jednat při výkonu funkce 

v obhajitelném zájmu společnosti nepochybně platí i pro správní radu. Člen správní 

rady nesmí dávat přednost prosazování zájmů vlastních, zájmů individuálních akcionářů 

anebo třetích osob před zájmy společnosti. Součástí této povinnosti je zjištění, jaké tyto 

zájmy společnosti jsou. K tomu, aby zájmy zjistil členu správní rady slouží např. i jeho 

výše zmíněné právo na informace. Zájem společnosti lze obrysově vyvodit ze 

zakladatelského dokumentu a stanov. Především je to v případě společnosti založené za 

účelem podnikání dosahování zisku, udržení se na trhu apod. Jak upozorňuje Černá
84

, 

prosazování zájmů společnosti musí být v mezích zákonných norem, a sledovány mají 
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být pouze legitimní zájmy společnosti. Povinnost legality rozhodování členů správní 

rady je samozřejmě nadřazena všem jejich ostatním povinnostem. Nelegitimní či 

nelegální zájem zcela zřejmě nelze považovat za obhajitelný. Identifikovat zájmy 

společnosti pomohou členům správní rady zásady schválené valnou hromadou, kterými 

se správní rada dle požadavku ZOK má řídit. V oblasti určení zájmu společnosti se v 

angloamerické oblasti hovoří nejčastěji o dvou definicích tohoto zájmu.  

První z nich je shareholder (value) concept, druhým stakeholder (value) 

concept. Zásadním názorovým sporem těchto dvou koncepcí je v odpovědi na otázku, 

co určuje zájem společnosti (resp. čí zájmy ho určují). První jmenovaný koncept spojuje 

zájem společnosti se zájmem jejích společníků (akcionářů) a klade důraz na růst kursu 

akcií, druhý jmenovaný definuje zájem společnosti jako složený zájem všech 

zainteresovaných osob - věřitelů (stakeholders). Společnost by dle této teorie měla 

naplňovat požadavky svých stakeholderů, kterými jsou kromě akcionářů i její 

zaměstnanci, dodavatelé nebo zákazníci (jsou to osoby, které mají na dobrém fungování 

společnosti zájem (stake) a zároveň přispívají k její ekonomické úspěšnosti). 

Aktualizovaná důvodová zpráva k ZOK uvádí, že cílem a účelem obchodní společnosti 

je dosahování zisku a její správa k tomu má směřovat; zákon dle zprávy předpokládá, že 

„společnická přednost vždy konsumuje věřitelský model správy“
 85

, jednoznačně tím 

upřednostňuje model akcionářský (shareholder concept). I tak se nelze ve výkonu 

funkce člena správní rady řídit pouze obecným zaměřením zákona, ale je třeba zkoumat 

konkrétní zájmy společnosti. Porušení povinnosti jednání v souladu se zájmy 

společnosti je třeba považovat za porušení péče řádného hospodáře, se kterou musí člen 

správní rady rozhodovat. 

 

4.1.6.2 Povinnost mlčenlivosti 

Správní rada jako centrální správně-kontrolní orgán společnosti disponuje 

širokým okruhem informací. Její členové mají povinnost mlčenlivosti ohledně 

veškerých důvěrných informací a skutečností, jejichž prozrazení by mohlo společnosti 

způsobit škodu. Tato mlčenlivost se neomezuje pouze na skutečnosti dle § 504 NOZ 

(obchodní tajemství), ale také na ostatní skutečnosti, jejichž vyzrazení třetí osobě by 
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mohlo způsobit společnosti škodu.
86

 Takovou informací může být např. informace o 

úmyslu zvýšení základního kapitálu, úmyslu uskutečnit určitý obchod nebo přeměnu 

společnosti. 

 

4.1.6.3 Povinnost postupovat při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře 

Povinnost orgánů akciové společnosti spravovat záležitosti společnosti s péčí 

řádného hospodáře byla v nové úpravě soukromého práva zachována. Kdo přijme 

funkci člena správní rady, je povinen si počínat s nezbytnou loajalitou, potřebnými 

znalostmi a pečlivostí. Součástí péče řádného hospodáře je jistě i výše zmíněné jednání 

v souladu se zájmem společnosti nebo dodržování povinnosti mlčenlivosti. Povinností 

řádného hospodáře je počínání si s potřebnými znalostmi. Zákonodárce tak akcentuje 

požadavek profesionality výkonu funkce člena orgánu akciové společnosti. To je 

ostatně zřejmé i z ustanovení NOZ, kde je za nedbalého při péči řádného hospodáře 

označen ten, kdo ze své vlastní neschopnosti vykonávat funkci nevyvodí důsledky. 

Zřejmě nelze očekávat, že člen správní rady bude odborně vzdělán ve všech oblastech 

činnosti a.s., to je jen stěží možné. Je však očekáváno, že bude odborníkem v oblasti 

řízení korporace, dokáže analyzovat škodu hrozící společnosti a zabránit jí. Od člena 

správní rady je tak očekáváno, že potřebu odborné pomoci při výkonu své funkce (ať již 

v oblasti kontrolní či výkonné) rozpozná a tuto pomoc zajistí.
87

 Co se týká pojmu 

pečlivosti v počínání člena orgánu a.s., ten dle současné judikatury
88

 zahrnuje 

především odpovědnost, svědomitost, řádnost a důslednost při výkonu funkce. K 

porušení péče řádného hospodáře by tak jistě došlo, pokud by členové zanedbali své 

povinnosti v oblasti kontroly statutárního ředitele nebo činnosti společnosti, ale také při 

výkonu rozhodovací působnosti správní rady. Požadavek přístupu s péčí řádného 

hospodáře je třeba považovat za obecnou maximu rozhodování členů správní rady ve 

všech oblastech jejich činnosti, a tak je správní rada povinna postupovat např. i při 

výběru statutárního ředitele společnosti. Štenglová k současné právní úpravě uvádí, že 
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péče řádného hospodáře představuje péči, s jakou by hospodář, který je vybaven 

potřebnými znalostmi a dovednostmi a chová se odpovědně a svědomitě, pečoval o svůj 

majetek.
89

 Úprava ZOK uvádí, že při posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného 

hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná 

rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní 

korporace. Zákon tak nyní explicitně vyjadřuje objektivní povahu péče, kterou člen 

orgánu společnosti musí věnovat obstaráváním jejích záležitostí. Měřítkem srovnání 

intenzity věnované péče je jakýsi fiktivní řádný hospodář. V protikladu stojí subjektivní 

přístup, kdy se o zanedbání péče rozhoduje v porovnání s konkrétní osobou v pozici 

odpovědného orgánu.
90

 Objektivní přístup, sledovaný i předchozí úpravou, však nemůže 

znamenat, že člen správní rady bude svou funkci vykonávat pouze jako fiktivní 

„průměrný“ hospodář, disponující „průměrnými“ schopnostmi. Člen správní rady je 

zvolen především kvůli svým schopnostem a odbornosti v oblasti práva, ekonomie, 

účetnictví anebo kterékoliv jiné, pro podnikání v oboru společnosti relevantní. Jediným 

rozumným závěrem dle autora je, že pokud člen správní rady takovou odborností a 

takovými schopnostmi disponuje, je jejich využití součástí péče řádného hospodáře.
91

 

 

4.1.6.4 Podnikatelský úsudek 

Pojmem úzce spjatým s péčí řádného hospodáře je pojem podnikatelského 

úsudku (business judgement). Takový úsudek je spojen s každým podnikatelským 

rozhodnutím a každé podnikatelské rozhodnutí v sobě obsahuje riziko.
92

 Toto riziko je 

větší či menší, ale při jeho naplnění vždy vzniká společnosti škoda. Vzhledem k tomu, 

že v podnikání riziko nelze vyloučit, nebylo by spravedlivé s každou vzniklou škodou 

spojovat odpovědnost orgánu společnosti. Taková interpretace by vedla ke „svázání 

rukou“ orgánů společnosti a ty by nebyly ochotny riziková rozhodnutí činit. To by 

pochopitelně bylo kontraproduktivní vzhledem k tomu, že určitá míra rizika je nezbytná 

k dosahování zisku. Zkoumá se tedy alespoň proces, který vedl k rozhodnutí. Nutno je 

též předeslat, že k podnikatelskému úsudku docházíí spíše v oblasti výkonné působnosti 
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správní rady; v oblasti kontroly správní radě prostoru pro diskreci příliš nezbývá. 

Oblastí, kde je podnikatelský úsudek zapotřebí, je oblast tzv. ex ante kontroly, čili 

udělování souhlasu nebo zákazu (správní radou statutárnímu řediteli) v oblasti 

obchodního vedení. K podnikatelskému úsudku ZOK stanoví, že pečlivě a s potřebnými 

znalostmi (s péčí řádného hospodáře) jedná ten, kdo mohl při podnikatelském 

rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném 

zájmu obchodní korporace. Při rozhodování je potřebná též nezbytná loajalita orgánu. 

