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Úvod 

Dlouho připravovaná a očekávaná, v právních vodách také kontroverzní rekodifikace 

soukromého práva přinesla do českého podnikatelského prostředí řadu novinek. Jednou 

z nich je také možnost akciových společnosti zvolit si mezi monistickou a dualistickou 

vnitřní strukturou akciové společnosti. Dualistický systém, v němž je zřizováno 

obligatorně představenstvo a dozorčí rada, je v právním řádu České republiky historicky 

zakořeněný. Ani o monistickém systému, v němž je tradičně zřizována správní rada, se 

však nedá říct, že je pro české právnické osoby naprosto neznámý. Již deset let je 

v právním řádu České republiky zakotven monistický systém zákonem o evropské 

společnosti, jež byl však po tuto dobu přístupný pouze pro nadnárodní formy akciových 

společností. K zakotvení monistického systému do národní úpravy došlo z důvodu 

sbližování jednotlivých národních úprav a také pod sílícím vlivem angloamerického 

obchodního práva, pro nějž je monistický systém charakteristický.  

V rozsahu, v jakém bylo soukromé právo rekodifikováno, nebylo možné se vyhnout 

veškerým legislativním chybám. Zároveň se zákonodárce rozhodl odkročit od 

kazuistické úpravy, jež byla jednou z nevýhod obchodního zákoníku, a také se vyhnout 

zbytečným a podrobným všudypřítomným definicím. Bohužel však takový záměr 

zákonodárce v případě právní úpravy monistického systému v zákoně o obchodních 

korporacích způsobuje výkladové problémy, také vzhledem k širokému užití funkčních 

odkazů na ustanovení upravující dualistický systém. Při tvorbě těchto ustanovení 

sloužily za inspiraci evropské země tradičně užívající monistický systém, byť s určitými 

modifikacemi. Zákonodárce v důvodové zprávě proklamuje také inspiraci francouzskou 

klasickou strukturou řízení akciové společnosti. Ve francouzské akciové společnosti 

klasického typu je však zřizován obligatorně jediný orgán, a to správní rada. Zřízení 

dalších orgánu je pak fakultativní, a tedy může být statutární orgán zřízen mimo tuto 

správní radu, nebo jí může být imanentní v podobě sloučení funkce generálního ředitele 

a předsedy správní rady. Kumulace funkcí těchto dvou orgánů je v české monistické 

struktuře také umožněna, ale paradoxně je v monistickém systému obligatorní zřízení 

jak správní rady, tak statutárního ředitele jako statutárního orgánu. 
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Vzhledem k rozměru dané problematiky celé nové právní úpravy monistické struktury 

akciové společnosti, byl po dohodě s vedoucí práce zúžen rozsah diplomové práce na 

základní výkladové problémy spojené s využitím funkčního odkazu. Cílem práce byla 

interpretace ustanovení vztahujících se výhradně ke správní radě, předsedovi správní 

rady a statutárnímu řediteli a jejich doplnění o ustanovení o dozorčí radě a 

představenstvu za užití analogie dle ustanovení § 456 zákona o obchodních korporacích. 

Ačkoliv by bylo vhodné se tématem zabývat podrobněji, stanovený rozsah práce toto 

neumožňoval, a práce je zaměřena na vymezení jednotlivých orgánů, rozsahu jejich 

působnosti, důvody vzniku a zániku funkce člena správní rady a další otázky s tím 

spojené. 

Úvodní kapitola práce se věnuje popisu corporate governance, do něhož správa a řízení 

akciové společnosti bezpochyby spadá. Představitelé hlavních systémů corporate 

governance jsou systémy monistický, jež je ve světě vnímán zejména ve spojení 

s Velkou Británií a Spojenými státy americkými, a dualistický, opisován zejména jako 

systém německý. Druhá kapitola práce se věnuje zejména vymezení správní rady a její 

působnosti. Za užití analogie je správní radě přisouzena zejména kontrolní funkce. Na 

rozdíl od dozorčí rady však také určuje základní zaměření obchodního vedení, které 

náleží statutárnímu řediteli, a je patrná jejich úzká vazba a nutnost spolupráce. Správní 

rada má také zbytkovou rozhodovací působnost. Statutární ředitel je primárně osobou 

odlišnou od správní rady, je však možné rozhodnout o kumulaci s funkcí předsedy 

správní rady. Následně se práce věnuje popisu francouzského systému a v rozsahu 

popisu základním odlišnostem od české právní úpravy. Ve francouzském klasickém 

systému je zřizována správní rada, ale působnost statutárního ředitele vykonává 

primárně ze zákona předseda správní rady, ačkoliv se může společnost rozhodnout pro 

jejich oddělení.  
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1. Správa a řízení akciové společnosti 

Obchodní společnosti jako je společnost s ručením omezeným, akciová společnost, ale 

také družstva, jsou spravovány a řízeny na základě corporate governance. Pojem 

corporate governance proniká již řadu let do kontinentálních právních systémů 

z angloamerického práva, avšak bez jasné a obecně uznávané definice a přesného 

překladu, a tedy se i v českých vodách užívá v nepřekládané formě. Corporate 

governance obecně a zeširoka řečeno zahrnuje mechanismy, postupy a vztahy, na 

jejichž základě jsou společnosti řízeny a kontrolovány, někdy bývá překládán pouze 

jako „správa“, ale tento překlad není zdaleka dostatečný. Nejvýznamnější definice 

corporate governance obsahují Zásady OECD z roku 2004, jež v preambuli uvádí, že 

corporate governance „zahrnuje soubor vztahů mezi managementem společnosti, její 

radou, akcionáři a dalším zainteresovanými osobami.“
1
 Zásady OECD jsou vůdčím 

dokumentem na poli dokumentů zabývajících se problematikou corporate governance, a 

to zejména díky své komplexnosti, jelikož obsahují principy zvýšení efektivity správy a 

řízení korporací a jsou široce aplikovány v zemích s odlišnou právní kulturou, jako jsou 

například na jedné straně USA a na druhé straně Japonsko.
2
 Dalším výrazným 

dokumentem v oblasti corporate governance je zpráva Cadburyho komise z roku 1992, 

která jej chápe jako systém řízení a kontroly podniků
3
, a také Srovnávací studie kodexů 

corporate governance vztahující se na Evropskou unii a její členské státy.
4
 

Mezi základní principy corporate governance patří odpovědnost správního orgánu, který 

je základním vnitřním kontrolním mechanismem společnosti, přičemž dle Malého je 

jeho „vnějším ekvivalentem regulatorní rámec upravující strukturu a činnost správních 

orgánů akciových společností a kontrolních mechanismů“.
5
 Corporate governance se 

                                                           
1
 OECD Principles of Corporate Governance 2004.  

2
 SEKNIČKA, Pavel. Kulturně-etické cíle corporate governance. In BAŽANTOVÁ, Ilona, HRABA, 

Zdeněk. Corporate Governance - aktuální problémy teorie a podnikové praxe: sborník. 1. vyd. Praha: 

Prospektrum, 2006, s. 59. 
3
 Cadbury, A. Report of the Comittee on The Financial aspects of corporate governance. The Comittee 

and Gee, 1992 London. 
4
 Weil, Gotschal & Manges LLP, Comparative study of Corporate Governance Code Relevant to the 

European Union and its Member Strates, 2002. 
5
 MALÝ, Milan; THEODOR, Michal; PEKLO, Jaromír. Řízení a správa společností (Corporate 

Governance). Praha : VŠE Praha, 2002, s. 63. 
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vzhledem k otázce řízení a správy společnosti zabývá hlavně rovnovážným rozdělením 

moci mezi orgány společnosti. Orgány řídící společnost jsou spolu s regulatorními 

ustanoveními kontrolními mechanismy, jež slouží k naplnění účelu corporate 

governance. Správní a řídící orgán by měl plnit klíčové funkce, mezi něž jsou zařazeny 

„přehodnocování a řízení strategie společnosti, hlavních akčních plánů, stanovení cílů, 

monitorování výkonnosti společnosti,“ ale také „kontrola odměn klíčových exekutivních 

pracovníků a statutárního orgánu a zajištění formálního procesu transparentní 

nominace statutárního orgánu“.
6
 

Z důvodů odlišností národních úprav správních orgánů jsou v rámci corporate 

governance odlišovány jednotlivé systémy řízení, a to dle rozložení práv a povinností 

mezi různé účastníky korporace
7
 jako jsou akcionáři, dozorčí rada či správní rada, 

statutární orgán, dále také auditoři, věřitelé a jiné zainteresované osoby. Neexistuje však 

jediný model řízení a správy společnosti, jež by se jevil být prokazatelně výhodnější než 

druhý.  

1.1. Modely řízení a správy akciových společností 

Základními modely řízení a správy akciové společnosti jsou model dualistický a model 

monistický. Spojujícím znakem těchto organizačních struktur je postavení valné 

hromady, která je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada je na vrcholu 

hierarchie orgánu akciové společnosti, tvoří ji všichni akcionáři příslušné akciové 

společnosti a do její působnosti patří rozhodování o otázkách zásadního významu. 

Ačkoliv je valná hromada vrcholným orgánem, její silné postavení je prakticky 

znevýhodňováno dlouhými prodlevami mezi jednotlivými zasedáními.
8
 V praxi tudíž 

dochází k přesunu moci na výkonný orgán.
9
 Právní úpravy správy a řízení akciových 

společností v Německu a Velké Británii slouží často k popisu charakteristických prvků, 

                                                           
6
 MALÝ, Milan; THEODOR, Michal; PEKLO, Jaromír. Řízení a správa společností (Corporate 

Governance). Praha : VŠE Praha, 2002, s. 77. 
7
 Pojem korporace je používán v rámci corporate governance v souvislosti s akciovou společností, 

přičemž je někdy možné aplikovat zásady corporate governance i na společnost s ručením omezeným.  
8
 Například ve Francii zasedá assemblé générale dle Code de commerce nejméně jednou ročně, totožně 

ve Švýcarsku, německý Aktiengesetz stanoví stejnou podmínku každoročního zasedání pro 

Hauptversammlung. 
9
 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, 2006, s. 218 – 221. 
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výhod a nevýhod a odlišností jednotlivých systémů. V angloamerickém právním 

systému slouží za vzor menší uzavřená akciová společnost, kde je na místě 

zjednodušená správa a řízení, naopak většina evropských zemí má za vzor velkou 

akciovou společnost, jak Černá trefně pojmenovává „mamutí model“.
10

 V posledních 

letech však dochází ke změně koncepčního přístupu a do národních úprav státy 

začleňují i dříve neupravený systém. 

Nikoliv všechny země inklinují historicky k jednomu z modelů popsaných níže, právě 

naopak existují mnohé modifikace, Švýcarsko užívá smíšeného modelu řízení akciové 

společnosti, z kterého částečně čerpá i nová úprava monistického systému v České 

republice.  

1.1.1. Základní rysy dualistického systému 

Dualistický systém
11

 (také anglicky two-tier model) je model tradičně uplatňovaným ve 

většině západoevropských zemí. Tento systém je někdy přímo nazýván německým 

systémem, který reprezentuje teoretický koncept využívaný k popisu základních 

charakteristických rysů dualistického systému. Mimo valnou hromadu (německy 

Vollversammlung, anglicky General shareholders meeting) se v organizační 

architektuře zřizuje dozorčí rada (německy Aufsichtsrat, anglicky Supervisory board) a 

představenstvo (německy Vorstand, anglicky Management board), mezi něž se dělí 

jednotlivá práva a povinnosti, jež jsou systémově značně vyjasněny.
12

 

Dozorčí rady se zpravidla skládají z nejvýznamnějších akcionářů, ale také z externích 

členů
13

, popřípadě ze zaměstnanců akciové společnosti, a bývají několikanásobně 

početnější než volené orgány společnosti. V čele dozorčí rady stojí předseda a členy 

zejména větších významných západních firem jsou osoby, jež zaručují vyšší 

důvěryhodnost jejího řízení. Dozorčí radě náleží „hájení zájmy majitelů, schvalování 

                                                           
10

 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, 2006,  s. 218. 
11

 V literatuře se může vyskytovat též pod pojmy dvoutělesový, dvoustupňový, binární, vnitřní model 

správy společností (jako protiklad k vnějšímu modelu monistického systému).  
12

 MALÝ, Milan; THEODOR, Michal; PEKLO, Jaromír. Řízení a správa společností (Corporate 

Governance). Praha : VŠE Praha, 2002, s. 45. 
13

 Mohou jimi být banky, investorské podniky, ale také profesoři vysokých škol, a dále pokud tak zákon 

stanoví zástupci zaměstnanců. V Německu je třetina dozorčí rady přímo volena zaměstnanci společnosti.  
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strategických koncepcí“
14

 a do její působnosti náleží zejména ustavení a odvolávání 

členů představenstva a generálního ředitele. Dozorčí rada se schází častěji, a tedy je 

schopná pružněji reagovat na otázky související s řízením a správou společnosti. 

Výkonným orgánem je v dualistickém systému představenstvo. Členové jsou zpravidla 

voleni a odvoláváni dozorčí radou, a tento orgán odpovídá za každodenní činnost 

akciové společnosti.
15

 

Na základní výhody dvouúrovňového modelu je třeba nahlížet v historickém kontextu. 

Klíčovým důvodem vytvoření dvou orgánů je striktní oddělení kontrolní funkce od 

funkce řídící, tedy nedochází k prolínání působnosti orgánů. Nevýhodami tohoto 

systému je paradoxně také oddělení dvou orgánů, které způsobuje strukturální slabost, a 

také princip kodeterminace (německy Mitbestimmung)
16

 spojen s německým pojetím 

dualistického systému.
17

 

1.1.2. Základní rysy monistického systému 

Monistický systém
18

 řízení a správy akciové společnosti (anglicky one-tier model, 

francouzsky structure classique, structure moniste) je systémem historicky starším než 

model dualistického řízení společnosti, a je tradičně řazeným do angloamerického 

práva. Odtud pochází i jeho alternativní název „anglosaský model řízení“ (někdy též 

nazýván anglo-saxon capitalism, také outsider či exit
19

). V akciové společnosti založené 

na základě monistického systému není zřizována dozorčí rada. Ve Velké Británii 

existuje jediná rada ředitelů (anglicky Board of directors), ve které dochází ke kumulaci 

funkce řídící a kontrolní, přičemž Černá popisuje tuto radu ředitelů jako „centrální 

manažerský správní orgán a dozorčí orgán“.
20

 Rada, jíž náleží funkce kontrolní a 

dohledová, je napříč státy Evropské unie konstruována obdobně. Rada je nadána funkcí 

                                                           
14

 MALÝ, Milan; THEODOR, Michal; PEKLO, Jaromír. Řízení a správa společností (Corporate 

Governance). Praha : VŠE Praha, 2002, s. 45. 
15

 Tamtéž, s. 45 – 46. 
16

 Pojem kodeterminace je užívaný ve většině evropských zemí, zejména tam kde je aplikován dualistický 

systém řízení společnosti s dvěma obligatorními orgány. Jedná se o princip vlivu zaměstnanců nebo jejich 

zástupců na řízení a správě společnosti, nejčastěji jejich poměrným zastoupením v orgánech společnosti.   
17

 JUNGMANN, Carsten. The Effectiveness of Corporate Governance in One-Tier and Two-Tier Board 

Systems : Evidence from the UK and Germany. European Company and Financial Law Review. 2006, 3. 

ročník, č. 4, prosinec 2006, s. 426–474. 
18

 Také jako jednounitární, jednotělesový či vnější model.  
19

 BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, 

s. 1928. 
20

 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl. Praha : ASPI, 2006, s. 219. 
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řídící a funkcí dohledovou a také managementem společnosti, přičemž v rámci 

managementu společnosti je působnost zahrnující každodenní správu společnosti 

zpravidla delegována na jednoho nebo více ředitelů. Ačkoliv není delegace 

managementu společnosti ve většině zemí podmínkou, v některých zemích, jako jsou 

Švédsko, Finsko nebo Dánsko, však existují odchylky, kdy zákon zakotvuje povinnost 

jmenování nebo jiného povolání generálního ředitele pro společnosti určité velikosti.
21

 

Všichni členové rady, jak výkonní ředitelé (závislí členové, anglicky executive 

members) tak i externí členové rady (nezávislí členové, anglicky non-executive 

members) jsou voleni akcionáři. Externí členové jsou vybíráni podle individuálního 

přínosu pro společnost, jako je například zprostředkování důležitých kontaktů, zvýšení 

reputace společnosti, jedná se také o osoby kvalifikované v předmětu podnikání. 