Dané ustanovení má zřejmě inspirační podklad v německém akciovém zákoně
93

, ale až 

jeho výklad českými soudy bude směrodatný. Jednání orgánů je ideálně informované a 

v zájmu obchodní korporace. Z ustanovení ZOK lze vyvodit, že zkoumán bude vztah 

členů orgánu k tomuto ideálu. Klíčová je dobrá víra aktérů podnikatelského rozhodnutí, 

to, co mohli předpokládat ohledně své informovanosti a zájmu korporace (nikoliv co 

předpokládali, zkoumána tak budou jejich rozhodnutí z objektivního hlediska) a zda 

jednali (a předpokládali) rozumně.
94

 Rozumnost jednání nemusí nutně znamenat jednání 

s veškerými objektivně zjistitelnými informacemi a veškerou rozumností, argument 

rozumnosti rozhodování je třeba spíše vnímat jako protiklad k neuváženému a 

zbrklému.
95

 

 

4.1.7 Pravidla o střetu zájmů a zákaz konkurence 
 

4.1.7.1 Informační povinnost člena správní rady při vzniku střetu zájmů 

 

Obecné pravidlo o střetu zájmů uvádí ZOK v § 54 odst. 1. Tato úprava souvisí s 

výše zmíněnou povinností člena správní rady rozhodovat v souladu se zájmy akciové 

společnosti. Osoba v pozici člena správní rady se při výkonu své funkce může dostat do 

situací, kdy její osobní zájem bude v konfliktu se zájmem společnosti, kterým je tato 

osoba povinna se řídit. Pro tento případ ZOK zavádí informační povinnost člena orgánu 

společnosti. Ustanoveními o informační povinnosti je samozřejmě povinnost člena 

správní rady jednat v zájmu obchodní korporace nedotčena. Dozví-li se člen orgánu, že 
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při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu zájmů, informuje bez zbytečného odkladu 

ostatní členy orgánu, ve kterém působí, a kontrolní orgán (v případě, že tento není 

zřízen, tak nejvyšší orgán společnosti). Obdobně platí toto ustanovení pro možný střet 

zájmů osob členovi orgánu blízkých dle NOZ nebo osob jím ovlivněných nebo 

ovládaných. V monisticky spravované akciové společnosti je právě správní rada 

orgánem kontrolním, její člen tak bude mít povinnost oznámit potenciální střet zájmů 

ostatním členům správní rady a správní radě jako celku (při přísném výkladu ustanovení 

§ 54 odst. 1), v praxi to zřejmě bude probíhat informováním celého orgánu při jeho 

jednání. Svou informační povinnost může člen orgánu splnit alternativně informováním 

valné hromady. Vzhledem k požadavku rychlosti informování (bez zbytečného 

odkladu) nelze předpokládat, že člen správní rady může čekat na zasedání valné 

hromady. Informační povinnost tak může splnit postupem obdobným k doručení 

odstoupení z funkce (viz výše). Požadavek na formu neobsahuje úprava žádný, proto 

zřejmě postačí ústní sdělení. Při plnění povinnosti člena správní rady alternativním 

způsobem (informování valné hromady mimo její zasedání) si lze představit pouze 

formu písemnou. Úprava dává možnost správní radě (nebo alternativně valné hromadě) 

na vymezenou dobu pozastavit členu správní rady výkon funkce. 

 

4.1.7.2 Povinnost notifikace smluv uzavíraných s akciovou společností 

Případem, kdy pravidelně dochází ke střetu zájmů, je uzavírání smlouvy mezi 

členem orgánu a společností. Zákon proto pojí uzavírání smluv nad rámec běžného 

obchodního styku s předběžnou informační povinností člena orgánu. Tato informační 

povinnost se opět obdobně vztahuje i na osoby členovi orgánu blízké nebo osoby jím 

ovlivněné nebo ovládané. Člen správní rady je povinen bez zbytečného odkladu 

oznámit (i kdyby si v daném případě nebyl vědom jakéhokoliv hrozícího střetu zájmů 

dle předchozího odstavce) stejným způsobem jako hrozící střet zájmů, fakt, že (on či 

výše zmíněná osoba) hodlá s akciovou společností uzavřít smlouvu. Zároveň s tímto 

oznámením uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. Správní rada může 

uzavření této smlouvy jejímu členu zakázat, pokud její uzavření není v zájmu akciové 

společnosti. O smlouvě a jejích podmínkách, případně o tom, zda uzavření smlouvy 

zakázala, podá správní rada zprávu valné hromadě. Valná hromada může, pokud tak 

neučinila již správní rada, uzavření smlouvy mezi společností a členem správní rady 
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zakázat, pokud by taková smlouva nebyla v zájmu společnosti. Úprava se použije 

obdobně také na případy, kdy má akciová společnost dluhy člena správní rady nebo 

výše uvedených osob zajistit nebo utvrdit, případně se stát jejich spoludlužníkem.  

Člen správní rady má nepochybně právo domáhat se vyslovení neplatnosti výše 

zmíněného rozhodnutí valné hromady dle § 428 odst. 1 ZOK. Je otázkou, zda valné 

hromadě přísluší zrušení rozhodnutí správní rady o výše uvedeném zákazu, i když tato 

možnost není zákonem upravena. Dle názoru autora je možné, aby valná hromada svým 

usnesením předchozí zákaz správní rady zrušila, a uzavření smlouvy s jejím členem 

povolila. Zájem společnosti, ač je termínem neostrým (viz výše), se minimálně výrazně 

překrývá se zájmem akcionářů. Oprávnění určit, zda je v konkrétním případě ohrožen, 

by tak měla mít spíše valná hromada (jako nejvyšší orgán společnosti) než správní rada. 

 

4.1.7.3 Zákaz konkurence, důsledky jeho porušení 

Zákaz konkurence lze obecně dovodit i z povinnosti vykonávat funkci 

s nezbytnou loajalitou (v souladu se zájmem společnosti). Dá se též říci, že ustanovení o 

zákazu konkurence jsou speciálními k ustanovením o střetu zájmů. Vždyť k čemu 

jinému slouží úprava zákazu konkurence, než k zabránění střetu zájmů osoby v pozici 

člena správní rady se zájmy společnosti v případě činností zákazem postihnutých? 

Konkrétně zákaz konkurence vyplývá z analogického použití ustanovení § 451 an. 

ZOK. Zákaz se vztahuje na podnikání v předmětu činnosti společnosti, a to nejenom na 

účet tohoto člena, ale také ve prospěch jiných osob (pro ty nemůže člen obchody ani 

zprostředkovat). Zároveň nesmí člen správní rady zastávat funkci statutárního orgánu 

(či být osobou v obdobném, tj. například smluvním, postavení) jiné společnosti s 

obdobným předmětem činnosti. Výjimka je možná při spojení obou společností v 

koncernu. Zakázanou má člen správní rady též účast na podnikání jiné společnosti jako 

neomezeně ručící společník nebo jako ovládající osoba takové společnosti s obdobným 

předmětem podnikání. Diskutovanou otázkou je,
96

 zda se zákaz konkurence vztahuje 

také na člena orgánu, který je zároveň pouze omezeně ručícím společníkem takové 

společnosti (komanditista, společník s.r.o., tichý společník). Lze se přiklonit k názoru, 
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že i když jazykovým výkladem ustanovení § 451 odst. 3 ZOK nelze k takovému závěru 

dojít, absence zákazu konkurence v případě omezeně ručících osob jde proti smyslu 

ustanovení o zákazu konkurence.
97

 Člen správní rady má povinnost výslovně upozornit 

zakladatele společnosti na okolnost, která by mohla vést k rozporu se zákazem 

konkurence na něj uvaleným. Pokud taková okolnost vznikne již v průběhu výkonu 

funkce člena správní rady, má povinnost upozornit písemně. Nezodpovězenou nechává 

ustanovení otázku, komu má toto upozornění doručovat. Vzhledem k tomu, že 

příslušným orgánem rozhodovat o nepřípustnosti činnosti je valná hromada, nabízí se 

stejný postup jako u doručení odstoupení z funkce člena správní rady (viz výše). Pokud 

náležitě upozorní, má se za to, že předmětnou činnost zakázanou nemá, příslušný orgán 

však může rozhodnout opačně. Stanovy a.s. mohou omezení člena správní rady rozšířit, 

vhodné z důvodu právní jistoty je např. upravení výše zmíněného postavení omezeně 

ručících společníků obchodních společností. Dále je také častým jevem sjednání 

konkurenční doložky se členem orgánu, která upraví období po ukončení výkonu jeho 

funkce, kdy už zákonný zákaz neplatí. 

Důsledkem porušení zákazu konkurence je vznik odpovědnosti člena správní 

rady za jeho porušení. Člen správní rady má povinnost (na vyžádání) společnosti vydat 

prospěch a převést práva, která svým jednáním v rozporu se zákazem získal, ledaže to 

jejich povaha vylučuje. Toto své právo může akciová společnost vymáhat v subjektivní 

lhůtě 3 měsíce, nejpozději do jednoho roku od porušení povinnosti člena správní rady. 

Dále má člen správní rady zejména povinnost k náhradě škody, která společnosti 

vznikla důsledkem jeho porušení právních povinnosti. 

 

4.1.8 Odpovědnost členů správní rady za porušení povinnosti 

Odpovědnost členů správní rady, stejně jako statutárního ředitele (u kterého je 

tato otázka snad ještě aktuálnější) je poměrně komplexní. Základní dělení druhů 

odpovědnosti je na soukromoprávní a veřejnoprávní. Z důvodu rozsahu a zaměření se 

práce zabývá pouze odpovědností soukromoprávní, především odpovědností vůči 

společnosti, jmenovitě odpovědností za porušení povinnosti péče řádného hospodáře a 
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ostatních souvisejících povinností, jak byly popsány výše. Zvláštním druhem 

odpovědnosti je odpovědnost funkční, kdy může být člen správní rady za svá rozhodnutí 

odvolán nebo mu může být snížena odměna. Zřejmě nejvýznamnějším druhem 

soukromoprávní odpovědnosti je odpovědnost za škodu (majetkovou újmu). Vznik 

veřejnoprávní odpovědnosti – správní anebo trestní – však může porušení povinnosti 

člena správní rady vyvolat též.
98

 

 

4.1.8.1 Povinnost vydání získaného prospěchu 

Jak se shora uvádí, členové správní rady mají povinnost vykonávat svou funkci s 

péčí řádného hospodáře, v souladu se zájmem společnosti a zachovávat mlčenlivost o 

skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by společnosti mohlo způsobit škodu. 

Osoba, která povinnost péče řádného hospodáře porušila, musí vydat akciové 

společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získala. Pokud vydání 

prospěchu není možné, nahradí ho povinná osoba v penězích. Je otázkou, zda je 

důležitý rozdíl mezi ustanovením § 53 odst. 1 ZOK a § 5 odst. 1 ZOK, upravujícím 

vydání prospěchu při konkurenčním jednání člena orgánu. To totiž alternativně stanoví 

(vedle požadování vydání prospěchu z předmětného jednání), že společnost je 

oprávněna vyžadovat převod práv vzniklých konkurenčním jednáním. Pokud tedy 

zákon na jednom místě uvádí převod práv odděleně od získaného prospěchu, lze 

dovodit, že na druhém místě zákona (v případě porušení povinnosti péče řádného 

hospodáře) nebude právo převodu získaných práv součástí práva na vydání prospěchu. 

V případě takového výkladu by společnost neměla právo vyžadovat převod práv, 

nabytých porušením povinnosti člena orgánu. Dalším možným výkladem je, že úprava 

obsažená v § 5 odst. 1 směřuje na případy, kdy takové nabyté právo nelze přímo 

považovat za prospěch, ale společnost z určitého důvodu může mít zájem na převodu 

tohoto práva na ni. Dle názoru autora je třeba, aby společnost měla možnost domáhat se 

převodu práv, nabytých členem orgánu společnosti, tato rozlišnost úpravy však přináší 

nejistotu. Závazný výklad § 53 odst. 1 může tak přinést pouze soud. 
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4.1.8.2 Důkazní břemeno v případě porušení povinností člena správní rady, omezení 

 jeho odpovědnosti  

V případě posuzování porušení povinnosti péče řádného hospodáře soudem je 

důkazní břemeno na straně člena správní rady. To on prokazuje, že rozhodoval s péčí 

řádného hospodáře a na svoji podporu navrhuje důkazy. Přenos důkazního břemene je 

zásadním pro ochranu společnosti a práv jejích akcionářů, protože při informační 

asymetrii, která mezi členy orgánu a akcionáři panuje, by bylo jen stěží představitelné, 

že by posledně jmenovaní dokazovali porušení povinnosti členů orgánu.
99

 Jejich 

možnost nabídnout důkazy by byla téměř nulová. Tato úprava se neliší od úpravy 

v současném obchodním zákoníku. 

Důležitou zákonnou limitací odpovědnosti za újmu, která vznikla společnosti na 

základě rozhodnutí člena správní rady, je doktrína podnikatelského úsudku (viz výše). 

Člen správní rady logicky nemůže být odpovědný (při splnění výše uvedených 

podmínek) za veškerou škodu, která vznikla společnosti jeho rozhodnutím. Pokud by 

však právní jednání akciové společnosti (např. stanovy anebo smlouva o výkonu 

funkce) směřovalo k omezení zákonné odpovědnosti člena správní rady, v té části, která 

odpovědnost omezuje, se k němu nepřihlíží.
100

 

 

4.1.8.3 Odpovědnost za škodu vzniklou společnosti 

Náhrada újmy, způsobené členem orgánu společnosti, je upravena jednak 

v ZOK, protože tato úprava obsahuje pouze kusou úpravu na několika místech, 

subsidiárně se použijí ustanovení NOZ. V podmínkách kapitálové obchodní společnosti 

se bude jednat spíše o náhradu majetkové újmy, vzniklé společnosti – náhradu škody, i 

když ZOK v § 3 odst. 2 výslovně stanoví, že nahrazena má být i újma nemajetková. V 

případě škody, způsobené členem správní rady při jeho činnosti je rozhodující, zda 

vznikla porušením zákona nebo porušením smluvní povinnosti. Zákon stanoví, že práva 

a povinnosti mezi obchodní korporací a členem orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními 

NOZ o příkazu. Tento vztah je tedy vztahem závazkovým a použije se na něj ustanovení 

§ 2913 NOZ. Odpovědnost za porušení péče řádného hospodáře je tedy dle názoru 
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autora odpovědností objektivní s liberačními důvody, uvedenými v odst. 2 zmiňovaného 

ustanovení.
101

 I když jak upozorňuje Pelikánová: „Autoři návrhů [zákonů ZOK a NOZ] 

posouvají odpovědnost k odpovědnosti za nedbalostní jednání tím, že v § 161 odst. 1 

NOZ zakotvují vyvratitelnou právní domněnku nedbalosti.“ Dle předmětného 

ustanovení se má za to, že nedbale jednal ten, kdo není schopen péče řádného 

hospodáře, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodil 

z toho pro sebe důsledky. 

Za škodu způsobenou rozhodnutím správní rady jsou odpovědni všichni její 

členové společně a nerozdílně, je však podstatné říci, že odpovědnými za škodu jsou 

pouze ti členové, kteří při přijímání rozhodnutí porušili své povinnosti tak, že způsobili 

škodlivý následek. Zvláště důležitými jsou při prokazování zápisy z jednání správní 

rady, které jsou pořizované obligatorně (viz výše). Člen správní rady při porušení svých 

povinností odpovídá za skutečnou škodu i ušlý zisk, a co se týče rozsahu odpovědnosti, 

odpovídá neomezeně. Solidární odpovědnost členů správní rady je upravena 

příslušnými ustanoveními NOZ. V případě, že správní rada nedá statutárnímu řediteli 

svůj souhlas k jednání, u kterého ho zákon či stanovy vyžadují, případně pokud mu 

určité jednání zakáže, odpovídají za případnou újmu namísto statutárního ředitele ti 

členové správní rady, kteří porušili při rozhodování povinnost jednat s péčí řádného 

hospodáře. Pokud správní rada souhlas, který je pro jednání statutárního ředitele 

vyžadován udělí, odpovídají za případnou újmu ti členové, kteří zanedbali tuto svou 

povinnost společně a nerozdílně se statutárním ředitelem. 

 

4.1.8.4 Náhrada škody a ručení členů správní rady 

Škoda se primárně nahrazuje uvedením do předešlého stavu, v tom lze spatřovat 

rozdíl od současné úpravy, kdy je primárním monetární způsob náhrady. V případě 

škody vzniklé jednáním člena správní rady nemusí být restituce možná, a k nahrazení 

škody i dle nové úpravy bude docházet v penězích. Častokrát také škoda akciové 

společnosti spočívá právě ve zmenšení jejího peněžitého majetku. Společnost může 

škodu vypořádat uzavřením smlouvy s členem správní rady. Pro účinnost takové 
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smlouvy je zapotřebí souhlasu kvalifikované (dvoutřetinové) většiny valné hromady. 

Pokud je takové usnesení valné hromady prohlášeno za neplatné, hledí se na tuto 

smlouvu jako na neplatnou, to platí i pokud je souhlas valné hromady odepřen. Toto 

ustanovení o požadavku kvalifikované většiny je třeba považovat za kogentní, protože 

jeho smyslem je ochrana menšinových akcionářů; stanovy tak nemohou platně určit 

jinou většinu. 

Zákon o obchodních korporacích neopustil předchozí úpravu ručení členů 

orgánů za závazky společnosti v § 194 odst. 6 ObchZ. Její náhradou je § 159 odst. 3 

NOZ, i když nepřebírá textaci doslovně, jeho použití je shodné.
102

 Členové správní rady 

ručí věřiteli za závazky společnosti, kterých se na ní nemůže domoci, a to v rozsahu 

jejich dluhu vůči společnosti z titulu náhrady škody, kterou jí způsobili a neuhradili. Je 

třeba říci, že daná úprava byla již dříve z důvodu své neefektivity hojně kritizována. 