Nezávislí členové rady ředitelů zpravidla nezasvěcují všechen svůj čas společnosti a 

dostávají, pokud vůbec, velice malou odměnu za svou účast. Nepodílí se na 

každodenním chodu společnosti, ale jejich účast spočívá v dohledu nad výkonnou 

činností a podílení se zpravidla na vývoji strategických plánů. Naopak výkonní ředitelé 

věnují svůj čas kompletně společnosti (popř. skupině společností), zpravidla jako 

zaměstnanci společnosti a mají významný osobní zájem na vedení společnosti, jakožto 

zdroji jejich příjmů. Poměr závislých a nezávislých členů v radě ředitelů by měl být 

vyvážený tak, aby ani jedna skupina či jednotlivec neměl možnost výrazně ovládnout 

přijímání rozhodnutí rady.
22

  

Rada jmenuje a odvolává generálního ředitele společnosti (anglicky chief executive 

officer, zkratka CEO), který jmenuje zbytek managementu. Dříve byl generální ředitel 

také předsedou rady, ale postupně se od tohoto zvyku začalo upouštět, jelikož v případě 

odvolání generálního ředitele došlo nejen k ochromení managementu, ale také celé rady. 

Nově se však přistupuje k volbě předsedy rady (tedy Board of directors) z řad externích 

členů rady.
23

 

                                                           
21

 Weil, Gotschal & Manges LLP. Comparative study of Corporate Governance Code Relevant to the 

European Union and its Member Strates. 2002.  
22

 FRENCH, Derek; MAYSON, Stephen; RYAN, Christopher. Mayson, French and Ryan on Company 

Law. 25. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 411. 
23

 MALÝ, Milan; THEODOR, Michal; PEKLO, Jaromír. Řízení a správa společností (Corporate 

Governance). Praha : VŠE Praha, 2002, s. 47. 
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Zeměmi využívajícími monistický model správy společnosti jsou Francie, Itálie, 

Spojené státy americké a také Velká Británie. Mezi základní výhody tohoto systému 

patří jeho jednoduchost, zjednodušení přístupu investora, značná flexibilita a také 

možnost snížení provozních nákladů, jelikož společnost může mít pouze jediného 

generálního ředitele namísto celého kolektivního statutárního orgánu, jak je tomu u 

dualistického systému.
24

 Nevýhodou se může jevit časté spojování funkcí předsedy 

správní rady a generálního ředitele, což v některých zemích stále přetrvává, a ve 

výsledku způsobuje minimalizaci dohledu nad výkonem zmíněných funkcí.  

1.1.3. Zakotvení nadnárodního modelu kapitálové společnosti 

Již od 60. let 20. století se utvářela na půdě Společenství myšlenka jednotné nadnárodní 

formy obchodní společnosti, pro kterou by mohli optovat podnikatelé všech členských 

států Evropského společenství a která by byla naprosto nezávislá na národní úpravě. 

Členské státy však důsledně prosazovaly v průběhu přípravy projektu evropské 

společnosti vlastní organizaci akciové společnosti, jež považovaly za optimální. 

Z důvodu tlaku členských států tak vzalo úsilí o uniformitu právní úpravy evropské 

společnosti za své a bylo třeba přistoupit ke kompromisu přijetím nařízení Rady ES č. 

2157/2001 o statutu evropské společnosti (dále jen „nařízení o evropské společnosti“), 

které vstoupilo v platnost 8. října 2004.
25

 Kompromis, ke kterému byli tvůrci nařízení o 

evropské společnosti nuceni přistoupit, zapříčinil zakotvení relativně malého množství 

ustanovení vztahujících se k vnitřní struktuře evropské společnosti a ponechání 

konkrétní právní úpravy na národních právních úpravách.
26

 

1.2. Monistický systém v ČR dle statutu evropské společnosti 

Obchodní zákoník zakotvoval ve svých ustanoveních pouze dualistický systém, který 

byl po dlouhou dobu jedinou možností řízení a správy akciové společnosti. Již před 

přijetím zákona o obchodních korporacích však došlo ke změně v pojetí akciové 

                                                           
24

 BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, 

s. 1928. 
25

 K tomuto tématu více viz DĚDIČ, Jan, ČECH, Petr. Evropské právo společností včetně úplného znění 

předpisů komunitárního práva. Praha : BOVA POLYGON, 2004. 
26

 DĚDIČ, Jan; ČECH, Petr. Evropská akciová společnost. Praha : BOVA POLYGON, 2006, s. 15. 
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společnosti de lege lata a tak nebyl monistický systém řízení společnosti v České 

republice zcela neznámý. Nařízení Rady ES č. 2157/2001, o statutu evropské 

společnosti přímo předpokládá, že členské státy přijmou zákony, které by vyplnily 

mezery v zákonné národní úpravě, k nimž se nařízení přímo vztahuje. V České 

republice byl za tímto účelem přijat zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti (dále 

„zákon o evropské společnosti“). Jednou z předností nařízení o evropské společnosti 

byla možnost podnikatele zvolit mezi dualistickým a monistickým způsobem řízení a 

správy evropské společnosti. Na správě a řízení tuzemské akciové společnosti se však 

tímto v podstatě nic nezměnilo, před 1. lednem 2014 zakladatelé tuzemské akciové 

společnosti zřizovali na základě konceptu dualistického systému zakotveného v zákoně 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jako „obchodní zákoník“), představenstvo jako 

statutární orgán a dozorčí radu jako orgán kontrolní. Přijetím zákona o evropské 

společnosti Česká republika dostála své povinnosti vůči Evropskému společenství a 

zakotvila také systém monistický, přičemž při tvorbě ustanovení zákona o evropské 

společnosti týkajících se monistického systému vycházel zákonodárce z francouzské 

právní úpravy.
27

 

Se zavedením monistického systému do národní úpravy zákonem č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (dále jako „zákon o obchodních korporacích“), 

již nebylo dále zapotřebí speciální úpravy monistického systému v zákoně o evropské 

společnosti. Zákonodárce proto nahradil původní úpravu monistického systému zákon a 

o evropské společnosti jediným ustanovením, kterým nastavuje minimální počet členů 

správní rady, a to tři, a zároveň nejvyšší přípustný počet členů správní rady, jež nesmí 

přesáhnout 18 členů, a ponechala v tomto rozsahu původní úpravu zákona. Tuto cestu 

zvolil zákonodárce, aby zůstalo v českém právním řádu zachováno omezení počtu členů 

správního orgánu dle nařízení o evropské společnosti, které zákon o obchodních 

korporacích neobsahuje. Takové omezení je však v podstatě nedůvodné a zákonodárce 

již ponechává rozhodnutí o počtu členů správní rady tuzemské akciové společnosti na 

jejích zakladatelích s ohledem na jejich potřeby a velikost společnosti. 

                                                           
27

 DĚDIČ, Jan, ČECH, Petr. Obchodní právo po vstupu ČR do EU: Aneb co všechno se po 1. květnu 2004 

v obchodním právu změnilo. 2. doplněné a aktualizované vydání. Praha : BOVA POLYGON, 2005, s. 

205 – 206. 
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Zákon o obchodních korporacích přejímá nadnárodní, tedy evropské formy obchodních 

společností a družstva již v ustanovení § 1 z.o.k., přičemž z tohoto ustanovení lze 

dovodit, že se zákon o obchodních korporacích vztahuje i na tyto formy obchodních 

společností.  

2. Monistický systém vnitřní struktury dle zákona o 

obchodních korporacích 

Zákon o obchodních korporacích nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014. Kromě dalších četných 

změn právní úpravy akciové společnost, jako je například zrušení rozlišování řádné a 

mimořádné valné hromady, zavedl tento zákon do českého právního řádu možnost 

volby mezi monistickým a dualistickým systémem řízení a správy akciové společnosti, 

a to „v souladu s potřebami praktického života, v souladu s novým pojetím Societa 

Europaea a po vzoru francouzské a italské právní úpravy“.
28

 Jak již bylo uvedeno výše, 

nebyl monistický systém v české právní úpravě novinkou, avšak byl v podstatě 

vyhrazen pouze pro společnosti nadnárodní dimenze, a tudíž je zákonem o obchodních 

korporacích nově umožněna volba tohoto systému i ryze národním akciovým 

společnostem.  

Základní koncept monistického systému tvoří správní rada jako kontrolní orgán a orgán 

určující základní zaměření společnosti a dále statutární ředitel jako statutární orgán 

akciové společnosti. Působnost těchto orgánů je však z velké části vymezena odkazem 

na působnost dozorčí rady a představenstva dualistického systému, což v praxi bude 

zajisté způsobovat nejeden problém, a to od počátku až do konce existence akciové 

společnosti. Orgány dualistického a monistického systému, ač se na první pohled může 

zdát jinak, nejsou orgány totožnými, ani orgány se stejným rozsahem působnosti.  

                                                           
28

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

1. vyd. Ostrava : Sagit, 2012, s. 160. 
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2.1. Orgány akciové společnosti de lege lata 

Pojem orgánu není v občanském zákoníku, ani v zákoně o obchodních korporacích 

nijak definován, ačkoliv je tento pojem zákonodárcem hojně užíván. Dle ustanovení § 

152 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako občanský zákoník či 

obč. z.), je možné odlišit orgány právnické osoby podle způsobu, jakým jsou povoláni 

do funkce jeho členové, tedy členy jmenované, volené a jinak povolávané a další osoby, 

které jsou členy orgánu právnické osoby kvůli členství v právnické osobě a které zákon 

označuje jako společníky. Orgány právnické osoby jsou také dle občanského zákoníku 

rozlišeny na kolektivní, tedy ty o více členech, a individuální o jednom členu. Dle 

zákona o obchodních korporacích lze také orgány rozlišovat dle účelu daného orgánu. 

Podle tohoto kritéria dělíme orgány akciové společnosti na nejvyšší orgán, kterým je 

v případě monistického i dualistického systému valná hromada, dále kontrolní orgán 

(dozorčí rada) a statutární orgán (představenstvo či statutární ředitel), popř. orgán sui 

generis (správní rada). Nakonec lze také rozlišovat orgány zřizované obligatorně a 

orgány zřizované fakultativně.
29

 V případě obligatorně vytvářených orgánů je nutno 

připomenout, že mezi ně řadíme i výbor pro audit, který je nutné zřídit u akciových 

společností veřejného zájmu. 

Z právní úpravy akciových společností v zákoně o obchodních korporacích vyplývá, že 

akciové společnosti mají pevně vymezenou vnitřní strukturu a povinně zřizují zákonem 

stanovené orgány. V ustanovení §396 odst. 1 z.o.k. je vymezen dualistický systém, ve 

kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada. Ve druhém odstavci tohoto ustanovení 

je vymezeno, že v monistickém systému se zřizuje správní rada a statutární ředitel. Již 

ze systematiky tohoto ustanovení, kde je na první místo kladen dualistický systém, a 

systematiky celé právní úpravy jednotlivých orgánů akciové společnosti, lze vyčíst 

preference zákonodárce. Ten potvrzuje setrvání v prvenství dualistického systému také 

v důvodové zprávě, jelikož je historicky tradičním systémem vnitřního řízení akciové 

společnosti dle právního řádu České republiky. Takové postavení je podpořeno 

v ustanovení § 396 odst. 3 z.o.k., kdy pro případ, že konkrétní způsob řízení nebyl 

zvolen, platí nevyvratitelná právní domněnka zvolení dualistického systému. Zákon o 

                                                           
29

 LASÁK, Jan a kol. Zákon o obchodních korporacích: Komentář I. díl. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 

2014. s. 337 – 339. 
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obchodních korporacích tak nabízí fakticky tři možnosti správy akciových společností – 

dualistický systém, v němž je zachováno striktní a rigidní oddělení jednotlivých orgánů, 

monistický systém, v němž je fakticky oddělen statutární orgán od správní rady, a 

monistický systém se správní radou, jejíž předseda je zároveň statutárním ředitelem.
30

 

2.2. Funkční odkazy 

Právní úprava monistického systému v zákoně o obchodních korporacích je spojena 

s četnými výkladovými problémy. Jedním z těchto zásadních výkladových problémů je 

nedokonalé vymezení působnosti orgánů vnitřního řízení, neboť ji popisuje pouze 

povšechně. Ustanovení §456 z.o.k. svěřuje úkoly, které jsou v dualistickém systému 

plněny představenstvem dle okolností statutárnímu řediteli nebo jinému orgánu 

s obdobnou působnosti, a působnost dozorčí rady správní radě předsedovi správní rady 

nebo jinému orgánu s obdobnou kontrolní působností. Toto ustanovení se dle 

jazykového výkladu omezuje expressis verbis pouze na ustanovení zákona o 

obchodních korporacích zmiňujících se o dozorčí radě či představenstvu. Vyvstává tedy 

otázka, jak by mělo být v budoucnu přistupováno k ustanovením jiných právních 

předpisů vztahujících se k dozorčí radě a představenstvu, jako je například občanský 

zákoník nebo zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. 

Je žádoucí, aby bylo toto ustanovení aplikováno nejen v rámci zvláštních ustanovení 

zmíněných orgánů akciové společnosti, ale také v rámci obecných ustanovení zákona o 

obchodních korporacích a analogicky i za hranicemi tohoto zákona. Pokud by totiž 

nebylo aplikováno pravidlo analogie, docházelo by k situacím, kdy by oprávnění a 

povinnosti přiřčené zvláštním zákonem explicitně dozorčí radě či představenstvu 

nenáleželi orgánům monistické vnitřní struktury. Takový výklad je nepřípustný, neboť 

by tímto docházelo k zvýhodnění jednoho systému před druhým.
31

 

Dalším výkladovým problémem je, jak chápat pojem „orgán s obdobnou kontrolní 

působností“, resp. v kterých případech se vztahuje ustanovení §456 odst. 2 z.o.k. i na 

jiný orgán. Zákon o vytváření jiného obligatorního orgánu v monistické struktuře mlčí, 

                                                           
30

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

1. vyd. Ostrava : Sagit, 2012, s. 161. 
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a tak je třeba pod tímto pojmem chápat fakultativní orgán zřízení stanovami akciové 

společnosti, ve kterých by mu byly svěřeny určité kontrolní pravomoci. Takovým 

orgánem však není výbor pro audit, jelikož se jedná o orgán, který je možné zřídit i 

v dualistickém systému a tudíž se na něj nemůže vztahovat ustanovení §456 odst. 2, 

ledaže by tak zákon výslovně stanovil. Pokud je totiž zřízen v rámci akciové společnosti 

s monistickou strukturou výbor pro audit, je jeho úloha vymezena zákonem a není 

možné na něj aplikovat ustanovení odkazující na dozorčí radu.
32

 

2.3.  Pojem monistický systém vnitřní struktury 

Monistický systém vnitřní struktury společnosti je vymezen v § 396 odst. 2 z.o.k. jako 

systém vnitřní struktury, ve kterém je obligatorně zřizována správní rada a statutární 

ředitel. Již tato úprava je problematická a na první pohled odlišná od klasických 

monistických systémů a také od právní úpravy zákona o evropské společnosti, který se 

zmiňuje v rámci ustanovení § 26 pouze o jediném orgánu, a to správní radě. Monistický 

systém je ve své ryzí podobě tradičně pojímán jako systém s jediným orgánem stojícím 

v čele akciové společnosti, v čemž je spatřována jeho hlavní odlišnost od systému 

dualistického.
33

 Z jazykového výkladu ustanovení § 396 z.o.k. však vyplývá, že se 

v obou systémech vytváří dva povinné orgány, jež se liší pouze svým názvem. Pouhý 

jazykový výklad by byl však nedostatečný a pro aplikaci zákona by byl dle Dědiče a 

Lasáka věcně nesprávný, neboť se systémy liší zejména rozsahem působnosti.
34

 Totiž 

pojem „monistický“ by měl pro usnadnění pochopení právních předpisů odpovídat 

jazykovému výkladu, a tedy že je chápán jako systém s jediným orgánem. V tomto 

ohledu však očividně zákonodárce nedostál teze, kterou určil pro tvorbu nové úpravy 

obchodních korporací a kterou také uvádí v úvodu důvodové zprávy. Jedná se zejména 

o postup v souladu s požadavkem srozumitelnosti nového zákona tak, aby byl šetřen 

„průměrný příjemce právní normy“. V důvodové zprávě dále uvádí, že zákon 

předpokládá zejména takovou lexikální úroveň, která by vyvolávala co nejméně 

výkladových obtíží. V případě úpravy systémů vnitřní struktury tato snaha však zjevně 

                                                           
32

 DĚDIČ, Jan; LASÁK, Jan. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky. 