Především z hlediska její praktické použitelnosti, kdy věřitelé společnosti nedisponují 

informacemi, ze kterých zákonné ručení vyplývá a nevědí tak, na koho se obrátit jako 

na ručitele.
103

 

 

4.1.9 Kontrolní činnost správní rady, kontrolní oprávnění správní rady 

Správní rada je v monisticky organizované akciové společnosti kontrolním 

orgánem. Její povinnost dohledu nad statutárním ředitelem a činností společnosti 

vyplývá z analogického použití § 446 odst. 1 ZOK. Na rozdíl od dozorčí rady je však 

správní rada nadána podstatnými výkonnými pravomocemi. ZOK ponechává delegaci 

těchto pravomocí v rámci správní rady stanovám. Ačkoliv zákon neobsahuje zmínku o 

dělení správní rady na členy výkonné a kontrolní, lze je v praxi očekávat. V souvislosti 

s tímto dělením je na akciovou společnost použitelné ustanovení § 156 odst. 2 NOZ o 

tzv. horizontální delegaci rozhodovací působnosti. Takto možnost delegace provést lze, 

rozdělení však nezbavuje ostatní členy povinnosti dohledu nad správou společnosti.
104

 

Aby byla kontrola správní radou dostatečně efektivní, nelze než doporučit složení, ve 

kterém početně převažují členové, zaměření pouze na kontrolu; takové složení je 
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žádoucí především v případě akciových společností s kótovanými akciemi, kde je 

zpravidla oddělení vlastnictví od řízení výraznější a kontrola samotnými akcionáři 

společnosti nedostačující anebo žádná.
105

 To souvisí i s akcionářskou apatií určitých 

druhů investorů, kteří sledují primárně výnosy své investice a o činnost společnosti 

nejeví takový zájem. 

Správní rada je v oblasti kontroly oprávněna nahlížet do všech dokladů a 

záznamů týkajících se společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a 

v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v 

souladu s jinými právními předpisy a stanovami (analogicky § 447 odst. 1 ZOK). 

Ačkoliv je toto celé ustanovení ZOK jazykově koncipováno jako oprávnění správní 

rady, je třeba především jeho druhou část, tedy kontrolu řádného vedení účetních zápisů 

a souladu činnosti společnosti s právními předpisy a stanovami, vnímat jako rozvedení 

zákonné povinnosti správní rady v oblasti kontroly činnosti společnosti. Výkon 

oprávnění náleží správní radě jako celku, člen správní rady tato oprávnění má, pokud 

tak správní rada rozhodne, anebo pokud není schopna plnit své funkce. Na jaké doklady 

a záznamy týkající se společnosti se oprávnění vztahuje, zákon nedefinuje. Žádoucí 

ovšem je, aby okruh těchto písemností, do kterých je správní rada oprávněna nahlížet, 

byl co možná nejširší a umožnil jí efektivní dohled. V oblasti kontroly statutárního 

ředitele není správní radě nikdo oprávněn udělovat pokyny. A contrario lze tedy 

argumentovat, že v druhé oblasti kontroly (kontrola činnosti společnosti) jí udělovat 

pokyny lze. Orgánem oprávněným takový pokyn udělit by mohla být pouze valná 

hromada. Specifickou činností správní rady, související s výše zmíněnou průběžnou 

kontrolou, je přezkum účetních závěrek a návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu 

ztráty. S výsledky své kontrolní činnosti správní rada seznamuje valnou hromadu 

prostřednictvím svého člena, který je tím pověřen. Účast na valné hromadě a její 

seznámení s výsledky kontrolní činnosti je povinností správní rady.
106

 Dle ZOK se 

členové správní rady "zúčastňují a pověřený člen ji seznamuje"; informování valné 

hromady je tedy nutné, povinnost účasti všech členů správní rady lze výkladem 

ustanovení také vyvodit. S všeobecnou kontrolní působností správní rady souvisí i další 
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její oprávnění. Je to např. její oprávnění k výběru odborníka k přezkumu zprávy o 

finanční asistenci (§ 313 ZOK), rozhodnutí o absenci podmínek pro odmítnutí 

poskytnutí vysvětlení akcionáři na valné hromadě (§ 360 odst. 2 ZOK), přezkum určité 

záležitosti na žádost kvalifikovaného akcionáře 
107

 (§ 370 ZOK) nebo možnost 

dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady (§ 428 ZOK).  

 

4.1.10 Předseda správní rady 

Správní rada ze svého středu volí a odvolává předsedu, tím může být pouze 

fyzická osoba. Předseda správní rady se zapisuje do obchodního rejstříku. Délka jeho 

funkčního období nemůže přesáhnout jeho funkční období jako člena správní rady. 

Pokud je předseda správní rady dočasně nezpůsobilým k výkonu své funkce, může 

správní rada pověřit jiného svého člena k přechodnému výkonu funkce namísto 

předsedy, to se dle názoru autora musí dít vždy ad hoc a nelze tak jmenovat jakéhosi 

místopředsedu správní rady. Kromě oprávnění v oblasti svolávání, organizace a řízení 

činnosti správní rady dohlíží její předseda na řádný výkon funkce správní radě 

podřízených orgánů. Takovým orgánem může být výbor pro audit, výbor pro 

jmenování, výbor pro odměňování nebo jiný obdobný specializovaný orgán, je-li 

některý zřizován. Předseda správní rady má povinnost informovat valnou hromadu o 

svých poznatcích a o činnosti správní rady.
108

 Jakým způsobem tak má činit zákon 

neuvádí. Lze se domnívat, že standardně postačí ústní forma informování v průběhu 

valné hromady. Důležitým oprávněním předsedy správní rady je zastupování akciové 

společnosti v řízeních proti statutárnímu řediteli. V případě, že dochází k souběhu 

funkcí předsedy a statutárního ředitele, zastupuje společnost v řízení jiný správní radou 

určený člen. Tento člen by zřejmě v zájmu ochrany zájmů společnosti a akcionářů měl 

být členem se zaměřením na kontrolní úkoly v rámci správní rady, pokud k tomuto 

dělení ve společnosti dochází. 
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4.2 Statutární ředitel 

4.2.1 Povaha funkce statutárního ředitele, podmínky pro výkon funkce 

Statutárním orgánem monisticky spravované akciové společnosti je statutární 

ředitel. Statutární ředitel je výkonným orgánem, zapisovaným do obchodního rejstříku a 

může jím být pouze fyzická osoba, nikoliv osoba právnická. Způsobilou k výkonu 

funkce je plně svéprávná osoba, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském 

podnikání, u níž nenastala překážka provozování živnosti. Překážkou výkonu funkce 

statutárního ředitele je výkon funkce člena správní rady (výjimku tvoří souběh funkcí 

předsedy správní rady a statutárního ředitele) Při nástupu do funkce zde existuje také 

informační povinnost jako u člena správní rady.
109

 Koncepční změnou oproti dřívější 

úpravě je to, že statutární orgán je zákonným zástupcem společnosti, oprávněným 

zastupovat společnost ve všech záležitostech. Dřívější fikce, že jednání statutárního 

orgánu je přímým jednáním společnosti tak byla opuštěna.
110

 Je otázkou, zda tato změna 

je pouze koncepční bez praktického dopadu anebo naopak bude mít v praxi nějaké 

důsledky. Statutárnímu řediteli nenáleží (na rozdíl od představenstva v dualistickém 

systému) veškerá působnost, která není svěřena jinému orgánu (tzv. zbytková 

působnost), ta náleží správní radě. Další omezení zákonných pravomocí statutárního 

ředitele mohou přinést i stanovy. Jako statutární orgán je statutární ředitel pověřen 

obchodním vedením společnosti, v této oblasti má působnost i správní rada s valnou 

hromadou. Od pověření obchodním vedením je třeba odlišit oprávnění k jednání 

jménem právnické osoby, které má ze zákona statutární ředitel zásadně neomezené.  

 

4.2.2 Vznik, zánik a trvání funkce statutárního ředitele 

Funkce statutárního ředitele vzniká jmenováním správní radou. Vzhledem k 

tomu, že se jedná o orgán individuální, kooptace nepřichází v úvahu. Pro případ 

nečinnosti správní rady zákon umožňuje jmenování statutárního ředitele soudem 

(analogicky § 443 ZOK). Další otázkou je možnost volby náhradního statutárního 

ředitele pro případ uvolnění tohoto postu. Lze se domnívat, že takový postup by byl 

možný, nelze však předpokládat, že častý. Lze říci, že volba náhradního člena orgánu 
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 Viz 4.1.1.2 Podmínky pro výkon funkce člena správní rady 
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 Viz DĚDIČ, Jan. Obecná úprava právnických osob v novém občanském zákoníku. Obchodní právo, 

č.1/2012. str. 9. 
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slouží k zajištění kontinuity ve výkonu funkce. Ta je ohrožena především v případě, že 

orgán volí valná hromada, která není pravidelně zasedajícím orgánem. Správní rada 

však je dle názoru autora dostatečně flexibilní a při uvolnění postu generálního ředitele 

je schopna reagovat nepoměrně rychleji než valná hromada.  

Důvody zániku funkce jsou stejné jako v případě člena správní rady. 

Specifickým důvodem zániku funkce statutárního orgánu společnosti je jeho vyloučení 

z výkonu funkce soudem podle § 63 a násl. ZOK. Rozhodnutí o vyloučení přísluší 

insolvenčnímu soudu a důvodem pro toto vyloučení statutárního ředitele je jeho přispění 

k úpadku společnosti, snížení majetkové podstaty či poškození věřitelů. Stejně tak může 

být statutární ředitel vyloučen za opakované a závažné (zřejmě kumulativně) 

porušování péče dobrého hospodáře. Funkce při jeho vyloučení zaniká právní mocí 

předmětného soudního rozhodnutí.  

Úpravu funkčního období statutárního ředitele lze očekávat od stanov 

společnosti a smlouvy o výkonu funkce, která upravuje práva a povinnosti mezi 

obchodní korporací a statutárním ředitelem. Pokud délka funkčního období není ani 

sjednána ve smlouvě, ani určena stanovami, platí, že je výkon funkce sjednán na jeden 

rok.  

 

4.2.3 Obchodní vedení společnosti 

Obchodní vedení akciové společnosti s monistickou organizační strukturou dle 

ZOK přísluší statutárnímu řediteli. Jeho působnost není v tomto ohledu vzhledem k jeho 

postavení v rámci monistické organizační struktury zcela neomezená. Omezen, na 

rozdíl od představenstva v dualistickém systému, je statutární ředitel správní radou, jak 

je naznačeno výše. Správní rada má pověření určovat „základní zaměření obchodního 

vedení společnosti“ ve všeobecné působnosti omezené pouze valnou hromadou. Tento 

termín není v českém obchodním právu de lege lata neznámý. Obsažen je v § 66d 

ObchZ., což je ustanovení upravující tzv. pověření obchodním vedením společnosti. V 

tomto ustanovení zákonodárce uvádí, že osobě, pověřené obchodním vedením nenáleží 

rozhodování o základním zaměření obchodního vedení (§ 66d odst. 4 ObchZ). 

Obchodní vedení je třeba chápat jako činnost, která směřuje dovnitř společnosti, nelze 
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ho tedy zaměňovat s jednáním vně společnosti.
111

 Dle Nejvyššího soudu je to její řízení, 

tj. organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o 

podnikatelských záměrech.
112

 Tato definice je nepochybně platná i v prostředí nové 

úpravy. Autoři komentáře k ObchZ (a i NS ve svém rozhodnutí) upozorňují na to, že 

rozhodování o podnikatelských záměrech do obchodního vedení náleží a není tak 

svěřeno orgánům, které obchodním vedením nadány nejsou.
113

 Znamená tedy například, 

že se pojem rozhodování o podnikatelských záměrech překrývá s pojmem rozhodování 

o základním zaměření obchodního vedení společnosti? Lze se domnívat, že základní 

zaměření obchodního vedení svěřené správní radě je termínem širším. Tuto tezi 

podporuje i formulace působnosti správní rady dle zákona o SE, který v § 40 odst. 1 

stanoví, že:  

„Správní rada určuje orientaci činnosti evropské společnosti a dohlíží na její 

realizaci. S výjimkou působnosti výslovně svěřené valné hromadě a v rámci předmětu 

podnikání se může zabývat kteroukoli zásadní otázkou významnou pro dobré fungování 

evropské společnosti a prostřednictvím svých usnesení řídí záležitosti těchto otázek se 

týkající." 

Určování základního zaměření obchodního vedení správní radou tak znamená 

nejen rozhodování o podnikatelském záměru jako jádru podnikání, ale též určování 

základních prvků organizování a řízení podnikatelské činnosti, koncepční a strategické 

rozhodování. Právě zde lze vytušit tenkou linku mezi působností správní rady a 

statutárního ředitele. Situace v praxi bude záležet vždy na stanovách a specifických 

znacích akciové společnosti. V hraničních případech ohledně kompetencí v obchodním 

vedení zřejmě lze očekávat superiorní postavení správní rady. To je podtrženo výše 

zmíněnou zbytkovou rozhodovací působností správní rady. Statutární ředitel je tím, kdo 

za společnost činí každodenní podnikatelská rozhodnutí (day-to-day business), řídí ji a 

organizuje její činnost, při rozporu se správní radou mu však hrozí i odvolání, které je v 

diskreci správní rady. Nikdo mu v oblasti obchodního vedení není oprávněn udělovat 

pokyny (analogicky § 435 odst. 3 ZOK) a v případě, že by ředitel dle takového pokynu 
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 Viz ŠTENGLOVÁ, Ivana., Stanislav PLÍVA, Miloš TOMSA a kol. Obchodní zákoník: komentář. 12. 

vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. str. 303 a násl. 
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 Srov. tamtéž. str. 435.; 29 Odo 479/2003. 
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 Tak například nenáleží obchodní vedení dozorčí radě v dualistickém systému nebo valné hromadě. 
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postupoval, dalo by se to považovat za porušení jeho povinnosti péče řádného 

hospodáře.
114

 Dle zákona může však statutární ředitel sám o takový pokyn požádat 

valnou hromadu (§ 51 odst. 2 ZOK), i tak však zůstává jeho povinnost jednat s péčí 

řádného hospodáře nedotknuta. Případná odpovědnost nastupuje i porušením povinnosti 

péče řádného hospodáře při plnění tohoto pokynu. 

 

4.2.3.1 Souběh funkcí a delegace obchodního vedení akciové společnosti 

Aktuální otázkou v současné právní úpravě (do novelizace zákonem č. 351/2011 

Sb. hojně diskutovanou) je souběh funkcí statutárního orgánu a osoby, pověřené úkoly v 

rámci obchodního vedení na základě pracovní smlouvy. Na judikaturu, dovozující zákaz 

výkonu obchodního vedení v pracovněprávním poměru
115

 navázal zákonodárce novelou 

ObchZ , která přinesla současnou úpravu v § 66d ObchZ. Úprava, která obsahuje 

institut pověření obchodním vedením (který spornou otázku vyřešil), byla převzata i do 

původního návrhu ZOK.
116

 V průběhu legislativního procesu byla tato úprava 

odstraněna a nabytím účinnosti ZOK se tak úprava zdánlivě vrátí do situace před 

přijetím zmiňované novely ObchZ.
117

 Podporou takové argumentace (co se týká 

delegace) je např. obecná povinnost člena voleného orgánu vykonávat funkci osobně v 

§ 159 odst. 2 NOZ. Důvodová zpráva k delegaci říká, že je věcí širšího uvážení podle 

obecného občanského práva, zda je možné jednu činnost, která byla kauzálně 

„svěřena“ dle smlouvy osobě A, současně jinou smlouvou „svěřit“ osobě B. 

Samozřejmě se tím nezakazuje delegace.
118

 Delegaci tak tvůrce důvodové zprávy 

považuje za samozřejmost, otázkou je důvěryhodnost důvodové zprávy k ZOK. Je 

pravdou, že vzhledem k praxi akciových společností by neumožnění delegace bylo 

krokem zpět. Co se týká rozsahu pověření obchodním vedením (pokud by byla 

dovozena jeho možnost), ten je omezen pouze kogentními ustanoveními zákona. 
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 Více k tomu HÁMORSKÁ, Andrea in HÁMORSKÁ, Andrea. Povinnost členů orgánů obchodních 

korporací jednat s péčí řádného hospodáře po rekodifikaci. Obchodněprávní revue, č. 9/2012. 
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 § 47 původního návrhu zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
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 Srov. RIEDLOVÁ, Michaela. Některé aspekty úpravy statutárního orgánu s.r.o. a a.s. po 1.1.2014.  
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Delegovaný zástupce tak nebude moci především vykonávat činnosti, které zákon 

svěřuje do výlučné působnosti statutárního ředitele (např. rozhodovat o vyplacení podílu 

na zisku, svolání správní rady dle § 459 odst. 3 ZOK, apod.). Je třeba podotknout, že při 

delegaci obchodního vedení zůstává povinnost statutárního ředitele jednat s péčí 

řádného hospodáře nedotčena. Je také otázkou, jak k problému přistoupí budoucí 

judikatura a jakým směrem se bude ubírat odborná diskuse. Význam v oblasti této 

problematiky jistě také má nové pojetí smlouvy o výkonu funkce, která (jak je 

naznačeno i výše v části této práce věnované správní radě) může být pravděpodobně i 

pracovní smlouvou. 

 

4.2.3.2 Vedení účetnictví akciové společnosti, umožnění kontroly 

Součástí obchodního vedení je vedení účetnictví. Statutární ředitel je povinen 

zajistit řádné vedení účetnictví. Jakým způsobem jeho vedení zajistí, záleží na jeho 

uvážení. Statutární ředitel také předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, 

mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami 

také návrh na rozdělení zisku a ztrát. Kromě předkládání závěrky valné hromadě je 

statutární ředitel povinen stanoveným způsobem hlavní údaje z ní zveřejnit 30 dní před 

konáním valné hromady, včetně uvedení doby a místa, kde je účetní závěrka k 

nahlédnutí. Tuto svou povinnost statutární ředitel splní alternativně zveřejněním celé 

účetní závěrky na internetových stránkách společnosti po dobu 30 dnů přede dnem 

konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení účetní závěrky. Obdobně je 

statutární ředitel povinen zveřejnit zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu 

jejího majetku, které jsou součástí výroční zprávy.
119

 Stanovy mohou určit i jiný způsob 

zveřejnění účetní závěrky, takový způsob nesmí omezovat právo akcionářů na 

požadované informace. Lze si tak v případě akciové společnosti s menším počtem 

akcionářů představit rozesílání požadovaných informací elektronickou cestou, či jiné 

jejich zpřístupnění. 