Obchodněprávní revue. 2013, 5. ročník, č. 3 a 4, s. 65 – 71. 
33

 DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. vyd. Praha: ASPI, 2009, s. 786. 
34

 DĚDIČ, Jan; LASÁK, Jan. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky. 

Obchodněprávní revue. 2013, 5. ročník, č. 3 a 4, s. 65 – 71. 
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selhala, neboť pro průměrného příjemce se dualistický a monistický systém příliš neliší 

a při zakládání společnosti s monistickou strukturou a za jejího trvání bude 

pravděpodobně způsobovat četné obtíže.
35

  

Monistický systém řízení uplatňovaný tradičně ve Francii, je tvořen správním orgánem 

označovaným jako správní rada.
36

 Taková správní rada v sobě kumuluje působnost 

řídící a také působnost kontrolní. Působnost náležející v dualistickém systému 

francouzské právní úpravy představenstvu může vykonávat v monistickém systému 

předseda správní rady, a žádný další obligatorní orgán není třeba zřizovat (viz dále). 

Zákon o obchodních korporacích však výslovně stanoví, že za obligatorně zřizovaný 

orgán monistické akciové společnosti považuje jak správní radu, tak i statutárního 

ředitele. Tímto pojetím se však spíše blíží švýcarskému smíšenému systému řízení. 

Nelze se tedy spokojit s pouhým jazykovým výkladem pojmu „monistický“, jelikož 

neodpovídá současnému pojetí v zákoně o obchodních korporacích, jež zakotvuje dva 

obligatorní orgány monistického systému. Zpravidla jsou v jiných právních 

úpravách monistických systémů jmenováni ředitelé, ale jejich ustavení není povinné a 

nejedná se tedy o obligatorně zřizovaný orgán. I ve francouzské úpravě je působnost 

generálního ředitele odvozena od působnosti správní rady a jeho samostatné ustavení, 

tedy ve formě oddělení od funkce předsedy správní rady není obligatorní. Český 

zákonodárce v podstatě ustanovením § 396 odst. 2 z.o.k. zakotvil základní oddělení 

statutárního ředitele od správní rady, což způsobuje četné problémy při interpretaci 

dalších ustanovení vztahujících se k správní radě či statutárnímu řediteli. 

2.4. Volba systému řízení akciové společnosti 

Vzhledem k tomu, že byla nově připuštěna možnost volby mezi jednotlivými systémy 

vnitřní struktury, vyvstávají také otázky, jakým způsobem je takový systém volen, zda 

vůbec může dojít k přechodu mezi jednotlivými systémy a zda také akciové společnosti 

existující již dnem nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích mohou přistoupit 

na odlišný, resp. monistický systém řízení. Zákonodárce v tomto případě poskytuje 

                                                           
35

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

1. vyd. Ostrava : Sagit, 2012, s. 19 – 20. 
36

 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl. Praha : ASPI, 2006, s. 219. 
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pouze vodítko v rámci ustanovením § 397 z.o.k. a připouští možnost změnit zvolený 

systém změnou stanov.   

K založení akciové společnosti již dle nové právní úpravy nedochází prostřednictvím 

společenské smlouvy, resp. zakladatelské listiny. Založení akciové společnosti je nadále 

zjednodušeno a spočívá pouze v přijetí stanov, jež jsou chápány jako smlouva sui 

generis.
37

 Stanovy musí být ve formě veřejné listiny a v rámci ustanovení § 250 odst. 2 

z.o.k. je určeno, které údaje musí stanovy obligatorně obsahovat. Jedná se o ustanovení 

kogentní, jehož nedodržení by způsobilo neplatnost stanov.
38

 Mezi obligatorní údaje 

uváděné ve stanovách je zařazen i údaj o tom, který systém vnitřní struktury akciové 

společnosti zakladatelé zvolili, čímž činí z možnosti zvolit si vnitřní strukturu 

společnosti ve své podstatě možností obligatorní, neboť každá akciová společnost musí 

před vznikem ve stanovách zvolit systém vnitřní struktury. Není však vymezeno, jakým 

způsobem má zakladatel systém zvolit. Dle názoru Dědiče a Lasáka je jednou 

z možností, jak vyjádřit vůli zakladatelů, výslovné uvedení zvoleného systému. Druhou 

možností by bylo pouhé vytyčení jednotlivých orgánů.
39

 Pokud by však nebyl údaj o 

zvoleném systému jasný, obsahoval by například výslovné určení monistického systému 

a dále by zmiňoval dozorčí radu a představenstvo, zavádí zákonodárce nevyvratitelnou 

právní domněnku zvolení dualistického systému. Tato domněnka se vztahuje teoreticky 

i na situace, kdy bude ve stanovách zcela absentovat jakékoliv určení systému řízení 

společnosti. Pravděpodobně však k uplatnění této domněnky vůbec nedojde, protože 

rejstříkový soud by měl odmítnout návrh na zápis do obchodního rejstříku v případě, 

kdy stanovy neobsahují náležitost stanovenou zákonem.  

V neposlední řadě také v souladu s ustanovením § 18 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o 

veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jako „zákon o veřejných 

rejstřících“), musí být návrhy na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku 

podávány výlučně prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře (dále jako 

                                                           
37

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

1. vyd. Ostrava : Sagit, 2012, s. 120. 
38

 BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. 

s. 1151. 
39

 DĚDIČ, Jan; LASÁK, Jan. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky. 

Obchodněprávní revue. 2013, 5. ročník, č. 3 a 4, s. 65 – 71. 
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„inteligentní formulář“
40

), jehož náležitosti byly stanoveny nařízením vlády č. 351/2013 

Sb. V procesu podávání návrhu na zápis do obchodního rejstříku je zvolení konkrétního 

systému řízení tedy naprosto nevyhnutelné. 

Monistický systém vnitřní struktury však není vyhrazen pouze nově vznikajícím 

akciovým společnostem. Do roku 2014 vstupovaly akciové společnosti s dualistickým 

systémem vnitřního řízení, jelikož obchodní zákoník jinou možnost ani neumožňoval. 

Zákon o obchodních korporacích přímo uvádí, že akciové společnosti mohou změnit 

vnitřní systém správy změnou svých stanov. Toto pravidlo se však aplikuje jak na 

akciové společnosti staršího původu, jež vznikly již dle obchodního zákoníku, tak 

akciové společnosti, jež vznikly až za účinnosti zákona o obchodních korporacích. 

Přechod na monistický systém se děje skrze změnu obligatorních údajů stanov 

uvedených v ustanovení § 250 odst. 2, písm. f) z.o.k.. Společnosti již v průběhu roku 

2014 začaly přecházet na monistický systém, přičemž jak předpovídal Lasák s Dědičem, 

docházelo spolu s přechodem také dalším změnám stanov ve smyslu ustanovení § 777 

odst. 2 z.o.k., jež musely být provedeny do 30. 6. 2014. Ke změně stanov akciové 

společnosti z hlediska vnitřní struktury mohlo docházet také již během roku 2013, avšak 

pouze s účinností stanov stanovené až na 1. ledna 2014.
41

 

Ačkoliv je ustanovení upravující způsob změny vnitřní struktury docela jasné, 

problémový výklad přichází spolu se změnou počtu členů orgánů, který doprovází 

přechod na monistickou strukturu. Vzhledem k tomu, že se u statutárního orgánu 

monistického systému předpokládá pouze jediný člen, a to statutární ředitel, vyvstává 

otázka, jak bude řešeno trvání, resp. ukončení funkce členů představenstva, pokud se za 

trvání jejich funkčního období společnost rozhodne pro přechod. Zákon o obchodních 

korporacích ovšem nezakotvuje žádné ustanovení, jež by usnadňovalo řešení tohoto 

problému. Pro akciové společnosti vznikající po 1. lednu 2014 by bylo vhodné 

začleňovat do stanov akciových společností ustanovení o podmínkách a možnostech, za 

jakých je možné přejít na monistický systém, popř. způsob, jakým zanikne funkce člena 

orgánu společnosti. Ačkoliv k zániku této funkce dojde v každém případě nabytím 

                                                           
40

 Pojem inteligentní formulář není v právních předpisech upravujících veřejné rejstříky zakotven, ale je 

pro elektronický formulář používán. Dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. se jedná o elektronicky vyplněný 

formulář na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. 
41

 DĚDIČ, Jan; LASÁK, Jan. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky. 
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účinnosti rozhodnutí o změně stanov, čímž zároveň zanikne orgán představenstva a 

dozorčí rady a tedy nebude existovat orgán, v němž by mohli členové představenstva a 

dozorčí rady vykonávat svou funkci, je současně vhodné zakotvit ustanovení o možnosti 

zániku funkce v případě změny vnitřní struktury společnosti.
42

 V praxi by bylo vhodné 

ukončit funkci člena již ke dni účinnosti změny stanov a současně dohodnout podmínky 

další účasti původních členů orgánů akciové společnosti, tedy členů představenstva a 

dozorčí rady, ve vzniknuvších orgánech monistického systému.  

2.5. Správní rada 

Klíčovým orgánem monisticky organizovaných akciových společností je správní rada, 

přičemž nejvyšším orgánem zůstává valná hromada. Ačkoliv analogické ustanovení 

§456 odst. 2 z.o.k. spojuje postavení správní rady s ustanoveními o dozorčí radě, jedná 

se toliko o propojení týkající se obsahu osobního, způsobu obsazování správní rady, a 

tudíž není žádoucí chápat správní radu jako orgán opisující dozorčí radu.
43

  

Správní rada je výkonným a kontrolním orgánem, přičemž její působnost je jednak 

vymezena odkazem ustanovení § 456 odst. 2 z.o.k. na působnost dozorčí rady a také 

přímo doplněna o právní úpravu správní rady, která působnost správní rady v určitých 

aspektech rozšiřuje. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení akciové 

společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Dále je stanovena generální zbytková 

působnost správní rady, tedy jakákoliv další záležitost týkající se společnosti náleží do 

její působnosti, pokud není stanoveno, že spadá do působnosti valné hromady. 

2.5.1. Vznik a zánik funkce členů správní rady 

Samotný způsob, jakým má být správní rada ustavena, není v právní úpravě správní 

rady uveden a je nutné vycházet přímo z ustanovení upravujících založení akciové 

společnosti, působnost valné hromady a z ustanovení vztahujících se na dozorčí radu. 

Při založení společnosti musí stanovy obsahovat dle ustanovení § 250 odst. 3 písm. f) 
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 HAVEL, Bohumil. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 

1. vyd. Ostrava : Sagit, 2012, s. 181. 



18 

 

z.o.k. údaj o tom, kdo jsou členové orgánů společnosti, kteří mají být voleni valnou 

hromadou. Pokud je tedy akciová společnost zakládána, zakladatelé uvedou ve 

stanovách údaje o prvních členech správní rady. Jedná se o údaj, který je povinnou 

součástí stanov, ale pouze do doby, než akciová společnost vznikne a je splněna 

vkladová povinnost. Nadále tedy stanovy nemusí tento údaj obsahovat.  

Za trvání společnosti je nejčastějším způsobem vzniku funkce člena správní rady jeho 

zvolení. Za použití ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) z.o.k. dovozuji, že volba členů 

správní rady náleží valné hromadě, což potvrzuje i ustanovení § 448 odst. 2 z.o.k. Valná 

hromada může přitom členy správní rady volit buď klasicky či speciálním způsobem 

podle pravidel kumulativního hlasování dle § 178 an. z.o.k. Ačkoliv je ustanovení § 421 

odst. 2 písm. f) z.o.k. na první pohled lehce matoucí, domnívám se, že v praxi by 

nemělo způsobovat zásadní potíže. Zákonodárce, ačkoliv v jiných ustanoveních zákona 

zmiňuje zpravidla pouze dozorčí radu, což usnadňuje užití analogie ve vztahu ke 

správní radě, v tomto ustanovení nešťastně uvedl také správní radu. Z doslovného 

výkladu by logicky vyplývalo, že výjimka z volby členů valnou hromadou se 

nevztahuje na správní radu. Takový výklad by však byl opět nežádoucí, neboť by 

způsoboval zásadní nevyváženost v možnosti obsazování správní rady.  

Další z možností vzniku funkce člena správní rady je dle § 454 odst. 1 z.o.k. kooptace. 

Podmínky dosazení člena kooptací sice upravuje zákon, ale tato možnost musí být ve 

stanovách společnosti výslovně připuštěna. Jestliže se počet členů správní rady sníží, ale 

neklesne pod polovinu zvolených členů, může správní rada jmenovat náhradní členy a 

do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn je jmenovat, tedy valné hromady. Na 

nadcházejícím zasedání valné hromady by mělo dojít ke zvolení nového člena správní 

rady a funkce náhradního člena automaticky zaniká. Pokud by nedošlo k obsazení 

uvolněného místa, tedy potvrzení náhradníka či zvolení jiné osoby, není přípustné 

pokračování náhradního člena v jeho funkci, neboť valná hromada měla faktickou 

možnost nového člena zvolit a pravděpodobně k volbě nepřistoupila z konkrétního 

důvodu. Dle § 454 odst. z.o.k. je také možné dle stanov zvolit náhradníky, jež nastoupí 

na uvolněné místo dle stanoveného pořadí.
44
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Pokud dojde k situaci, za níž není správní rada schopna plnit své funkce z důvodu 

chybějícího člena, může jej soud jmenovat. K jmenování soudem může dojít pouze na 

návrh osoby, která má na tom právní zájem, a je platné pouze na dobu, než bude řádně 

zvolen chybějící člen. Pokud však nedojde ke jmenování nového člena a správní rada 

nebude schopna plnit své funkce, soud může, a to i bez návrhu, zrušit akciovou 

společnost a nařídit její likvidaci. Zvláštním případem vzniku funkce člena správní rady 

je právní nástupnictví právnické osoby. K sukcesi dochází také z důvodu přeměny 

právnické osoby, a to fúzí, rozdělením a změnou právní formy dle ustanovení § 174 

obč. zák.  

Ustanovení § 453 odst. 1 z.o.k. mj. shrnuje, jakými způsoby může dojít k zániku funkce 

člena správní rady. K zániku dojde v případě smrti člena správní rady, odstoupením 

z funkce, odvoláním. Tento seznam však lze rozšířit o další důvody, a sice o zánik 

právnické osoby bez právního nástupce, logicky pak uplynutím funkčního období, 

nesplněním podmínek pro výkon funkce, mezi zvláštní případy lze zařadit také, pokud 

není kooptovaný člen správní rady potvrzen valnou hromadou jako plnohodnotný člen. 

Výčet těchto způsobů zániku funkce není taxativní a další způsoby budou upraveny 

zvláštními právními předpisy. 

Nejčastěji bude v praxi docházet k ukončení působnosti člena správní rady odvoláním či 

odstoupením. Dle § 421 odst. 2 písm. f) z.o.k. náleží odvolání členů správní rady do 

působnosti valné hromady s výjimkou těch členů, jež jsou voleni jinými volitelskými 

orgány, zejména zaměstnanci. Těm totiž zároveň náleží také právo zvolené členy 

odvolat. V případě odvolání valnou hromadou nejsou stanoveny formální náležitosti 

obsahu rozhodnutí o odvolání člena správní rady, a také není zapotřebí uvést důvod. Dle 

mého názoru však bude možné zakotvit ve stanovách důvody, pro které by bylo možné 

členy správní rady v budoucnosti odvolat. 

2.5.2. Počet členů správní rady, podmínky pro výkon funkce 

Základním a jediným ustanovením upravujícím počet členů správní rady je ustanovení § 

457 z.o.k., ve kterém však nebylo přejato ustanovení zákona o evropské společnosti 

omezující maximální počet členů správní rady, a tedy stanoví pouze, že správní rada má 

tři členy, stejně jako v právní úpravě dozorčí rady. Omezení počtu členů je ve 
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své podstatě bezdůvodné a právní úprava zákona o obchodních korporacích ponechává 

plně na uvážení společnosti, jaké jsou její ekonomické a personální možnosti a potřeby 

ohledně počtu členů správní rady.
45

 Shora citované ustanovení je především plně 

dispozitivní a tedy se od něj mohou zakladatelé odchýlit a rozhodnout se ve stanovách 

pro vyšší, ale také nejspíš pro nižší počet členů správní rady, resp. pro jediného člena, 

bez povinnosti řídit se počtem samotných akcionářů společnosti.
46

 

Dle ustanovení § 457 z.o.k. má správní rada tři členy a toto ustanovení je ve znění 

totožném s ustanovením § 448 odst. 1 z.o.k. upravujícím počet členů dozorčí rady. 