S činností statutárního ředitele je spojena povinnost umožnit kontrolu této 

činnosti a povinnost poskytnout správní radě součinnost při výkonu její kontrolní 
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činnosti. Statutární ředitel poskytuje správní radě účetní závěrku k přezkumu, je jí také 

povinen umožnit nahlížení do všech dokladů a záznamů společnosti. Tato povinnost 

statutárního ředitele není výslovně v zákoně uvedena, jedná se o povinnost, kterou lze 

vyvodit z příslušných oprávnění správní rady.
120

 

 

4.2.4 Jednání statutárního ředitele za společnost 

Jednání za akciovou společnost je třeba odlišit od jejího vnitřního rozhodování a 

řízení (obchodního vedení). Zatímco vytváření vůle (rozhodování) probíhá uvnitř 

společnosti, jednání je projevem této vůle navenek. Vzhledem k tomu, že právnická 

osoba je fiktivní osobou, je třeba, aby za ní někdo jednal v soukromoprávní rovině, 

zastupoval ji v řízeních před státními orgány a činil za ni i jiná veřejnoprávní jednání. 

Tato oprávnění náleží zástupci akciové společnosti, a ten je buď zákonný, nebo 

smluvní. Statutární ředitel je zákonným zástupcem společnosti a je nadán jednáním za 

společnost ve všech věcech; to ostatně vyplývá z jeho postavení statutárního orgánu. 

Rozsah oprávnění statutárního ředitele jednat za společnost je tedy neomezený („ve 

všech věcech“).
121

 Jakékoliv takové omezení jednatelského oprávnění dle § 47 ZOK 

není účinné vůči třetím osobám, a to i když bylo zveřejněno. Tak bude právní jednání 

vůči třetím osobám účinné i při absenci souhlasu správní rady, vyžadovaného stanovami 

apod. Z daného právního jednání, kterým statutární ředitel porušil vnitřní omezení, lze 

vyvodit důsledky pouze dovnitř společnosti, především tedy funkční odpovědnost nebo 

odpovědnost za způsobenou škodu. Otázkou je, zda je dané právní jednání platné, 

pokud o omezení věděla třetí osoba, vůči níž bylo směřováno. Jednání třetí osoby, 

pokud ví, že jednatelské oprávnění orgánu je v dané věci omezeno, nelze považovat za 

jednání v dobré víře. Ze současné judikatury vyplývá, že "omezení jednatelského 

oprávnění je vůči třetím osobám neúčinné ze zákona (bez dalšího), bez zřetele k tomu, 

zda o něm věděly."
122

 Vzhledem k tomu, že se ustanovení § 47 ZOK příliš neliší od 

ustanovení § 191 odst. 2 a § 13 odst. 5 ObchZ a s konceptem dobré víry také vůbec 
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nepracuje. Lze tedy dovodit, že výše uvedený judikatorní závěr je stále platným a dané 

právní jednání by tak bylo platným. Pokud je k platnosti právního jednání požadován ze 

zákona souhlas valné hromady (není-li to tedy pouze vnitřní omezení), je právní jednání 

relativně neplatné, pokud tento souhlas nebyl udělen (§ 48 ZOK). 

 

4.2.4.1 Zastoupení statutárního ředitele v jednání za společnost 

Statutární ředitel se v jednání za společnost dle názoru autora může nechat 

zastoupit, a to právnickou i fyzickou osobou. Speciální úpravu ZOK neobsahuje, 

použije se tak úprava občanského zákoníku. Jak stanoví NOZ, zástupce (kterým dle 

nové koncepce statutární ředitel je) jedná osobně a dalšího zástupce může pověřit 

pouze, je-li to se zastoupeným ujednáno anebo vyžaduje-li to nutná potřeba. Tím, kdo v 

dané situaci nahrazuje vůli zastoupené akciové společnosti je statutární ředitel. Toho je 

třeba vnímat jako zákonného zástupce sui genesis, který při novém koncepčním pojetí 

statutárního orgánu vůli akciové společnosti nahrazuje
123

, není tedy stejným zástupcem 

jako např. smluvní zástupce na základě plné moci, který vůli zastoupeného nenahrazuje. 

 

4.2.4.2 Užití ustanovení NOZ o zdánlivosti právního jednání, omylu a neplatnosti 

Rozhodnutí statutárního ředitele mají důsledek i vně společnosti. ZOK v § 45 

odst. 3 vylučuje použití ustanovení NOZ o zdánlivém právním jednání, neplatnosti 

právního jednání, omylu a následcích neplatnosti právního jednání na tato rozhodnutí (s 

výjimkou úhrady újmy způsobené neplatným právním jednáním). Použijí se tedy pouze 

ustanovení ZOK, dále ustanovení NOZ upravující spolky, pokud jejich užití zákon 

umožňuje (§ 3 odst. 1 ZOK)
124

. 

Důvodová zpráva k ustanovení § 45 odst. 3 ZOK (užití ustanovení NOZ o 

zdánlivém právním jednání, neplatnosti právního jednání, omylu a následcích 

neplatnosti právního jednání) poskytuje následující komentář: „Zákon také reaguje na 

to, že usnesení valné hromady a jiná rozhodnutí orgánů korporací jsou právním 

jednáním, které je komunikováno jak korporaci, resp. společníkům, tak veřejnosti. Proto 
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 Na rozdíl od současné fikce, kdy je jednání statutárního orgánu považováno za jednání společnosti. 
124

 To zákon umožňuje např. v § 45 odst. 1 ZOK pro posouzení zdánlivého právního jednání (non 

negotium). 
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se využívá občanskoprávní textace regulujících fikci nepřijetí rozhodnutí, je-li v rozporu 

s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem nebo mění stanovy na úkor kogentních 

pravidel; obdobně je-li jednáno ultra vires. Obdobně se na rozhodnutí orgánů vztahují 

pravidla obecného občanského práva o zdánlivosti, omylu nebo neplatnosti rozhodnutí s 

tím, že tento odkaz je činěn jen ve vazbě na rozhodnutí orgánu, přičemž se tím 

nevylučuje využití těchto pravidel pro jednání společníků apod."
125

 Důvodová zpráva 

tak přímo protiřečí ustanovení zákona. Zvláštní v tomto případě je, že daná úprava 

zakazovala užití předmětných ustanovení NOZ již v původním návrhu sněmovního 

tisku 363/0, tak jak byl předložen. Norma, týkající se užití ustanovení NOZ je jasná, 

legislativní cíl zákonodárce, který by právě důvodová zpráva měla pomoci odhalit, však 

ne. 

 

4.2.5 Povinnosti statutárního ředitele 

Statutární ředitel má stejně jako členové správní rady povinnost řídit se zájmy 

společnosti, povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám 

by mohlo společnosti způsobit škodu, povinnost péče řádného hospodáře a povinnost 

dodržovat zákaz konkurence.
126

 Další práva a povinnosti statutárního ředitele, která jsou 

obsahem jeho právního vztahu se společností, upravuje smlouva o výkonu funkce, 

kterou schvaluje správní rada, případně vyplývají z přiměřeného použití ustanovení 

příkazní smlouvy.
127

 Dřívější povinnost statutárního orgánu a.s. řídit se zásadami a 

pokyny valné hromady ZOK nepřevzal, tato konstrukce zůstala pouze u správní (resp. 

dozorčí) rady. Jak ale v souvislosti s touto povinností de lege lata upozorňuje Černá
128

: 

„[tato povinnost] by jistě platila i bez výslovné úpravy v obchodním zákoníku. Vždyť 

valná hromada je koncipována jako vrcholný orgán společnosti.“ V opozici k tomuto 

názoru stojí právě odlišná úprava ZOK (analogicky použitelná na monisticky 

spravovanou a.s.) u dozorčí rady a představenstva, kde zákonodárce tuto povinnost 

vynechal
129

. Pokud zákon připouští, že statutární ředitel není povinen se zásadami, 
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 HAVEL, Bohumil. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a 

rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. str. 53. 
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 K těmto povinnostem viz 4.1.5: Povinnosti členů správní rady: povinnost řídit se zájmy společnosti, 

povinnost mlčenlivosti, péče řádného hospodáře. 
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 Ke smlouvě o výkonu funkce viz 4.1.3: Právní regulace vztahu mezi členem správní rady a společností 
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 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Akciová společnost, díl 3. ASPI Praha. 2006. str.244. 
129

 Otázkou je, zda se nejedná pouze o legislativní opomenutí. 



 

 55 

schválenými valnou hromadou řídit, lze konstatovat, že to není z hlediska corporate 

governance žádoucí. Náhradou ustanovení není ani § 51 odst. 2 ZOK, podle kterého 

statutární ředitel pouze může valnou hromadu požádat o udělení pokynu týkajícího se 

obchodního vedení. Záleží tedy na budoucí rozhodovací činnosti soudů, jaký závěr je 

správný. Dle názoru autora je třeba, aby akcionáři společnosti prostřednictvím valné 

hromady měli možnost ovlivnit řízení společnosti stanovením alespoň základních zásad. 

Toto oprávnění valné hromady vyplývá nejen z jejího postavení jako nejvyššího orgánu 

společnosti, ale také z pojetí akcionářů jako konečných vlastníků společnosti (či 

nositelů residuálního nároku, residual owners), kteří konečné důsledky řízení nesou.
130

 

Standardní metody výkladu ustanovení však přispívají spíše závěru, že povinnost 

statutárního ředitele řídit se zásadami schválenými valnou hromadou v ZOK neexistuje. 

Zvláštním případem je pak situace, kdy je statutární ředitel zároveň předsedou správní 

rady (viz níže). Vůle akcionářů v oblasti obchodního vedení tak zřejmě je realizována 

pouze prostřednictvím správní rady, kterou valná hromada volí.  