Důvodová zpráva k ustanovení § 448 z.o.k. však uvádí, že zůstává zachován počet členů 

na minimu tří.
47

 Otázkou je, zda byl záměr zákonodárce zachovat touto nešťastnou 

formulací minimum tří členů v dozorčí, resp. správní radě akciové společnosti, nebo 

naopak chtěl umožnit, aby měly možnost rady zvolit nižší počet členů. Dikce výše 

zmíněného ustanovení však ve své podstatě připouští výklad ve prospěch jednočlenné 

dozorčí rady a tedy i správní rady. Řízení a správa akciové společnosti jedinou osobou 

je tak docela ojedinělá možnost, jež například ve francouzském právu nemá obdoby. 

Jednalo by se o jednu ze základních odlišností monistické vnitřní struktury české 

akciové společnosti. Akcionáři tak mohou usnadnit řízení společnosti a také výrazně 

snížit náklady společnosti. Jednočlenná správní rada je ovšem možná pouze v případě, 

že je tak explicitně uvedeno ve stanovách společnosti. Pokud by byla zvolena tato 

zjednodušená a minimalizovaná verze správní rady, je nutno také zvážit rizika, která 

s sebou nese jednočlenný orgán. Rozhodnutí a veškerá činnost orgánu by totiž 

vycházela z rozhodování jediné osoby. Dle mého názoru je zákonná úprava počtu členů 

nešťastná a bylo by vždy vhodnější vytvářet správní rady z vyššího lichého počtu členů, 

aby nedocházelo k jednostrannému ovládnutí správní rady.  

Základní podmínky pro výkon funkce člena správní rady nejsou v rámci právní úpravy 

správní rady uvedeny, a tedy je nutné vycházet z obecných ustanovení občanského 

zákoníku a ustanovení upravujících podmínky pro výkon funkce členů dozorčí rady. Na 
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rozdíl od původní úpravy obchodního zákoníku již právní úprava účinná od 1.1 2014, 

tedy ani občanský zákoník ani zákon o obchodních korporacích, nezakotvuje jako 

podmínku členství dosažení 18 let věku, ale dle ustanovení § 152 odst. 2 obč.z. 

vyžaduje po osobě, která je členem orgánu právnické osoby, plnou svéprávnost. Plné 

svéprávnosti nabývá fyzická osoba dosažením zletilosti, tedy obecně 18 rokem věku, 

ačkoliv lze zletilosti dosáhnout i před dosažením této hranice přiznáním svéprávnosti či 

uzavřením manželství. Pokud dojde k rozvodu či prohlášení manželství za neplatné, 

neztrácí fyzická osoba nabytou svéprávnost ani v případě, že ještě nedosáhla zletilosti.
48

 

Dle výjimky stanovené v § 152 odst. 3 obč.z., podle níž může v právnické osobě, jejímž 

hlavním účelem není podnikání a pokud se hlavní činnost týká osob s omezenou 

svéprávností či nezletilých osob, může zakladatelské právní jednání určit, že členem 

orgánu může být i osoba nezletilá či osoba s omezenou svéprávností. Tato výjimka se 

uplatní tedy i na akciovou společnost, neboť se jedná o kapitálovou obchodní společnost 

a ta může být založena za jiným účelem než podnikání.
49

 

Členem správní rady může být i právnická osoba, což vyplývá také z ustanovení § 455 

z.o.k.. Možnost členství právnické osoby ve správní radě bylo zakotveno zákonem o 

obchodních korporacích z důvodu uznání jejich reálné existence. Právnické osoby mají 

v orgánech akciové společnosti smysl zejména proto, že přispívají k zvýšení ochrany 

akciové společnosti a třetích osob díky znatelnější ekonomické síle.
50

 Pokud je členem 

orgánu akciové společnosti právnická osoba, musí být plně svéprávná fyzická osoba, jež 

ji zastupuje. 

Dalšími základními podmínkami dle ustanovení § 46 z.o.k., jež odkazuje na zákon č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále také jako „živnostenský zákon“), je 

bezúhonnost člena orgánu obchodní korporace a absence skutečností, jež jsou dle tohoto 

zákona překážkami pro provozování živnosti. Za bezúhonnou osobou se dle 

živnostenského zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena 

pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s 
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podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se 

na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Překážky provozování živnosti zakotvené 

ustanovením § 8 živnostenského zákona jsou četné a patří mezi ně například prohlášení 

konkurzu na majetek fyzické či právnické osoby nebo zrušení živnostenského 

oprávnění. 

Pokud osoba, jež byla jakýmkoliv zákonným způsobem povolána do funkce, nesplňuje 

podmínky stanovené obecnými zásadami občanského zákoníku či zákona o obchodních 

korporacích, popř. zvláštního zákona, hledí se na ni dle § 155 odst. 1 obč. z. jako by 

nebyla povolána do funkce. V případě, že osoba pozbude zákonnou způsobilost 

k výkonu funkce až po jejím povolání, její funkce zaniká. 

2.5.3. Svolávání správní rady 

Základní procedurální pravidla pro svolávání správní rady určuje ustanovení § 458 

z.o.k. Zmíněné ustanovení v prvním odstavci odkazuje na stanovy, ve kterých si 

společnost upraví pravidla, v druhém odstavci pak určí, že správní radu zásadně svolává 

její předseda. Ve stanovách by měla být upravena četnost zasedání tak, aby se konalo 

nejméně jednou za rok z důvodu přezkoumání účetní závěrky a jejího schválení, což je 

v podstatě jedna ze základních úloh správní rady. Místo konání může být přímo 

uvedeno ve stanovách nebo může být jeho určení ponecháno na předsedovi správní 

rady, za podmínky že je zvolené místo dosažitelné pro všechny členy správní rady. 

Správní rada je svolána prostřednictvím pozvánky, u níž převáží v současné době spíše 

elektronická podoba. Pozvánka musí obsahovat termín, hodinu a také program určený 

předsedou správní rady. Termín a hodina mají být určeny s ohledem na závažnost 

situace a důvodů svolání správní rady a v rámci respektování základních společenských 

hodnot. Není tedy vyloučeno svolat správní radu kupříkladu ve státní svátek, ale takové 

opatření musí být podloženo dostatečně závažnými důvody, zpravidla potřebou 

okamžitého řešení situace, kdy by bylo nutné svolat správní rádu v řádu několika hodin, 

nanejvýš dní. Jednotlivé body jednání musí být stanoveny dostatečně jasně a 

srozumitelně, aby bylo z programu pro člena správní rady pochopitelné, co se bude na 
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jednání projednávat. Program by měl být doplněn o podklady k jednání a návrhy 

rozhodnutí, jež má správní rada schválit.
51

 

Z tohoto pravidla jsou stanoveny v následujícím ustanovení výjimky, a sice že 

náhradním svolavatelem správní rady může být buď jedna třetina jejich členů, nebo 

statutární ředitel. Rozdíl mezi náhradními svolavateli je zásadní, jelikož statutární 

ředitel může požádat o svolání správní rady kdykoliv, nemusí tedy čekat na uplynutí 

nejméně dvouměsíční doby, po jejímž uplynutí může o svolání požádat třetina členů 

správní rady.  

Zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 459 z.o.k.. stanoví dvě podmínky 

svolání správní rady třetinou členů správní rady. První podmínkou je, že správní rada 

nebyla svolána po dobu delší než dva měsíce. Zadruhé se musí žadatelé obrátit na 

předsedu správní rady nejdříve s žádostí o svolání, ke které připojí také pořad jednání, 

jež určili. Nakonec můžou žadatelé svolat správní radu, pokud nebylo doručené žádosti 

vyhověno nebo předseda správní radu nesvolal, a to v obou případech bez zbytečného 

odkladu. Až tehdy tedy mohou žadatelé správní radu svolat, přičemž náklady na svolání 

nese společnost. Druhým případem je možnost svolání správní rady statutárním 

ředitelem. Statutární ředitel a správní rada by měli zachovávat relativně úzké vazby, a 

tak zákonodárce zvýhodnil statutárního ředitele a poskytl mu možnost požádat o svolání 

správní rady kdykoliv. Shodně s žádostí členů správní rady, i statutární ředitel přiloží 

pořad jednání k žádosti, a pokud nedojde ke svolání správní rady, tak ji může svolat 

statutární ředitel opět na náklady společnosti. V obou případech náhradního svolání je 

předseda správní rady vázán pořadem jednání přiloženým k žádosti o svolání a obecně 

nesmí vypustit jediný bod, pořad jednání však může rozšířit o další body. Zúžení je 

možné pouze v případě, že dal k takovému kroku žadatel souhlas.
52

 Vzhledem k tomu, 

že program může obsahovat jen takové otázky, které náleží do působnosti správní rady, 

v případě, že takové body program obsahuje, nepoužije se na ně zákaz zúžení programu 

náhradního svolavatele.
53
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2.5.4. Působnost správní rady v oblasti obchodního vedení  

Jak již bylo výše řečeno, správní rada je orgánem sui generis, který není dokonalým 

odrazem dozorčí rady dualistického systému. Právě naopak do působnosti správní rady 

náleží i jiné záležitosti a jeho působnost je tak mnohem širší než působnost svěřená 

dozorčí radě. Zákon o obchodních korporacích přiznává správní radě určení základního 

zaměření obchodního vedení a také dohled nad jeho výkonem. Jedná se tedy o právo a 

zároveň povinnost správní rady rozhodnout na svém zasedání, jaké je základní zaměření 

obchodního vedení společnosti, ale také následně dohlížet na dodržování jím 

vymezeného zaměření. Zákonodárce tedy neponechává obchodní vedení pouze na 

statutárním řediteli, jak stanoví ustanovení § 463 odst. 4 z.o.k., ale přiznává správní radě 

v podstatě spoluodpovědnost za jeho řádný výkon, nejspíš také proto, že je statutární 

orgán monistického systému tvořen jedinou osobou. Rozhodování o každodenním 

vedení by však nebylo správní radou dost dobře uskutečnitelné, neboť ta není schopna 

takovou činnost dlouhodobě vyvíjet, a tak je mu přiznáno pouze určování strategického 

směřování společnosti.
54

  

Ačkoliv již bylo judikaturou definováno obchodní vedení (viz níže), není jasné, co si 

představit pod pojmem „základní zaměření“, jež není definováno v zákoně a prozatím 

ani judikaturou. Dle Štenglové je to „vytyčení základních, zejména střednědobých 

strategických cílů, z dlouhodobých cílů jen těch, které nevyžadují přibrání strategického 

partnera či změnu struktury podniku, ty už patří do působnosti valné hromady“.
55

  

Obchodní vedení přísluší dle zákona o obchodních korporacích statutárnímu řediteli, 

což jej staví v podstatě do podřízeného postavení vůči správní radě. Správní rada totiž 

nastavuje dle Lasáka „mantinely, v nichž se může statutární ředitel pohybovat.“
56

 

Nicméně je obtížné stanovit, kdo určuje ostatní zaměření obchodního vedení, a zda je 

zapotřebí ho vůbec vymezovat. Pokud bychom vycházeli z teze, že vedle určování 

základního zaměření lze určit i zaměření zbytkové či ostatní, na něž se nevztahuje 

ustanovení § 460 odst. 2 z.o.k., vyvstává otázka, komu náleží rozhodování o tomto 
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ostatním zaměření. Z ustanovení § 460 odst. 2 z.o.k. vyplývá zbytková působnost 

správní rady, a tudíž by se dalo výkladem tohoto ustanovení přiznat správní radě 

rozhodování i o ostatním zaměření obchodního vedení. Zákonodárce však výslovně 

stanovil povinnost správní rady rozhodovat pouze o základním zaměření, ze záměru 

zákonodárce tedy vyplývá, že správní rada může rozhodovat toliko pouze o základním 

záměru, což z ustanovení § 460 odst. 1 z.o.k. činí lex specialis k ustanovení druhého 

odstavce. Dle mého názoru je nutno si pod pojmem „určení základního zaměření“ 

představit pomyslného základní kámen obchodního vedení, na němž statutární ředitel 

staví svou činnost. Tato úvaha je v podstatě konformní s výkladem Lasáka zmíněným 

výše.  

 Statutární ředitel je dle ustanovení § 463 odst. 4 z.o.k. pověřen ze zákona obchodním 

vedením, jehož základní zaměření tedy určuje správní rada, ale běžné každodenní 

obchodní vedení, v rámci určovaném správní radou, leží v rukou samotného statutárního 

ředitele. Úzký vztah mezi správní radou a statutárním ředitelem je zajištěn také účastí 

statutárního ředitele na zasedání správní rady, kde se statutární ředitel může přímo 

dozvědět o základním zaměření obchodního vedení společnosti zvoleného správní 

radou. Současně správní rada vykonává kontrolní působnost nad činností statutárního 

ředitele. 

2.5.5. Kontrolní působnost správní rady 

Kontrolní orgán není v zákoně definován, ale je stanoveno demonstrativně, jaké orgány 

jsou chápány jako kontrolní. Dle ustanovení § 44 odst. 2 z.o.k. je jím dozorčí rada, 

kontrolní komise a jiný obdobný orgán. Právní úprava správní rady explicitně zakotvuje 

pouze dohled nad řádným výkonem obchodního vedení, je tedy co do konkrétního 

vymezení všeobecné kontrolní působnosti správní rady značně skoupá. Je namístě 

využít funkčního odkazu na kontrolní působnost dozorčí rady, tedy že správní rada dle 

ustanovení § 446 odst. 1 z.o.k. per analogiam dohlíží na výkon působnosti statutárního 

ředitele v oblasti obchodního vedení. Výkon této dohlížecí působnosti pravděpodobně 

bude upraven zásadami schválenými valnou hromadou, nikdo však není oprávněn 

správní radě udělovat pokyny týkající se kontrolní působnosti statutárního ředitele dle 

ustanovení § 446 odst. 2 a 3 z.o.k. per analogiam. Z toho vyplývá, že valná hromada 
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stanoví pouze obecně způsoby kontroly (kontrolní postupy, jejich četnost a další 

podmínky kontroly), vždy však bez možnosti zásahu do konkrétní kontrolní činnosti.
57

  

Dle ustanovení § 370 z.o.k. mají kvalifikovaní akcionáři v rukou další možnost, jak 

podrobit statutárního ředitele přezkumu jeho působnosti, a sice žádostí adresovanou 

správní radě. Správní rada přezkoumá bez zbytečného odkladu výkon v rozsahu 

uvedeném v žádosti a nejpozději do dvou měsíců informuje žadatele o jejích poznatcích. 

Vyrozumění o přezkumu má zákonem stanovenou písemnou formu, a v podstatě se 

jedná o zprávu o přezkumu, ve které je uvedeno, jak kontrola proběhla a jaké výsledky 

lze z této kontroly dovodit, a jedná se tak fakticky o konkrétní kontrolní akci. Toto 

privilegium, jak bylo zmíněno výše, není přisouzeno zákonem ani správní radě jako 

celku, ani menšinovým akcionářům, ale pouze kvalifikovaným akcionářům, kteří tak 

nejspíš budou upozorňovat na mezery a zanedbání výkonu funkce statutárního orgánu, 

ale také zanedbání výkonu kontrolní činnosti správní rady. Nesplnění povinnosti správní 

rady provést přezkum však není podrobeno žádné sankci a není ani vymahatelné 

soudně. Možností jak sankcionovat správní radu v případě její nečinnosti je zakotvení 

výslovného ustanovení ve stanovách společnosti nebo smlouvě o výkonu funkce.
58

  

Z ustanovení § 446 odst. 3 z.o.k. plyne, že nikdo není oprávněn udělovat správní radě 

pokyny, tedy ani valná hromada, ale zároveň je taková možnost svěřena pouze 

kvalifikovaným akcionářům dle ustanovení § 370 z.o.k. Kontrola statutárního ředitele je 

zároveň působností, jež je sdílená správní radou s předsedou správní rady, přičemž je 

možné, že v praxi bude docházet ke kompetenčním konfliktům mezi těmito dvěma 

nositeli kontrolního oprávnění.  

2.5.6. Zbytková rozhodovací působnost 

Dle obecné právní úpravy, pokud zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí 

orgánu veřejné moci nesvěří některému z orgánů určitou působnost, náleží tato 

působnost statutárnímu orgánu, v monistickém systému by se jednalo o statutárního 

ředitele. Ovšem i v tomto případě zákon stanovuje výjimku v právní úpravě a stanoví, 
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že zbytková působnost náleží správní radě. Domnívám se, že k této výjimce přistoupil 

zákonodárce opět proto, že je statutární orgán individuálním orgánem, a v případě 

větších akciových společností by tak mohlo docházet k zahlcení statutárního ředitele 

dalšími úkoly a současně by vycházelo rozhodování z vůle jediné osoby. Příkladem 

takové zbytkové působnosti je jmenování likvidátora, pokud jeho jmenování není 

svěřeno stanovami jinému orgánu, resp. valné hromadě.
59

  

2.6. Předseda správní rady 

Správní rada si jako kolektivní orgán po vzoru francouzské úpravy volí a také odvolává 

ze svého středu předsedu.
60

 V případě, že je správní rada jednočlenná, odpadá možnost 

volby předsedy, neboť jeho funkci vykonává jediný člen správní rady a v takovém 

případě je správní rada orgánem individuálním, která si předsedu ani fakticky zvolit 

nemůže. Předseda správní rady řídí zasedání správní rady, svolává jej, dále koordinuje 

činnost správní rady, náleží mu kontrolní působnost vůči orgánům podřízeným správní 

radě a částečně také zástupčí oprávnění. Předseda správní rady zároveň při výkonu své 

funkce podléhá kontrole správní rady. 

2.6.1. Volba, omezení, délka funkčního období, dočasná nezpůsobilost 

Předseda správní rady je volen ze stávajících členů správní rady, jak vyplývá 

z ustanovení § 461 odst. 1 věta druhá z.o.k., tedy že funkční období předsedy nesmí 

přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Předseda správní rady 

je volen na základě většinového pravidla všemi přítomnými členy správní rady. Tato 

úprava je však pouze dispozitivní a je tedy možné ve stanovách určit vyšší počet hlasů. 

Správní rada je usnášeníschopná pouze v případě, že je jednání přítomna většina členů, 

jak vyplývá z obecného ustanovení § 156 odst. 1 obč.z.. Občanský zákoník však 

připouští i jinou účast členů než přítomnost, tedy je možné se účastnit distančně, 

přičemž pravidla pro možnost distanční účasti bude uvedena ve stanovách. Správní rada 

volí předsedu na základě osobního hlasování. Z tohoto obecného pravidla opět připouští 
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občanský zákoník výjimku v ustanovení § 159 odst. 2 obč.z., ze které vyplývá možnost, 

aby člen správní rady zmocnil jiného člena totožného orgánu, aby za něj hlasoval při 

neúčasti. Volbu a odvolání předsedy správní rady nelze dle Lasáka přenést na žádný 

jiný orgán akciové společnosti,
61

 ačkoliv Štenglová zvažuje možnost přenesení této 

pravomoci na valnou hromadu stanovami.
62

 V tomto však souhlasím s Lasákem a 

domnívám se, že je namístě, aby předsedu správní rady volila pouze správní rada, neboť 

by měla funkce předsedy jakéhokoliv orgánu vycházet z rozhodnutí orgánu, kterému 

bude předsedat, resp. jej řídit a organizovat. Nehledě na skutečnost, že stejné pravidlo 

platí i pro předsedu dozorčí rady dle § 448 odst. 2 z.o.k. Valná hromada sice volí a 

odvolává členy správní rady, ale volba předsedy správní rady nespadá do její působnosti 

a může tak jeho volbu ovlivnit nepřímo, a sice stanovením okruhu kandidátů jako členů 

správní rady.
63

 

Správní rada má, pokud stanovy neurčí jinak, tři členy. Ačkoliv může být členem 

správní rady i právnická osoba, funkci předsedy může vykonávat pouze osoba fyzická. 

Z tohoto pravidla vyplývá, že minimálně jeden člen správní rady musí být fyzickou 

osobou, aby mohl být zvolen její předseda. Funkci předsedy správní rady nemůže 

vykonávat ani fyzická osoba zastupující právnickou osobu, jelikož vystupuje nikoliv 

jménem svým, ale jménem právnické osoby na základě zmocnění či jako člen jejího 

statutárního orgánu. Pokud by byla správní rada tvořena jedinou fyzickou osobou, bylo 

by možné, aby tento jediný člen vykonával zároveň působnost předsedy správní rady. 

Pravděpodobně by mohlo dojít zároveň k absolutní kumulaci postavení člena správní 

rady, jejího předsedy a statutárního ředitele dle ustanovení § 463 odst. 3 z.o.k. Jediným 

členem správní rady akciové společnosti však nemůže být právnická osoba, neboť by 

nebylo možné aplikovat ustanovení § 461 odst. 1 a 2 z.o.k. Stejně jako u samotných 

členů správní rady, vztahují se i na jejího předsedu stejné podmínky pro výkon funkce. 

Jedna z mnohých odlišností právní úpravy dualistického systému od monistického jsou 

zákonem stanovené důsledky dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady. Tato 
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situace není upravena ani u jiných předsedů volených orgánů v rámci zákona o 

obchodních korporacích, a to proto, že zákon předsedovi správní rady svěřuje zvláštní 

působnost.
64

 Jestliže je předseda dočasně nezpůsobilý, správní rada může pověřit 

výkonem této funkce jiného svého člena, ale bezpodmínečně jí musí být fyzická osoba. 

Tento člen správní rady tedy vykonává po přechodnou dobu funkce náležející 

předsedovi správní rady, ale nestává se automaticky předsedou a pověřený člen nemůže 

vykonávat svěřené funkce paralelně s předsedou správní rady.
65

 Dočasnou 

nezpůsobilost zákon nedefinuje ani nijak nevymezuje, a tudíž může výklad tohoto 

pojmu způsobovat v praxi potíže, jelikož bude spočívat nejspíš zejména na správní radě, 

jak si dočasnou nezpůsobilost předsedy vyloží. K iniciativě správní rady dojde nejspíš 

v případě nutnosti vydání rozhodnutí nebo postupu, který by byl bez přítomnosti 

předsedy nerealizovatelný. Správní rada by měla při svém úsudku ohledně dočasné 

nezpůsobilosti vycházet z podložených skutkových zjištění, jako jsou lékařské zprávy a 

další dokumenty, které svědčí o déle trvající neschopnosti předsedy vykonávat svou 

funkci. V žádném případě nesmí dojít ke zneužití tohoto ustanovení správní radou, kdy 

by funkcí předsedy správní rady při jakékoli jeho přechodné nepřítomnosti svévolně 

pověřovala jiného člena orgánu.
66

 Funkce pověřeného předsedy správní rady zaniká 

s opětovným nabytím způsobilosti předsedy správní rady. Lasák toto pravidlo vyvozuje 

z užití termínu „dočasně“, tedy že pověření člena správní rady funkcí předsedy je 

spojeno s rozvazovací podmínkou, zároveň však doporučuje „z praktických důvodů 

formální rozhodnutí správní rady o odejmutí pověření dotčenému členovi správní 

rady.“
67

 

2.6.2. Působnost předsedy správní rady ve vztahu ke statutárnímu řediteli 

Předseda správní rady také dohlíží na řádný výkon funkce orgánů společnosti, které jsou 

podřízené správní radě. Otázkou je, zda je i statutární ředitel orgánem podřízeným 

správní radě. Statutární ředitel nepochybně je podřízený správní radě, neboť ta určuje 
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základní zaměření obchodní vedení společnosti. Statutární ředitel tedy při výkonu své 

funkce musí jednat v rámci takto nastavených mezí a tedy se jim podřídit, v opačném 

případě by porušil fiduciární povinnosti vztahující se na jeho osobu. Nadto schvaluje 

správní rada smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele. Z výše uvedeného tedy 

nepochybně vyplývá, že statutární ředitel je orgánem podřízeným správní radě.  

Za užití ustanovení § 456 odst. 2 z.o.k. odkazujícího na ustanovení upravující působnost 

dozorčí rady do působnosti správní rady také spadá dohled nad výkonem působnosti 

statutárního ředitele. Vzniká tak kolize mezi působností předsedy správní rady a správní 

rady samotné. Při absenci konkrétní úpravy rozdělení kompetencí ve stanovách 

společnosti, bude třeba vycházet z povahy správní rady jako kolektivního orgánu, což 

znamená, že dohlížecí a kontrolní působnost nenáleží každému jednotlivému členovi. 

Realizace kontrolní působnosti správní rady tedy bude spočívat nejspíš v přijetí 

rozhodnutí o provedení kontroly a vytváření kontrolních plánů. Předseda správní rady 

naopak může provádět dohled nad výkonem funkce statutárního ředitele na základě 

vlastního uvážení. Dohled předsedy správní rady nebude spočívat v kontrole 

každodenní činnosti statutárního ředitele, ale spíše v dodržování právě základního 

obchodního zaměření akciové společnosti vymezeného správní radou. Při kontrole má 

předseda právo od statutárního ředitele vyžadovat pravidelné zprávy o jeho činnosti 

související s obchodním vedením společnosti.
68

 

2.6.3. Další okruhy působnosti předsedy správní rady 

Do působnosti předsedy správní rady spadá organizační a řídící funkce ve vztahu ke 

správní radě. Jak již bylo výše řečeno, předseda svolává zasedání správní rady, 

připravuje jej a oznamuje místo a čas konání, stejně jako program a dále přijímá 

podněty ze strany akcionářů a dalších osob. Předseda správní rady má povinnost svolat 

správní radu, přičemž neplnění této povinnosti může vést k podání žádosti správní rady 

či statutárního ředitele, v případě jeho přetrvávající nečinnosti ke svolání samotnými 

žadateli. 
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Předseda správní rady v rámci kontroly shromažďuje poznatky o dohledové činnosti, jež 

vykonává nad orgány podřízenými správní radě. Valnou hromadu pak informuje nejen o 

těchto svých poznatcích, ale dle druhé věty ustanovení § 462 odst. 1 z.o.k. také o 

činnosti správní rady. Problematické však může být, že pro předsedu správní rady 

vyplývá pouze povinnost informovat o poznatcích z dohledové činnosti valnou hromadu 

a nikoli správní radu. Správní rada totiž je spíše schopná reagovat na kontrolní zjištění 

předsedy správní rady, a tudíž učinit potřebná opatření. Dá se však předpokládat, že 

předseda bude informovat také správní radu, jejíž činnost z části vyplývá také ze zjištění 

předsedy. 

Další působnost, jež je vymezena přímo v ustanovení zákona upravujícího předsedu 

správní rady, je zastupování společnosti v řízení před soudy a jinými orgány proti 

statutárnímu řediteli. Obecně zastupuje v řízení před soudy a jinými orgány společnost 

statutární ředitel. V případě, že je však samotné řízení vedeno proti statutárnímu řediteli, 

je druhou stranou takového řízení předseda správní rady. Zákon výjimečně podrobně 

upravuje i situaci, ve které by společnost zvolila cestu kumulace funkce předsedy 

správní rady a statutárního ředitele, v takovém případě by proti statutárnímu řediteli 

zastupoval společnosti jiný člen správní rady. Předsedovi pak náleží oprávnění obecně 

náležející statutárnímu řediteli, jako jsou podpis žaloby, také disponuje s návrhem, časté 

je také udělení procesní plné moci.
69

  

2.7. Statutární ředitel 

Statutární ředitel je individuálním statutárním orgánem akciové společnosti 

s monistickým systémem. Působnost statutárního orgánu zahrnuje dle § 164 odst. 1 

z.o.k. oprávnění zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech, přičemž zákon 

v případě právní úpravy monistického systému stanoví zákonnou výjimku zastupování 

předsedou správní rady ve stanovených případech. Statutárnímu řediteli náleží také 

obchodní vedení společnosti a při výkonu své funkce musí jednat s péčí řádného 

hospodáře dle ustanovení § 51 odst. 1 z.o.k.. Může jím být pouze fyzická osoba, jež 

splňuje obecné podmínky kladené na člena orgánu obchodní korporace, tj. svéprávnost, 
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bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona a absence skutečností, které jsou podle 

živnostenského zákona překážkou provozování živnosti. Statutárním ředitelem může 

být i předseda správní rady.
70

 

2.7.1. Vznik a zánik funkce 

Vznik funkce statutárního ředitele se řídí odlišnými ustanoveními v okamžiku vzniku 

společnosti a za trvání společnosti. Při zakládání společnosti je třeba uvést ve stanovách 

mj. jaký má právnická osoba statutární orgán, jak se utváří a kdo jsou prvními členy 

takového statutárního orgánu, jak vyplývá z ustanovení § 250 odst. 3, písm. f) z.o.k. 

V případě ustavení statutárního ředitele za trvání akciové společnosti však zákon o 

obchodních korporacích již na první pohled obsahuje protichůdná ustanovení. 

Ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) přiznává pravomoc zvolit a odvolat členy 

představenstva či statutárního ředitele dozorčí radě, pokud stanovy neurčí jinak. 

Současně však ustanovení § 463 odst. 1 z.o.k. zakotvil, že je statutární ředitel volen 

správní radou. Ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) je v tomto případě nelogické. Pokud 

byl záměr zákonodárce zakotvit možnost volby statutárního orgánu kontrolním 

orgánem, není zřejmé, proč nevynechal v první části statutárního ředitele nebo nedoplnil 

do druhé části také správní radu. Také Dědič s Lasákem vykládají zmínku o statutárním 

řediteli v ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) z.o.k. jako zjevný omyl zákonodárce.
71

 Při 

jeho vypuštění je totiž ustanovení o poznání srozumitelnější.  

Ani ustanovení § 463 odst. 1 z.o.k. není úplně jasné, neboť přiznává správní radě pouze 

volbu statutárního ředitele, nikoliv však jeho odvolání. Toto ustanovení je dle mého 

názoru lex specialis k výše zmíněnému ustanovení a mělo by být uplatňováno 

přednostně. Důvodů, proč by mělo toto oprávnění a zároveň povinnost připadnout 

správní radě, je více. Postavení statutárního ředitele a rozsah jeho pravomocí při výkonu 

působnosti v oblasti obchodního vedení přímo pramení z určení základního zaměření 

obchodního vedení správní radou. Dále je také k řádnému chodu a pozitivnímu vývoji 

společnosti zapotřebí dostatečné spolupráce mezi statutárním ředitelem a správní radou. 
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Posledním argumentem svědčícím ve prospěch správní rady je schvalování smlouvy o 

výkonu funkce statutárního ředitele správní radou dle ustanovení § 463 odst. 1 z.o.k. 

Stejně jako v jiných případech rozporných ustanovení vztahujících se k monistickému 

systému je v případě volby a odvolání statutárního ředitele vhodné upravit jeho ustavení 

ve stanovách akciové společnosti, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím za 

trvání společnosti. 

2.7.2. Podmínky pro výkon funkce, smlouva o výkonu funkce 

Pro statutárního ředitele platí stejné podmínky pro výkon funkce jako pro člena 

představenstva dle ustanovení § 46 z.o.k. a § 439 z.o.k., avšak s některými odchylkami. 

Musí se tedy jednat o osobu svéprávnou, bezúhonnou a osobu, u níž absentují překážky 

dle živnostenského zákona. Ačkoliv však může být dle obecných ustanovení statutárním 

orgánem fyzická i právnická osoba, ustanovení o statutárním řediteli stanoví zákonnou 

výjimku, a sice že statutárním ředitelem může být pouze fyzická osoba. Spolu s přijetím 

zákona o obchodních korporacích však vstoupil v účinnost také zákon č. 240/2013 Sb., 

o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon o investičních 

společnostech“), který zavádí podmínku monistického systému řízení akciové 

společnosti s proměnným základním kapitálem dle ustanovení § 154 zmíněného zákona. 

Obligatorní systém takové akciové společnosti zákonodárce zavádí z důvodu promítnutí 

do českého kolektivního investování fenomén SICAV
72

. Zároveň v tomto ustanovení 

zakotvuje výjimku, když stanoví, že statutárním ředitelem může být i právnická osoba, 

což není obecně dle zákona o obchodních korporacích přípustné.  

Dle ustanovení § 463 odst. 1 z.o.k. schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního 

ředitele správní rada. Jedná se o lex specialis k ustanovení § 59 odst. 2 z.o.k., jež 

stanoví, že smlouvu o výkonu funkce schvaluje v kapitálové společnosti nejvyšší orgán 

společnosti, tj. valná hromada. V případě, že nebyla délka funkčního období sjednána 

ve smlouvě o výkonu funkce ani určena stanovami, platí, že byla pro statutárního 

ředitele sjednána na jeden rok. Pokud však byla sjednána jak smlouvou o výkonu 
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funkce a byla současně určena ve stanovách, platí doba sjednaná ve smlouvě o výkonu 

funkce.  