Další konkrétní práva a povinnosti statutárního ředitele jsou nejrůznějšího druhu 

a vyplývají z postavení statutárního ředitele jako statutárního orgánu, nadaného 

obchodním vedením a neomezeným jednatelským oprávněním. Povinnosti má tak 

statutární ředitel nejen dovnitř společnosti, ale také navenek. Jeho práva a povinnosti 

směřují vůči akciové společnosti, ale také vůči jejím akcionářům, valné hromadě, 

ostatním orgánům společnosti nebo např. vůči orgánům státní správy. Je otázkou 

nakolik je možná ingerence ze strany správní rady, která je oprávněná určovat základní 

zaměření obchodního vedení. Lze se domnívat, že v níže uvedených případech je 

působnost statutárního ředitele neomezená.  

 

4.2.5.1 Nakládání s majetkem společnosti, povinnosti spojené z cennými papíry, 

 emitovanými společností 

Úkoly má statutární ředitel v oblasti nakládání s majetkem společnosti, platnou 

maximou zde je povinnost péče řádného hospodáře. Statutární ředitel zřejmě rozhoduje 

                                                 
130
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o použití rezervního fondu, je-li zřízen, rozhoduje také o vyplacení podílu na zisku 

(dividendy), pokud se na základě účetní závěrky vyplácí (§ 34 odst. 3 ZOK), přitom 

nemůže rozhodnout o výplatě dividendy i když tak rozhodla valná hromada, pokud by 

taková výplata byla v rozporu se zákonem.. Písemnou zprávu musí statutární ředitel 

vypracovat v případě poskytování finanční asistence společností dle § 311 ZOK, je také 

odpovědný za její zpřístupnění akcionářům v sídle společnosti a na internetových 

stránkách.  

Další povinnosti statutárního ředitele souvisejí také s cennými papíry 

emitovanými společností a vkladovou povinností akcionářů. Statutární ředitel tak má 

povinnosti spojené s výběrem znalce k vypracování posudku k ocenění nepeněžitého 

vkladu dle § 251 odst. 1 ZOK, odpovídá za nabývání vlastních akcií společností dle 

§ 301 a 302 ZOK, je zároveň v případě nabývání vlastních akcií povinen zpracovat 

zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku dle § 307 ZOK. 

Své povinnosti plní též v souvislosti s veřejným návrhem na koupi nebo směnu akcií 

společnosti (§ 324 odst. 2 ZOK), vyřazením účastnických cenných papírů (§ 334 ZOK), 

změnou druhu akcií (§ 335 odst. 2 ZOK) nebo prodlením akcionáře s plněním vkladové 

povinnosti a neodevzdáním zatimního listu společnosti (§ 345 a 346 ZOK). 

 

4.2.5.2 Povinnosti vůči akcionářům a valné hromadě, svolávání valné hromady, účast 

 statutárního ředitele na zasedání valné hromady 

Povinnosti vůči akcionářům a valné hromadě společnosti jsou dalším důležitým 

okruhem povinností statutárního ředitele. Se všemi akcionáři je za stejných podmínek 

statutární ředitel povinen zacházet jménem společnosti stejně. Další povinnosti 

vyplývají z práva akcionářů na vysvětlení na valné hromadě společnosti (§ 357 an. 

ZOK) a na uplatnění protinávrhů akcionáři (§ 361 an. ZOK). Po konání valné hromady 

je povinností statutárního ředitele poskytnout akcionáři na jeho žádost kopii zápisu z ní 

(§ 425 odst. 1 ZOK). Statutární ředitel je také osobou kvalifikovanou k dovolávání se 

neplatnosti usnesení valné hromady. 

Důležitou působnost má statutární ředitel v oblasti svolání valné hromady. Tu 

statutární ředitel svolává alespoň jednou za účetní období, ledaže stanovy určí svolávání 

častější. Svolat ji může též na žádost kvalifikovaných akcionářů dle § 366 ZOK, či 
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hlavního akcionáře dle § 375 ZOK v případě žádosti o nucený přechod účastnických 

cenných papírů (squeeze-outu). Bez zbytečného odkladu je pak povinen ji svolat poté, 

co zjistí, že by při uhrazení ztráty společnosti z disponibilních zdrojů neuhrazená ztráta 

společnosti dosáhla poloviny základního kapitálu (§ 403 odst. 2 ZOK). Statutární ředitel 

je povinen uveřejnit pozvánku na valnou hromadu, je-li jejím svolavatelem, případně 

určit podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků, pokud 

je neurčí stanovy. Statutární ředitel je pak povinen se valné hromady účastnit (jiný závěr 

ani z jazykového výkladu § 402 odst. 3 ZOK není možné vyvodit)
131

 a musí mu být 

uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Otázkou je, zda tato účast musí být osobní, či zda 

postačí účast prostřednictvím zástupce. Lze říci, že účast statutárního orgánu je ze 

zákona povinná z toho důvodu, aby informoval akcionáře společnosti a další účastníky 

valné hromady o skutečnostech, souvisejících se společností a jejím obchodním 

vedením. Důležitá je také jeho účast z důvodu účinné realizace výše zmíněného práva 

akcionářů požadovat vysvětlení. Osobní účast statutárního ředitele je dle názoru autora 

vysoce žádoucí či dokonce povinná, jakýkoliv jiný závěr by byl proti smyslu 

ustanovení, vyžadujícím jeho účast na valné hromadě, především také proto, že je 

statutární ředitel orgánem individuálním a nikdo pravděpodobně není o činnosti 

společnosti informován tak zevrubně jako on; případný zástupce by ho jen stěží mohl 

plně nahradit. K zastoupení statutárního ředitele na valné hromadě by tedy mělo 

docházet zřídka, a to ve výjimečných případech nemožnosti jeho osobní účasti.  

 

4.2.6 Odpovědnost statutárního ředitele 

Za porušení svých povinností odpovídá statutární ředitel obdobně jako člen 

správní rady. Odpovídá předně za škodu způsobenou porušením péče řádného 

hospodáře. Ještě aktuálnější je v jeho případě úprava podnikatelského úsudku, jak je 

popsána v pasáži věnované povinnostem správní rady. Stejně jako člen správní rady je 

statutární ředitel odpovědný za porušení zákazu konkurence, povinnosti mlčenlivosti. 

Musí též dodržovat pravidla o střetu zájmů. Obecně lze říci, že jeho odpovědnost 

(především funkční) je široká, stejně jako je široké jeho oprávnění za společnost 
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rozhodovat a jednat. Zásadně platí, že se odpovědnosti nezbaví ani při jeho zastoupení 

třetí osobou, za řádný výběr této osoby totiž odpovídá.  

 

4.2.7 Souběh funkce statutárního ředitele a předsedy správní rady 

Záležitostí, diskutovanou výše v obecné části věnované monistickému systému 

správy je spojení funkcí předsedy správní rady a statutárního ředitele v jedné osobě. 

Tuto možnost ZOK umožňuje. Již bylo zmíněno, že takové propojení je diskutabilní a 

minimálně z hlediska kodexů corporate governance nežádoucí. Limitována je jistě 

kontrola statutárního ředitele správní radou, když on je tím, kdo správní radě předsedá a 

organizuje její činnost. Výše byl zmíněn i požadavek většiny kontrolních ředitelů mezi 

členy správní rady, pokud k souběhu těchto funkcí ve společnosti dochází. Zákon se 

těmito otázkami nezabývá a tak bude na akcionářích společnosti, aby v souladu s 

právním principem vigilantibus iura zajistili řádnou funkci kontrolního orgánu změnou 

stanov „své“ společnosti. 

Pokud lze přijmout závěr vyvozený výše, statutární ředitel se při výkonu své 

funkce není povinen řídit zásadami schválenými valnou hromadou. Člen správní rady 

naopak ano. V případě souběhu funkcí v rukou jedné osoby se nabízí otázka, zda a v 

jakém rozsahu jsou pro tuto osobu zásady závazné. Dle § 463 odst. 3 ZOK se na 

postavení "předsedy-statutárního ředitele" přednostně použijí ustanovení upravující 

představenstvo. Z toho vyplývá, že by se zřejmě zásady schválené valnou hromadou 

nepoužily. Přednostní použití však není použití výlučné, dvojakost postavení jedné 

osoby pak tedy znamená analogické užití ustanovení upravující dozorčí radu v případě, 

že úprava u představenstva chybí.  
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Závěr 
 

Rekodifikace soukromého práva, která je v současné době zřejmě 

nejzásadnějším tématem odborné právnické diskuse se korporačního práva nedotýká 

tolik jako např. práva obchodních závazkových vztahů, kde dochází ke změnám 

opravdu velmi zásadním. I přesto k velkým změnám v právu obchodních společností 

dochází. Jak již v úvodu práce konstatuji, zavedení monistické správy akciové 

společnosti nelze chápat pouze jako důsledek zmíněné rekodifikace. Lze tvrdit, že by k 

němu došlo i bez ní. Cílem této diplomové práce je rozbor úpravy monistické 

organizační struktury právě v kontextu rozsáhlé rekodifikace. Je pravdou, že současný 

právnický diskurs je živý a o nové úpravě jsou k dispozici pouze dílčí či neúplné 

prameny. To tvorbu práce jistě komplikuje, nadto ještě v situaci, kdy důvodová zpráva k 

ZOK není zcela zdařilá. Myslím si, že i přes tyto komplikace svého cíle práce dosahuje 

a výstižně popisuje úpravu obligatorních orgánů monistické a.s. dle ZOK, práva a 

povinnosti členů těchto orgánů a základní vztahy mezi nimi. Právě na specifika nové 

úpravy se zaměřuje, zamýšlí se nad nimi a případné problémy rozebírá. 