2.7.3. Přípustnost vyššího počtu statutárních ředitelů 

V zahraničních monistických systémech nejsou zpravidla správní orgány omezeny 

v počtu výkonných ředitelů, často jsou jejich funkce také rozděleny podle druhu 

působnosti správního orgánu, jež na ně byla delegována
73

. Postavení zahraničních 

výkonných ředitelů je však podstatně odlišné od postavení statutárního ředitele dle 

zákona o obchodních korporacích. Jazyková interpretace svědčí o záměru zákonodárce 

zakotvit statutární orgán v monistickém systému jako individuální. Již ustanovení § 396 

odst. 2 z.o.k. určuje, že se zřizuje „statutární ředitel“, přičemž se jedná o ustanovení 

statusového charakteru a tedy je kogentní. Toto pojmosloví nastavené zákonem o 

obchodních korporacích následují i další zákony, mezi něž patří například zákon o 

investičních společnostech a také zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických 

osob. Ustanovení § 46 odst. 3 zákona o veřejných rejstřících stanoví, že návrh na zápis 

založené akciové společnosti do obchodního rejstříku dávají všichni členové 

představenstva nebo statutární ředitel. I z tohoto ustanovení vyplývá, že se do budoucna 

počítá pouze s jediným statutárním ředitelem. V případě dualistického systému řízení 

společnosti musí návrh na zápis podat všichni členové statutárního orgánu, i když 

v rámci jednání jménem akciové společnosti může být upraven způsob jednání jinak. 

Pokud by bylo možné, aby statutární orgán monistického systému tvořilo více 

statutárních ředitelů, pravděpodobně by ve zmíněném ustanovení bylo vyžadováno, aby 

návrh na zápis podali také všichni statutární ředitelé. Bez povšimnutí nelze ponechat ani 

praktickou stránku věci, kdy dle tzv. inteligentního formuláře obchodního rejstříku 

nelze provést zápis více jak jednoho člena statutárního orgánu v případě volby 

monistického systému akciové společnosti. 

2.7.4. Kumulace funkce ředitele a předsedy správní rady 

Zákon připouští, aby funkce statutárního ředitele náležela předsedovi správní rady, 

přičemž se na něj v takovém případě primárně vztahují ustanovení o představenstvu, jak 
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je výslovně určeno ustanovením § 463 odst. 3 z.o.k.. Jedná se o zákonnou výjimku 

z ustanovení § 456 odst. 2 z.o.k.. Do popředí tedy vystupuje postavení statutárního 

ředitele jako individuálního statutárního orgánu, neboť to je významnější v rozsahu 

působnosti než postavení předsedy správní rady, kterému náleží víceméně pouze 

organizační pravomoci a částečně kontrolní pravomoc. Toto ustanovení je zákonným 

podkladem pro zcela specifickou situaci. Pokud bychom vycházeli z doslovného 

výkladu, tedy že samotná funkce předsedy správní rady vzniká pouze, pokud je správní 

rada vícečlenná, a tudíž volí svého předsedu, pak může dojít ke kumulaci funkce 

statutárního ředitele a zvoleného předsedy. V takovém případě by monistický systém 

představovala vícečlenná správní rada v čele s předsedou, vykonávajícím zároveň 

funkci statutárního ředitele. Pro tento argument hovoří i ustanovení § 462 odst. 2 věta 

druhá z.o.k., tedy že v případě řízení před soudy či jinými orgány veřejné moci a za 

situace, kdy je předseda zároveň statutárním ředitelem, zastupuje společnost jiný člen 

správní rady. Není jasné, kdo by zastupoval akciovou společnost v případném řízení dle 

ustanovení § 462 odst. 2 z.o.k.. Pokud by však byla přípustná jednočlenná správní rada, 

bylo by nutno přiřknout tomuto jedinému členu i funkci předsedy správní rady, ačkoliv 

v případě jednočlenného orgánu není předseda volen. Jediný člen správní rady totiž 

nemůže být ze své povahy předsedou, neboť není kolegiální orgán, jenž by předsedu 

volil. Na druhou stranu není možné, aby funkce náležející předsedovi nikdo 

nevykonával, a tak by připadly členovi tvořícímu správní radu. Dále také zákon o 

obchodních korporacích stanoví, že smlouvu o výkonu funkce schvaluje správní rada. 

Pokud by byl jediný člen zároveň statutárním ředitelem, bylo by ryze účelové, aby si 

sám schvaloval smlouvu o výkonu funkce. Domnívám se však, že ze zákonného 

ustanovení vyplývá přípustnost jednočlenné správní rady.  

Vztah správní rady a statutárního ředitele je velice úzký a odkazují na něj i ustanovení 

obecné části zákona o obchodních korporacích. Správní rada může pozastavit výkon 

funkce, pokud je takový výkon v konfliktu zájmů, dle ustanovení § 54 odst. 4 z.o.k., 

také může zakázat statutárnímu řediteli uzavřít smlouvu, jež je nevýhodná pro 

společnost dle ustanovení § 56 odst. 2 z.o.k. a dále zakázat jiná jednání, pokud je tak 

určeno ve stanovách, a to dle ustanovení § 47 z.o.k.. Z těchto oprávnění, jež omezují 

statutárního ředitele ve výkonu jeho funkce lze dovodit nejen tedy jeho podřízenost vůči 

správní radě, o které jsem se zmiňovala už výše, ale také by bylo nemožné tato 
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oprávnění v podstatě vykonávat, pokud by jediná osoba byla nositelem působnosti 

správní rady, předsedy správní rady a statutárního ředitele, neboť by prostředky 

kontroly statutárního ředitele správní radou byly neaplikovatelné. Pokud se akciová 

společnost rozhodne pro tuto variantu, ochuzuje se fakticky o kontrolní mechanismy 

nastavené mezi správní radou a statutárním ředitelem a taková situace může mít 

v budoucnu nepříznivý vliv na vývoj akciové společnosti. 

2.7.5. Zastupování společnosti a její obchodní vedení 

Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, která nebyla zakladatelským právním 

jednáním, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci svěřena jinému orgánu této 

právnické osoby. Ačkoliv je zbytková působnost zákonem přiznána správní radě dle 

ustanovení § 460 odst. 2 z.o.k., do této zbytkové působnosti s největší pravděpodobností 

nespadá zbytková působnost ohledně zástupčího oprávnění, neboť to náleží pouze 

statutárnímu orgánu. Lasák uvádí, že „zákonodárce zjevně rozlišuje zástupčí oprávnění 

statutárního orgánu od zbytkové působnosti,“ přičemž vychází ze systematického 

oddělení těchto dvou složek působnosti do jednotlivých ustanovení zákona.
74

 

Zákonodárce také vymezil v zákoně výjimku zahrnující předsedu správní rady, a tímto 

projevil, že jedinou osobou, jíž může náležet kromě statutárního ředitele zástupčí 

oprávnění je v případě stanoveném ustanovením § 462 odst. 2 z.o.k. předseda správní 

rady, konkrétně se jedná o zastupování společnosti v řízení před soudy a jinými orgány 

veřejné moci proti statutárnímu řediteli. Správní rada není statutárním orgánem a tak 

ostatním jejím členům nemůže obecně náležet oprávnění zastupovat společnost, jednalo 

by se pouze o případy kumulace funkce předsedy správní rady a statutárního ředitele.  

Od zastupování společnosti, které je činností směřující vůči třetím osobám, je nutno 

odlišovat obchodní vedení. Zákon nepodává definici obchodního vedení, bylo však 

v minulosti judikaturou vymezeno např. jako „řízení společnosti, tj. zejména 

organizování a řízení podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských 

záměrech“
75

 nebo jako „organizace a řízení podniku, který náleží společnosti, řízení 

zaměstnanců, rozhodování o provozních záležitostech, tj. např. zásobování, odbyt, 
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reklama, vedení účetnictví apod.“
76

 Jak již bylo výše zmíněno, spoluodpovědnost za 

výkon obchodního vedení se statutárním ředitelem nese správní rada, jež určuje jeho 

základní zaměření, a to a priori výkonu obchodního vedení statutárním ředitele, 

samotné oprávnění obchodního vedení společnosti jí však nenáleží. 

Do obchodního vedení společnosti nesmí nikdo zasahovat, a to ani valná hromada či 

správní rada. Zásahem se rozumí příkazy či zákazy týkající s obchodního vedení. 

Výjimku z tohoto pravidla zavádí ustanovení § 51 odst. 2 z.o.k. výslovně zmíněné, 

ačkoli zřejmě s legislativní chybou, v ustanovení § 435 odst. 3 z.o.k., jež se analogicky 

použije i na statutárního ředitele. Výše zmíněné ustanovení dává do rukou nejvyššího 

orgánu obchodní společnosti, tedy konkrétně valné hromadě, nástroj, jakým může ad 

hoc ovlivňovat obchodní vedení, ale pouze za předpokladu, že si o tento pokyn 

statutární ředitel sám požádá. I v případě, že je statutárnímu řediteli udělen valnou 

hromadou pokyn, nezbavuje se povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Bude se 

jednat zpravidla o situace, v nichž se více možností jeví jako prospěšných či správných, 

ale je nutné se rozhodnout pro jednu variantu, s čímž se statutární ředitel obrátí právě na 

valnou hromadu.
77

 

3. Řízení a správa akciové společnosti ve francouzském 

právním řádu 

Francouzské právo obchodních společností je obsaženo v napoleonském Code de 

commerce, francouzském obchodním zákoníku z roku 1807 (dále také jako „Code de 

commerce“). Původní obchodní zákoník byl na rozdíl od Code civil, francouzského 

občanského zákoníku z roku 1804 (dále jako „Code civil“), značně podprůměrný a 

vyjadřoval nevraživost Napoleona Bonaparte vůči obchodníkům. Code de commerce 

prošel četnými novelizacemi, jednou z těch pozdějších a značně rozsáhlých byla 

novelizace zákonem č. 2001-420 z 15. května 2001, jež se ve Francii ujmul pod 
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zkratkou NRE neboli Nouvelles régulations économiques (dále také jako „zákon 

NRE“)
78

, a který pozměnil původní koncepci tradičního systému akciové společnosti.  

Akciová společnost je podle čl. 225-1 CCom. společností, jejíž kapitál je rozdělen na 

akcie a společníci jsou akcionáři ručící za závazky společnosti do výše svých vkladů. 

Počet společníků nesmí být nižší než sedm. Řízení akciové společnosti stricto sensu je 

možné provádět dvěma odlišnými způsoby. Nejstarší a nejčastější formou řízení akciové 

společnosti je akciová společnost klasického typu. Ačkoliv je ve Francii také nazývána 

jako „monistická“, je charakteristická četností orgánů, jimiž jsou správní rada, předseda 

správní rady i generální ředitel, jediným obligatorně zřizovaným orgánem je však 

správní rada.
79

 Až do roku 1967 se jednalo o jedinou možnost správy akciové 

společnosti a doteď je stále nejčastější formou, ačkoliv byl do francouzského právního 

řádu zaveden také dualistický systém corporate governance, ve Francii nazýván 

zejména jako systém moderní.
80

 

3.1. Klasická a moderní struktura řízení akciové společnosti 

Stejně jako v českém právním řádu, mají i ve Francii možnost zvolit si ze dvou systémů 

řízení a správy akciové společnosti. Jednu ze základních inovací francouzského systému 

přinesl zákon č. 63-537 z 24. července 1966 a umožnil volbu mezi klasickým řízením 

akciové společnosti se správní radou a novou formou inspirovanou německým právem, 

v níž řízení a správu společnosti vykonává představenstvo a dozorčí rada. V moderním 

systému akciové společnosti náleží představenstvu veškeré pravomoci k jednání 

jménem společnosti, a dozorčí radě náleží role kontroly tohoto jednání představenstva. 

Volba konkrétního systému řízení akciové společnosti je ponechána na rozhodnutí 

konkrétní společnosti, ať už se jedná o existující společnost či společnost teprve 

vznikající, bez ohledu na velikost dané akciové společnosti, přičemž zvolený systém je 

možné měnit změnou stanov na mimořádné valné hromadě. Je nutno podotknout, že 

touto změnou nedochází k přeměně společnosti. V roce 2012 bylo 80 % akciových 
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společností řízeno správní radou, což vypovídá o stále vysoké oblibě monistického 

systému,
81

 ačkoliv velké procento ze společností s dualistickým systémem jsou 

společnosti CAC 40 (viz dále). 

Orgány francouzské akciové společnosti je možné rozdělit dle rolí, jež hrají za života 

akciové společnosti. Mestre a Pancrazi dělí orgány na tři skupiny, a sice řídící orgány, 

orgány dohledu a kontroly a orgány usnášecí, přičemž na rozdíl od českého pojetí do 

skupiny kontrolních orgánů řadí pouze výbor pro audit a mezi řídící orgány správní a 

dozorčí radu.
82

 Poslední skupinu usnášecích orgánů utváří valná hromada. Valnou 

hromadu lze dělit na ustavující, řádnou a mimořádnou a zvláštní valné hromady. 

Zajímavé je především dělení na řádnou a mimořádnou valnou hromadu, kdy pouze 

mimořádná valná hromada je oprávněna měnit stanovy společnosti.
83

 Naproti tomu 

řádná valná hromada rozhoduje o všech záležitostech kromě změny stanov společnosti. 

Mezi tyto záležitosti patří mj. schvalování účetní závěrky, ale zejména jmenování a 

odvolávání členů správní rady a dozorčí rady. Ačkoliv je valná hromada svrchovaným a 

nejvyšším orgánem společnosti, a to jak řádná, tak mimořádná, nemůže zasahovat do 

pravomocí ostatních orgánů, zejména do pravomocí správní rady.
84

  

3.2. Historie monistického systému 

Novelizace Code de commerce z 24. července 1867 stanovila, že správa akciových 

společností je vykonávána jedním nebo více mandatáři, jež byli jmenováni a odvoláváni 

valnou hromadou. Ustanovení obchodního zákoníku však prozatím nenaznačovala, že 

by se mělo jednat o správní radu. K vytváření kolegiálního orgánu docházelo až 

postupně v rámci dlouhodobé praxe řízení a správy zejména významných 

francouzských akciových společností. Zákonem z 16. listopadu 1940 bylo zakotveno 

povinné vytváření kolektivního řídícího orgánu a zákon z roku 1943 toto převzal, 
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přičemž stanovil, že akciová společnost je spravována správní radou složenou nejméně 

ze tří členů, nejvíce však z dvanácti. Pojem „správy“ (francouzsky administration), jež 

užil zákonodárce, však v tehdejší době neodpovídal reálné praxi akciových společností, 

navíc bylo řízení (francouzsky direction) výslovně přiřčeno předsedovi-generálnímu 

řediteli, přičemž ani jeden z pojmů nebyl zákonem definován. Ve skutečnosti, a to 

zejména ve větších společnostech, byla správní rada orgánem vykonávajícím pouhou 

kontrolu řídícího orgánu, tedy předsedy-generálního ředitele. V této tehdejší formě se 

totiž odpovědnosti za řízení společnosti ujímal předseda správní rady jako předseda-

generální ředitel za asistence dalších generálních ředitelů. Tradiční organizace akciové 

společnosti byla kritizována zejména ze dvou základních úhlů. Systém zavedl jednak 

nejasné rozdělení moci řídící a její kontroly, jelikož předseda-generální ředitel byl 

výkonným orgánem společnosti, zároveň ale také předsedou orgánu nadaného kontrolní 

pravomocí nad funkcí předsedy-generálního ředitele, jež nakonec předsedal schůzím 

projednávajícím kontrolu výkonu jeho funkce. Většina správních rad se ve skutečnosti 

účastnila nevýznamnou měrou na chodu společnosti, ačkoliv jim zákon správu svěřoval. 