Na tomto místě zřejmě není třeba připomínat, čím se konkrétně práce zabývá a 

jakým pasážím je věnován největší prostor. Vzhledem k tomu, že téma práce je úpravou 

de lege ferenda, je vhodné se zamyslet především nad budoucí aplikací zákona o 

obchodních korporacích v praxi po nabytí jeho účinnosti. První zásadní otázkou je zda 

bude vůbec monistická organizační struktura využívána nebo zda bude pouze jakousi 

platnou, účinnou, ale "mrtvou" úpravou. Zcela bez pochybností lze říci, že i nadále 

zůstane dualistická struktura tou dominantní. Jsou však faktory, které by mohly 

monistickou oproti dualistické favorizovat. Zřejmě nesilnějším faktorem bude zájem 

zahraničních investorů, kteří jsou na jednu správní radu a ředitele jednoduše zvyklí ze 

své domovské jurisdikce. Možnou motivací pro zakládání monistických a.s. s jedním 

kolektivním orgánem namísto dvou je i úspora nákladů. K ještě větší úspoře pak může 

vést případné vytvoření jednočlenné správní rady a.s. s předsedou-statutárním 

ředitelem. Právě úspora nákladů je jedno z klíčových témat pro jakoukoliv obchodní 

společnost a mohla by více zakladatelů a.s. k monistické struktuře přivést. Důkazem 

budiž již v minulosti znatelný - a v současnosti stále živý - trend přechodu od a.s. k 

s.r.o. z důvodu úspory nákladů. Je také pravdou, že kromě kapitálové náročnosti a.s. je 
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důvodem preference s.r.o. obligatornost dozorčí rady a.s. s případnou účastí 

zaměstnanců (de lege lata). Další faktory ovlivňující volbu mohou být různé. Volbu 

monistického systému pro jeho specifika tak může ovlivnit akcionářská struktura 

společnosti, její předmět podnikání, zahraničně-obchodní orientace a další faktory. 

Jediné možné srovnání v ČR nabízí úprava Evropské společnosti. Statistika využívání 

monistického systému v případě SE nehovoří pro tento systém správy příliš příznivě. 

Subjekty v České republice jsou sice nejaktivnějšími v zakládání SE z celé EU, z 901 

založených k říjnu 2012 mělo však 878 dualistickou organizační strukturu.
132

 Z toho 

vyplývá, že monistická organizační struktura není mezi zakladateli SE příliš populární a 

je otázkou, jak populární bude dle nové úpravy ZOK. 

Druhou otázkou je, jak bude realita české a.s. s monistickou strukturou správy 

vypadat. Touto otázkou se práce na několika místech zabývá anebo ji pokládá. Nalézt 

odpověď jistě není možné, lze se pouze domnívat a předpokládat. Monistická 

organizační struktura je původem z anglo-amerického právního prostředí, které se od 

českého v mnoha aspektech liší. Jedním z nich je i stav coprorate governance, předně 

velice rozvinuté soft law, těšící se velikému respektu a důvěře. Situace v ČR je poněkud 

jiná. Nejzásadnější počin v oblasti corporate governance, Kodex správy a řízení 

společností, není příliš respektovaný a české společnosti se jím zabývají nanejvýš z 

důvodů marketingových. Právě soft law upravuje v anglo-americké realitě mnoho 

otázek pro monistickou společnost důležitých. Zřejmě nejdůležitější je otázka dělení 

správní rady na kontrolní a exekutivní část, stanovení osobnostních nároků na jednotlivé 

členy a jejich povinností. Pokud tak např. bude česká monistická a.s. jakékoliv dělení 

ignorovat, kontrola činnosti společnosti bude víceméně formální a bude docházet ke 

zvýšení rizika ztráty investice akcionářů a ostatních stakeholderů společnosti. Při 

absenci vynutitelné právní úpravy v občanském či obchodním zákoníku a nevelkém 

respektu, kterému se těší soft law, bude zcela zásadní úprava ve stanovách společností. 

Odpovědnými za jejich stav jsou akcionáři, kteří jsou zároveň nositeli residuálního 

nároku na jmění a.s.. Lze jen spekulovat zda s novou úpravou správy převezme české 

podnikatelské prostředí i zahraniční zkušenosti a know-how. Je však jisté, že 

                                                 
132
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zakladatelé monistické společnosti mají poměrně velikou volnost a zároveň 

odpovědnost za stav společnosti; ne, že by dle právního stavu de lege lata tuto 

odpovědnost neměli, lze však konstatovat, že je posílena, nadto v případě monistické 

společnosti. 
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Seznam zkratek 
 

a.s. akciová společnost 

CEO  Představitel nejvyšší manažerské pozice v obchodní společnosti (z 

anglického Chief Executive Officer) 

NOZ  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ("nový občanský zákoník") 

ObchZ  zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ObčZ   zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

SE  Evropská společnost (evropská akciová společnost), Societas Europaea 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

ZOK  zákon č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních společnostech a družstvech  

  (zákon o obchodních korporacích) 

ZoSE  zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti 

ŽivZ   zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon 
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Abstrakt 
 

Diplomová práce se zabývá úpravou monistické organizační struktury akciové 

společnosti. Tento systém správy české akciové společnosti přináší nový zákon o 

obchodních korporacích ("ZOK"), který je součástí rozsáhlé rekodifikace českého 

soukromého práva. Představení tohoto systému správy a řízení společnosti však není jen 

důsledkem této rekodifikace, je ve velké míře logickým vyústěním trendu soutěže 

právních řádů v Evropě. Úprava monistické akciové společnosti v ZOK není historicky 

první úpravou monistického systému správy v ČR, první přinesl možnost volby mezi 

druhy systémů správy zákon o Evropské společnosti v roce 2004.  

Úvod práce se věnuje odlišení dvou základních systémů správy akciové 

společnosti a představení orgánů, které tyto systémy definují. Na toto představení 

navazuje krátké porovnání a zhodnocení výhod a nevýhod obou systémů. Základním 

rysům úpravy Evropské společnosti - Societas Europaea (SE) - je věnována následující 

část práce. Jádrem práce je popis monistické akciové společnosti jak ji přináší úprava 

ZOK. Nejdůležitější částí je popis správní rady. Pozornost je věnována členství ve 

správní radě, jejímu svolávání a jednání, právům, povinnostem a odpovědnosti členů 

správní rady. Správní rada je koncipována jako centrální manažerský a dohledový 

orgán, je tedy nadána mnoha pravomocemi jak v oblasti výkonné, tak kontrolní. I když 

zákon neupravuje dělení členů správní rady na výkonné a kontrolní členy, lze takovou 

úpravu očekávat od stanov společnosti a práce se na toto rozlišení také zaměřuje. V 

závěru části věnované správní radě se práce věnuje jejímu předsedovi.  

Druhým obligatorně zřizovaným orgánem monistické akciové společnosti je 

statutární ředitel. Jeho právy a povinnostmi a obecně povahou tohoto orgánu se zabývá 

práce v části 4.2. Zvláštní pozornost je věnována obchodnímu vedení společnosti, 

jednání za společnost a souběhu funkcí statutárního ředitele a předsedy správní rady.  
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Abstract 

 

The diploma thesis deals with a regulation of the monistic structure of a joint-

stock company. This type of governance of a Czech joint-stock companies is introduced 

by the new Trade Corporations Act ("Act"), which is a part of an extensive 

recodification of the Czech private law. Introduction of this corporate governance 

system is not only consequence of this recodification, it is also largely a logical 

consequence of the statute shopping trend in Europe. The regulation of a monistic joint-

stock company as introduced by the Act is not the first monistic company governance 

regulation in the Czech Republic. This option was already brought by the European 

Company Act in 2004. 

The first introductory part of the paper compares the two basic corporate 

governance systems and introduces the statutory bodies of the companies that 

distinguish these systems. Consequently, the study compares and evaluates the pros and 

cons of the two. Next part basically outlines the regulation of the European Company - 

Societas Europaea (SE). Main focus area of the study is the description of the monistic 

structure of a joint-stock company as introduced by the Act. The most important part is 

the description of the Board of Directors. Attention is paid to the membership in the 

Board, its convening and its conduct and also to the rights, duties and liability of its 

members. Board of Directors is a central managerial and supervisory body, therefore it 

is empowered with a lot of competences in both of these fields. Although the division of 

the executive and the non-executive members within the Board is not explicitly stated 

by the Act, it will be presumably regulated by the bylaws of the joint-stock companies 

and the paper deals with it. At the end of this section the thesis reviews the role of the 

Chairman of the Board. 

The second obligatory body of the monistic joint-stock company is the Statutory 

Director. His rights, duties and the general nature of the body are described in the 

section 4.2. Particular attention is paid to business management, how the Director acts 

on behalf of the company and the duality of the Statutory Director and the Chairman of 

the Board functions. 
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