Posun, ke kterému docházelo v praxi oproti textu zákona, měl za následek faktické 

privilegované postavení předsedy správní rady, které bylo ospravedlňováno toho času 

také neschopností řízení společnosti kolektivním orgánem.
85

 

Tyto nedostatky řízení klasické akciové společnosti se odrazily v zákoně NRE z 15. 

května 2001. Zákon NRE zavedl rovnovážné rozložení pravomocí klasické akciové 

společnosti, a sice vymezením působnosti správní rady a zároveň umožněním oddělení 

funkce předsedy správní rady od funkce generálního ředitele, za současného zachování 

možnosti kumulace funkce předsedy správní rady a generálního ředitele (dále také jako 

„předseda-generální ředitel“). Jak již bylo výše zmíněno, důsledné oddělení pravomocí 

předsedy správní rady a generálního ředitele je mechanismus známý zejména 

v angloamerickém typu monistického corporate governance, ale také ve Francii již byl 

dříve dočasně zaveden v letech 1940 až 1943. V té době bylo důvodem pro odstoupení 

od tohoto rozdělení pravomocí přílišné rozptýlení odpovědnosti mezi jednotlivými 

orgány.
86
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3.3. Opce systému řízení akciové společnosti 

Zakotvení typu řízení akciové společnosti je stejně jako v české právní úpravě svěřeno 

stanovám. Od české úpravy se však odlišují jednotlivé údaje, jež musí stanovy 

obsahovat, zejména údaje o orgánech akciové společnosti. Dle čl. L.210-2 CCom. není 

mezi povinné náležitosti stanov zařazeno určení způsobu, jakým má být společnost 

spravována. Toto ustanovení je doplněno o ustanovení čl. L.1835 Code civil, jež 

stanoví, že kromě jiného musí stanovy obsahovat také určení způsobu fungování 

společnosti. Ačkoliv je taková úprava oproti úpravě obsažené v českém zákoně o 

obchodních korporacích značně liberální, způsobuje v praxi zřídka komplikace, neboť 

jsou využívány zjednodušené formuláře stanov, zpravidla s vysvětlivkami, jež jsou 

navzdory zákonné úpravě propracovanější a na úpravu stanov náročnější než zákonná 

ustanovení.
87

  

3.4. Správní rada (conseil d’administration) 

Francouzský klasický systém je na rozdíl od českého monistického systému důsledným, 

jelikož se v něm zřizuje obligatorně pouze správní rada. Ustanovení čl. 225-17 CCom 

stanoví, že je akciová společnost spravována správní radou a žádný další orgán již 

v tomto ustanovení nezmiňuje. Pokud je samostatně zřizována funkce generálního 

ředitele, pak je tato osoba od správní rady oddělena a nejedná se o orgán akciové 

společnosti, nýbrž o osobu, na níž správní rada na základě svého rozhodnutí v mezích 

určených stanovami může přenést řízení společnosti. V případě monistické společnosti 

dle českého právního řádu je statutární orgán přímo orgánem společnosti zmíněným 

v zákonném ustanovení § 396 odst. 2 z.o.k., přičemž zákon o obchodních korporacích 

umožňuje, aby byla tato osoba zároveň předsedou správní rady.  

Tradičně jsou členové správní rady jmenovaní a odvolávaní valnou hromadou akciové 

společnosti. Kromě členů jmenovaných valnou hromadou zákon připouští také, aby byla 

určitá část správní rady tvořena zástupci zaměstnanců společnosti. Právní postavení 

členů správní rady je podrobováno čím dál přísnějším omezením, přičemž dnes už 
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nemají členové správní rady žádné individuální pravomoci a mohou vykonávat svou 

působnost pouze jako členové kolegiálního orgánu.
88

  

3.4.1. Vznik a zánik funkce členů správní rady 

Jednou ze základních podmínek založení akciové společnosti je potřeba stanovit způsob 

řízení společnosti, popř. ustavit jednotlivé členy správní rady. Způsob ustavení členů 

správní rady se však liší podle způsobu založení společnosti. Dle Code de commerce je 

možné založit společnost dvěma různými způsoby, a sice podle toho, zda jsou její akcie 

veřejně obchodovatelné na regulovaném trhu či nikoliv. Pokud se totiž akciová 

společnost zakládá na principu veřejné výzvy k úpisu, je proces zakládání složitější a 

zdlouhavější než v případě simultánního založení, tedy bez veřejné výzvy k úpisu. 

V případě akciové společnosti, jejíž akcie nejsou obchodovatelné na regulovaném trhu, 

jsou první členové správní rady určeni ve stanovách, jejichž podpisem vzniká funkce, a 

v takovém případ se nekoná ustavující valná hromada. Založení akciové společnosti, 

jejíž akcie jsou veřejně obchodovatelné na trhu, je poměrně složitější a k samotnému 

vzniku funkce člena správní rady dochází až na ustavující valné hromadě, jež schvaluje 

návrh stanov vypracovaný již na počátku celého procesu zakládání akciové 

společnosti.
89

  

Během trvání akciové společnosti jsou členové správní rady v zásadě jmenováni řádnou 

valnou hromadou, zpravidla se jedná o jmenování na každoročním zasedání valné 

hromady, a dle čl. L225-18 CCom náleží v případě fúze či rozdělení společnosti tato 

pravomoc rovněž mimořádné valné hromadě. Mimořádná valná hromada může 

jmenovat členy také z důvodu doplnění uvolněného místa po právě odvolaném členovi 

správní rady.
90

 Pokud by došlo ke jmenování členů za jakýchkoliv jiných podmínek, 

pak by se jednalo o neplatné jmenování. 

K zániku funkce člena správní rady může dojít z různých důvodů, a to zakotvených ve 

stanovách společnosti či stanovených zákonem, mezi něž patří úmrtí člena, zánik funkce 

z důvodů dosažení věku stanoveného zákonem, popř. stanovami, dále přeměna nebo 
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zánik společnosti nebo uplynutí funkčního období člena správní rady. Pokud dojde 

z důvodu zániku mandátu ke snížení počtu členů správní rady pod zákonnou hranici, 

zbylí členové správní rady mají povinnost svolat řádnou valnou hromadu, aby mohlo 

dojít k doplnění uvolněných mandátů. Pokud však dojde ke snížení počtu členů pod mez 

určenou stanovami akciové společnosti, nikoliv však pod zákonnou mez, správní rada 

musí jmenovat dočasně členy správní rady, a to do tří měsíců od uvolnění mandátu. 

Dočasně zvolení členové správní rady musí být následně schváleni na nadcházející 

řádné valné hromadě. K této úpravě zákonodárce přistoupil, aby nedocházelo 

k ochromení fungování správní rady a ta mohla dále efektivně vykonávat své úkoly. 

Následně však musí valná hromada při nejbližším zasedání potvrdit volbu náhradních 

členů správní rady. 
91

 

Délka funkčního období je určena ve stanovách, nemůže však dle čl. L225-18 CCom 

přesáhnout dobu šesti let. Členové správní rady jsou znovu zvolitelní, pokud ve 

stanovách není určeno jinak.  

Vzhledem k tomu, že zákon o obchodních korporacích ustoupil jak od odlišování 

simultánního a sukcesivního založení společnosti, není francouzská právní úprava tak 

relevantní. Je možné pouze konstatovat, že v případě simultánního založení je stejně 

jako v ČR ponecháno určení prvních členů správní rady stanovám společnosti.  

3.4.2. Počet členů, podmínky výkonu funkce 

Správní rada je kolegiálním orgánem, přičemž je počet jeho členů na rozdíl od české 

úpravy omezen stanovením horní i dolní hranice počtu členů. Správní rada má nejméně 

tři, nejvíce však osmnáct členů (na rozdíl od právní úpravy před rokem 2001 a zákonem 

NRE, kdy byl umožněn maximální počet 24 členů). V rámci tohoto omezení mohou 

stanovy společnosti určit jakýkoliv počet členů správní rady, v praxi zpravidla obsahují 

další rozpětí v rámci zákonného omezení, například mezi nejčastějšími třemi a dvanácti 

členy či pěti a osmnácti členy. Je však stanovena výjimka, jež dává možnost přesáhnout 

zákonný limit počtu členů správní rady. Pokud dojde k fúzi společností, je možné 

přesáhnout zákonný limit osmnácti členů. Ve tříleté přechodné lhůtě ode dne fúze může 
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mít správní rada společnosti až dvacet čtyři členů a během této lhůty musí dojít ke 

snížení počtu členů opět na 18. V případě, že jsou členové správní rady voleni 

zaměstnanci akciové společnosti, je počet takto volených členů omezen stanovami 

společnosti, ovšem dle čl. L225-27 CCom nemůže být jejich počet vyšší než čtyři, resp. 

pět pokud se jedná o akciovou společnost s akciemi obchodovatelnými na regulovaném 

trhu, a jejich počet nemůže přesáhnout jednu třetinu celkového počtu členů správní 

rady. Počet členů volených zaměstnanci se nepočítá do maximálního počtu členů 

správní rady určeného zákonem, a tedy může mít správní rada reálně více než 18 

členů.
92

 

Člen správní rady může dále být jak fyzickou, tak právnickou osobou. Pokud je 

právnická osoba členem správní rady, je povinna určit jediného stálého zástupce. Stálý 

zástupce právnické osoby je dle čl. L225-20 CCom podroben stejným podmínkám a 

závazkům a má plnou občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za výkon funkce, 

jako kdyby byl sám členem správní rady. Ustanovení čl. L225-21 CCom zakotvil 

pravidlo, podle kterého nemůže konkrétní fyzická osoba zastávat více jak pět mandátů 

ve správních radách různých akciových společností na francouzském území. A 

contrario k tomuto ustanovení však může být právnická osoba nositelem neomezeného 

počtu mandátů člena správní rady, stejně tak jako člena dozorčí rady. 

Přijetím zákona č. 2008-776 ze 4. srpna 2008, který nabyl účinnosti 1. ledna 2009, již 

nemusí být každý člen správní rady akcionářem společnosti. Toto pravidlo bylo tímto 

zákonem zrušeno, ale společnosti ho mohou nadále zakotvit ve stanovách jako 

podmínku pro vznik členství ve správní radě. Tato nová právní úprava je velice obecná 

a nečiní rozdíl mezi kótovanou akciovou společností a společností, jejíž akcie nejsou 

nabízeny na regulovaném trhu.
93

 

Aby nedocházelo v akciových společnostech k přílišné gerontokracii, byla zákonem č. 

70-1284 z 31. prosince 1970 také omezena účast osob starších sedmdesáti let. Počet 

členů správní rady starších sedmdesáti let nesmí přesahovat třetinu celkového počtu 

členů správní rady. Pokud dojde k jmenování osoby starší, jedná se o porušení 
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ustanovení článku L225-19 CCom a toto jmenování je neplatné. Ustanovení zákona 

omezující gerontokracii ve správní radě je však možné vyloučit odlišnou úpravou ve 

stanovách, neboť zákon se použije, pouze pokud není ve stanovách výslovně zakotvena 

jiná věková hranice. Akciová společnost může tedy ve stanovách určit hranici 

maximálního věku členů správní rady například na devadesát let, ale současně je 

povinností předsedy správní rady dohlížet na řádný výkon působnosti orgány akciové 

společnosti a zejména se ujistit, že jsou členové správní rady schopni plnit všechny své 

úkoly.
94

  

Dne 27. ledna 2011 byl přijat zákon, jež má za cíl přinést rovnovážné zastoupení obou 

pohlaví ve správních radách akciových společností. Autoři návrhu, Copé a 

Zimmermann, vycházeli ze zjištění, podle něhož jsou ženy ve správních radách 

společností CAC 40
95

 zastoupeny pouze z 15 %, ačkoliv by podle nich vyšší zastoupení 

ženského pohlaví bylo příznivější pro dynamiku a rozmanitost společnosti. Zmíněný 

zákon zakotvuje do Code de commerce článek L225-18-1, jež stanoví povinnost 

společností, jejichž akcie jsou obchodovatelné na regulovaném trhu a ty, které mají více 

jak 500 zaměstnanců a jejichž obrat nebo celková aktiva činí více jak 500 milionů Euro, 

jmenovat nebo jinak povolat do svých správních rad
96

 minimálně 40 % členů každého 

pohlaví. Zároveň zákon počítal s postupnou účinností ustanovení, kdy správní rady 

složené do té doby výhradně z členů jednoho pohlaví musely jmenovat nejméně 

jednoho člena opačného pohlaví ve lhůtě šesti měsíců od vyhlášení příslušného zákona. 

Počet žen ve správních radách těchto společností nesmí být nižší než 20% po prvním 

obnovení správní rady následujícím vyhlášení zákona a musí dosáhnout 40% nejpozději 

v roce 2017, kdy ustanovení nabude plné účinnosti. 

Francouzská právní úprava je, co se týká podmínek kladených na správní rady a jejich 

členy, značně restriktivní oproti české právní úpravě. Kromě základních podmínek 

přidává také věkové omezení a také do budoucna omezení účasti jediného pohlaví ve 

správních radách. Nadto přiznává předsedovi správní rady speciální oprávnění dohledu 
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nad řádným výkonem funkce člena správní rady (viz níže). Tato právní úprava je zřejmě 

snahou zákonodárce připravit kvalitní podmínky pro řádný chod akciových společností, 

nehledě na to, že některé z nich se týkají přímo CAC 40, tedy nejhodnotnějších 

společností na francouzském kapitálovém trhu. 

3.4.3. Určení zaměření činnosti společnosti 

Správní rada je kolegiální orgán, její členové tedy nemohou rozhodovat individuálně a 

poradní princip hraje při výkonu působnosti správní rady zásadní funkci. Správní rada je 

svolávána podle pravidel zakotvených ve stanovách společnosti.  

Článek L226-35 CCom. stanoví, že správní rada určuje zaměření činnosti společnosti a 

dohlíží na jejich provedení. Při výkonu své působnosti spolupracuje s generálním 

ředitelem, ačkoliv to zákon výslovně nezakotvuje. Pokud kooperace mezi správní radou 

a generálním ředitelem či delegovanými generálními řediteli neprobíhá řádně, může to 

mít za následek odstoupení generálního ředitele či jeho odvolání správní radou, nebo 

může vyústit až v zánik společnost. Zákonné ustanovení zmiňující se o „určení“ 

zaměření činnosti společnosti musí být však interpretováno s obezřetností. Správní rada 

určuje strategii společnosti, ale nevytváří ji. Zejména ve velkých společnostech 

vyžaduje vytvoření strategií a jejich vypracování složité zpracování, specializované 

týmy, zvláštní schopnosti a správu harmonogramu takových prací. Veškeré tyto 

náležitosti jsou však v pravomoci generálního ředitele a delegovaných generálních 

ředitelů, jež mají na rozdíl od správní rady dostatek personálu a informací způsobilých 

vypracovat strategii akciové společnosti. I kdyby byla správní rada početnější, osoby, 

jež vykonávají funkci v tomto orgánu, mají zpravidla zaměstnání mimo správní radu a 

schází se pouze jednou do měsíce. Zpracované strategie jsou správní radě předloženy 

generálním ředitelem k posouzení, jsou podrobeny diskuzi a následnému schválení 

správní radou.
97

 

Dle ustanovení článku L225-35 CCom správní rada určuje zaměření činnosti 

společnosti a dohlíží na jejich řádné provedení. Kromě pravomocí, jež jsou výslovně 

svěřeny valné hromadě, náleží správní radě pravomoci a působnost týkající se chodu 
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společnosti. V rozsahu působnosti správní rady lze spatřovat analogii s českou právní 

úpravou. Jak bylo výše uvedeno, pojem použitý zákonem o obchodních korporacích, 

tedy určení základního zaměření obchodního vedení společnosti, je obdobný úpravě 

uvedené ve francouzském obchodním zákoníku.  

3.5. Předseda správní rady (président du conseil d‘administration) 

Předseda správní rady měl až do roku 2001 v rámci správní rady výsostné postavení, 

neboť ze zákona zároveň vykonával funkci generálního ředitele. Ve Francii je pro 

osobu, u níž došlo ke kumulaci těchto dvou funkcí, používána zkratka „PDG“ neboli 

předseda-generální ředitel (francouzsky président-directeur général). V tomto období 

však existovala i samostatná funkce generálního ředitele (francouzsky „directeur 

général“), jehož působnost spočívala v podpoře předsedy-generálního ředitele. V 90. 

letech však zesílila kritika privilegovaného autokratického postavení předsedy správní 

rady. Zákon NRE z roku 2001, inspirovaný anglosaským corporate governance, 

připustil nově možnost oddělení funkce generálního ředitele jako osoby ve vedení 

společnosti a funkce předsedy správní rady, jež má v oddělené verzi spíše nevýraznou 

roli. Nově si tedy správní rada může zvolit, zda bude v jejím čele předseda, který bude 

zároveň vykonávat vedení společnosti, či nikoliv. Pokud je generálním ředitelem osoba 

mimo správní radu, na níž je vedení společnosti přeneseno, pak předseda správní rady 

vykonává organizační a informační povinnosti, jež mu jsou uložené zákonem. Pokud je 

generálním ředitelem předseda správní rady, na základní postavení předsedy se přímo 

„naroubuje“ postavení generálního ředitele
98

. 

Ačkoliv oddělení dvou zmíněných funkcí zákon umožňuje, v praxi k němu nedochází 

příliš často. Z 80 % akciových společností, jež je řízen na monistickém principu, se 

pouze čtvrtina společností rozhodla pro oddělení funkce generálního ředitele a předsedy 

správní rady.
99

  

                                                           
98

 MERLE, Phillipe; FAUCHON, Anne. Droit commercial : Sociétés commerciales. Paris : Dalloz, 2013, 

s. 517. 
99

 Autorité des marchés financiers. Rapport de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la 

rémunération des dirigeants, 2013. 



48 

 

3.5.1. Vznik a zánik funkce 

Správní rada si ze svých členů zvolí předsedu, který je jmenován na funkční období, jež 

nesmí přesáhnout jeho funkčního období jako člena správní rady. Předseda správní rady 

je znovu zvolitelný. Fyzická osoba může zároveň jako člen správní rady vykonávat až 

pět mandátů předsedy správní rady na francouzském území, toto omezení vyplývá 

z omezení stanoveného pro běžného člena správní rady. Francouzský obchodní zákoník 

neobsahuje speciální ustanovení omezující počet mandátů, jež může konkrétní osoba 

vykonávat v postavení předsedy správní rady. Pokud je předsedou jmenována osoba 

nesplňující podmínky stanovené zákonem či stanovami, je takové jmenování 

považováno za neplatné. Stanovy musí obsahovat věkové omezení pro předsedu správní 

rady, v případě neexistence takové úpravy zákon zakotvuje maximální věk 65 let, 

ovšem stanovy mohou určit vyšší hranici. Pokud předseda dosáhne tohoto věku, resp. 

věku stanoveného stanovami, má se za to, že odstoupil. 

Funkce předsedy správní rady zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, 

dosažení určitého věku stanoveného zákonem či stanovami a také smrtí. Mimo to je 

možné předsedu odvolat a tato pravomoc náleží správní radě jako celku.   

3.5.2. Působnost předsedy správní rady (président du conseil d’administration) 

Francouzská právní teorie zavedla pro postavení předsedy, jež nebyl zároveň zvolen 

generálním ředitelem, pojem nevýkonný předseda. V takovém postavení do pravomocí 

předsedy tedy nespadá ani řízení společnosti ani její zastupování v řízení před soudy. 

Náleží mu zejména organizační prerogativa, jež jsou zákonem NRE shrnuta v jediném 

odstavci. Předseda řídí a organizuje práci správní rady, o čemž uvědomuje valnou 

hromadu. V případě rovnosti hlasů mu náleží rozhodující hlas, pokud stanovy neurčí 

něco jiného. Důležitou povinností je sdělování informací valné hromadě, zejména 

četnost schůzí správní rady a záležitosti, jež musela správní rada projednávat a 

s kterými se potýkala. Musí také dohlédnout na řádný průběh valné hromady a 

pravidelnost svolání valné hromady.
100

 Dohlíží také na fungování dalších orgánů 

akciové společnosti a zajišťuje a posuzuje schopnost členů správní rady vykonávat 
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řádně svůj mandát z hlediska intelektuální způsobilosti a svéprávnosti. Zároveň dohlíží 

na to, že budou členové správní rady informováni o všech záležitostech souvisejících 

s vedením společnosti od generálního ředitele, aby mohli vykonávat řádně kontrolu a 

dohled. Předseda správní rady také reprezentuje správní radu, a pokud není současně 

generálním ředitelem, je zprostředkovatelem propojení mezi správní radou a generálním 

ředitelem. Nakonec také předsedá valné hromadě, akcionáři se na něj mohou obracet 

s písemnými dotazy ohledně řízení společnosti a skutečností, jež by mohly reálně 

ohrozit její chod.
101

 

3.6. Generální ředitel a delegovaní generální ředitelé 

Před přijetím zákona NRE roku 2001, nebylo jmenování generálního ředitele 

obligatorní, přičemž k jeho jmenování přistupovaly pouze společnosti určitého 

významu. V průběhu let docházelo k posunu rozsahu pravomocí a postavení 

generálního ředitele, jenž byl zprvu pouze osobou asistující předsedovi-generálnímu 

řediteli a jeho úkolem bylo zajišťovat lepší správu společnosti a posilovat její řízení. 

Zákon z 15. května 2001 neboli zákon NRE nastolil obrat v postavení a rozsahu 

pravomocí generálního ředitele a došlo zároveň k odejmutí výrazné části pravomocí 

předsedy správní rady, které nabude v případě, že je jmenován také generálním 

ředitelem.
102

 Nově připadá správní radě rozhodnutí o tom, zda bude vedení společnosti 

vykonávat předseda správní rady nebo samostatná, na správní radě nezávislá osoba, na 

kterou je vedení společnosti přeneseno (označován též directeur général unique). 

Generální ředitel však není orgánem akciové společnosti. Správní rada musí zvolit mezi 

dvěma způsoby, jakými bude řízení společnosti vykonáváno. Celkové řízení společnosti 

může připadnout buď předsedovi správní rady, který se tedy stane zároveň generálním 

ředitelem a rozsah jeho funkcí je blízký rozsahu, jež mu náležel před rokem 2001, nebo 

jiné osobě jmenované správní radou. Záleží tedy na správní radě, jež generálního 

ředitele jmenuje, zda preferuje oddělení funkce předsedy správní rady a generálního 

ředitele, či kumulaci těchto dvou postavení, k čemuž dochází ve většině případů, a 
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jmenuje předsedu-generálního ředitele. Generální ředitel či předseda-generální ředitel 

může pro vedení společností přibrat jednoho či více delegovaných generálních ředitelů. 

3.6.1. Generální ředitel 

Jak samostatný generální ředitel, tak předseda-generální ředitel (v této části jako 

„generální ředitel“) je jmenován správní radou, což je zakotveno výslovně v čl. L225-

51-1 Code de commerce. Před rokem 2001 byl generální ředitel také jmenován správní 

radou, ale na návrh předsedy-generálního ředitele, což vypovídá o podpůrné roli 

generálního ředitele vůči předsedovi správní rady, a nejednalo se o osobu samostatně 

vykonávající vedení společnoti. Jak již bylo řečeno, dle nové právní úpravy je jedinou 

procesní podmínkou vedoucí ke vzniku funkce jmenování správní radou, přičemž 

postavení generálního ředitele je odděleno od předsedy správní rady. Generální ředitel 

je orgánem nezávislým na předsedovi správní rady, jež vykonává dozor nad činností 

ředitele.  

Generálním ředitelem může být pouze fyzická osoba, jejíž věk nesmí být vyšší než limit 

určený stanovami, pokud však není věk omezený výslovně stanovami, zákon omezuje 

věk generálního ředitele na 65 let. Generální ředitel může být zvolen z členů správní 

rady nebo i z osob mimo ni, nemusí být ani akcionářem společnosti. Zároveň může 

fyzická osoba vykonávat maximálně jeden mandát generálního ředitele na 

francouzském území, jsou však současně povoleny dvě výjimky. Generální ředitel může 

přijmout druhý mandát generálního ředitele, pokud se jedná o dceřinou společnost 

akciové společnosti, v níž již byl zvolen generálním ředitelem. Druhou výjimkou je 

případ, kdy generální ředitel vykonává dva mandáty ve společnostech, z nichž ani jedna 

není kótovaná. 

Ačkoliv je zánik funkce upraven zákonem, nezmiňuje se o délce funkčního období 

generálního ředitele. Pokud tedy není určeno ani stanovami a ani správní rada neurčí 

délku funkčního období, platí, že je generální ředitel jmenován na dobu neurčitou, což 

je oproti české úpravě v podstatě protikladné pravidlo, neboť pro statutárního ředitele 

platí v takovém případě, že je smlouva o výkonu funkce sjednána na 1 rok. Před 

zákonem NRE bylo stanoveno, že pokud je generální ředitel zároveň členem správní 

rady, nemůže délka funkčního období generálního ředitele přesáhnout délku funkčního 
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období člena správní rady. Funkce generálního ředitele zaniká s dosažením stanovené 

věkové hranice, nastalé nesvéprávnosti, vznikem neslučitelnosti, odstoupením z funkce 

nebo úmrtím. Pokud dojde k zániku funkce, delegovaní generální ředitelé zůstávají ve 

funkci, a sice v případě, že správní rada nerozhodne jinak, až do jmenování nového 

generálního ředitele. Tímto je zaručen řádný chod společnosti.  

Správní radě náleží také pravomoc kdykoliv odvolat zvoleného generálního ředitele. 

Pokud však správní rada neodůvodní řádně takové odvolání, odvolanému generálnímu 

řediteli vznikne nárok na odškodnění.  

3.6.2. Delegovaný generální ředitel 

Zákon NRE z roku 2001 přinesl reformu řízení akciové společnosti posílením postavení 

generálního ředitele a mimo jiné zakotvil možnost zvolit delegovaného generálního 

ředitele. V případě oddělení funkce předsedy správní rady a generálního ředitele je 

řízení společnosti náležející generálnímu řediteli fakticky posíleno, jelikož předseda 

správní rady má v takovém případě limitované pravomoci. Pravomoci, jež za starší 

právní úpravy náležely generálnímu řediteli jako osobě asistující předsedovi správní 

rady, nově náleží tedy delegovanému generálnímu řediteli.
103

 

Vyšší počet delegovaných generálních ředitelů je přípustný, stanovy mohou zakotvit 

nejvyšší přípustný počet delegovaných generálních ředitelů, ale nesmí přesáhnout počet 

stanovený zákonem, tedy pět, a může jím být pouze fyzická osoba. Delegovaný 

generální ředitel je fakultativně volen správní radou, a to pouze na návrh předsedy-

generálního ředitele nebo generálního ředitele, jemuž následně delegovaný generální 

ředitel asistuje při řízení společnosti. Delegovaný generální ředitel je kdykoliv 

odvolatelný správní radou, opět pouze na návrh generálního ředitele. Pokud toto 

odvolání řádně neodůvodní, odvolaný delegovaný generální ředitel má nárok na 

odškodnění.  

Delegovaný generální ředitel musí být fyzická osoba, může být členem správní rady, ale 

není to podmínkou, a tak může správní rada zvolit i osobu mimo správní radu. 

Delegovaný generální ředitel musí splňovat stejné věkové podmínky jako předseda 
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správní rady. Zákon však na rozdíl od úpravy generálního ředitele neomezuje počet 

mandátů, jež může delegovaný generální ředitel ve více společnost zastávat.
104

 

S ohledem na to, že lze monistický systém zakládat i u větších společností, je logické 

zákonné zakotvení podpůrné skupiny, jež je generálnímu řediteli k ruce. Česká úprava 

s tímto výslovně nepočítá, ačkoliv je nasnadě přiznat statutárnímu řediteli, popř. správní 

radě, vytvoření podpůrného a pomocného aparátu.  

3.6.3. Působnost generálního ředitelství 

S možností oddělení funkcí zákonem z roku 2001 bylo zapotřebí také zpřesnit rozsah 

svěřené působnosti. Code de commerce stanoví, že předsedovi správní rady náleží 

zastupování správní rady, což má pouze omezený význam vzhledem k orgánům akciové 

společnosti. Jak bylo již výše uvedeno, předseda správní rady organizuje a řídí činnost 

rady, dohlíží řádný chod orgánů společnosti a ujišťuje se, že jsou členové správní rady 

schopni vykonávat náležitě své úkoly. 

Generálnímu řediteli náleží působnost v zastupování společnosti ve vztazích s třetími 

osobami dle čl. L225-51 a čl. L22556-I. Generální ředitel je také nadaný pravomocemi 

v oblasti všeobecného řízení společnosti, je tedy nadán takovými pravomocemi, aby 

mohl jednat za každé příležitosti jménem a na účet společnosti. Zastupuje společnost 

v řízení před soudem a od přijetí zákona č. 2003-706 1. srpna 2003 (nazývaný zákon o 

finanční bezpečnosti) musí také každému členovi správní rady sdělovat informace a 

obsah všech dokumentů potřebných pro plnění jeho úkolů. Rozsáhlé pravomoci však 

mají své meze, které mohou být stanovený správní radou nebo stanovami. Veškeré 

řízení společnosti je přitom vykonáváno za účelem dosahování zájmů společnosti. 

Generální ředitel je omezen předmětem podnikání akciové společnosti a zároveň je za 

překročení této hranice odpovědný. 
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Závěr 

Diplomová práce se zabývá monistickou strukturou akciové společnost dle zákona o 

obchodních korporacích ve srovnání s již tradiční francouzskou právní úpravou akciové 

společnosti klasického typu. Zákon o obchodních korporacích je součástí rekodifikace 

soukromého práva, která do české právní úpravy vnesla řadu novinek. Mezi nimi je i 

možnost volby mezi dualistickým a monistickým systémem vnitřní struktury akciové 

společnosti. Monistická struktura akciové společnosti však není českému právu 

naprosto neznámá, neboť již deset let mohou akciové společnosti zvolit monistickou 

strukturu nadnárodní formy akciové společnosti dle zákona o evropské společnosti. Tato 

volba náležela do roku 2014 pouze zlomku akciových společností. Nyní však byla také 

z důvodu přibližování národních úprav členských států Evropské unie a pronikání 

principů monistického systému, jež je vlastní zejména právní úpravě Velké Británie a 

Spojeným státům americkým, zakotvena monistická společnost také v národní úpravě. 

První část práce pojednává o corporate governance, jež je souhrnem základních 

principů, mechanismů, procesů a vztahů umožňujících fungování společnosti, a jejíž 

součástí je také řízení a správa akciových společností. V této části jsem se zaměřila na 

základní charakteristické rysy, úlohy a složení orgánů dualistického a monistického 

systému v souvislosti s jejich typickými představiteli. Typovým představitelem zemí s 

dualistickým systémem, jež je také tradičně uplatňovaným systémem v České republice, 

je Německo. V německé dualistické společnosti je zřizována dozorčí rada jako kontrolní 

orgán a představenstvo jako statutární orgán. V monistické společnosti 

angloamerického typu je zřizována naopak pouze správní rada neboli Board of directors 

a ta může rozhodnout o delegaci výseku své působnosti na osoby, jež jsou pověřené 

každodenním řízením společnosti. Česká monistická společnost však není stricto sensu 

monistickým systémem, když zákon o obchodních korporacích stanoví povinnost zřídit 

hned dva orgány, nejen správní radu, ale také orgán statutárního ředitele.  

Správní rada a statutární ředitel nejsou orgány obdobnými k dozorčí radě a 

představenstvu, ačkoliv zákonodárce zdánlivě vyřešil otázky související s monistickým 
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systémem z větší části použitím analogie k systému dualistickému. Správní rada je však 

orgánem specifickým, jež má širší působnost než dozorčí rada, a současně je vztah mezi 

ní a statutárním ředitelem protkán recipročními oprávněními a povinnostmi. Správní 

rada určuje základní zaměření obchodního vedení, v jehož rámci se musí statutární 

ředitel při každodenní činnosti pohybovat a za výkon obchodního vedení tak částečně 

nese správní rada spoluodpovědnost, neboť určuje jakým směrem se má statutární 

ředitel ve své činnosti ubírat nebo jaké je směřování a cíle akciové společnosti. Druhým 

obligatorním orgánem monistické společnosti je statutární ředitel, který udržuje úzké 

vztahy se správní radou. Nejenže musí spolupracovat v otázce vymezení obchodního 

vedení a jeho řádného plnění, ale správní rada také schvaluje statutárnímu řediteli 

smlouvu o výkonu funkce. Zároveň zákon o obchodních korporacích připouští, aby byl 

statutární ředitel předsedou správní rady. Právní úprava správní rady, jejího předsedy a 

statutárního ředitele je protkána četnými výkladovými problémy. V textu jsem se těm 

nejzákladnějším problémům věnovala, je však otázkou praxe a zejména judikatury, 

jakou cestu do budoucna monistické struktuře vydláždí.  

Francouzská právní úprava, z níž vychází nová česká úprava monistického systému, je i 

vzhledem k hluboké historii monistického systému daleko propracovanější. Monistický 

neboli klasický systém akciové společnosti je pro francouzské právo obchodních 

společností charakteristický a až 80% akciových společností u něj setrvává, ačkoliv je 

jim umožněno zvolit také systém dualistický. Ačkoliv se český zákonodárce očividně 

z některých ustanovení Code de commerce inspiroval, tu nejpodstatnější zásadu 

vynechal. Francouzský systém počítá totiž v monistické společnosti pouze s jediným 

orgánem. Správní rada může přenést část své působnosti na generálního ředitele, ten 

však neutváří nový orgán akciové společnosti. Zajímavá a rozhodně inspirativní je také 

možnost vytvoření pomocného orgánu delegovaných generálních ředitelů, který má 

význam zejména ve větších akciových společnostech. Vzhledem k tomu, že ani v české 

právní úpravě není zakotveno rozlišování systémů podle velikostí konkrétních 

akciových společností, bylo by zakotvení podpůrného orgánu asistujícího statutárnímu 

řediteli přínosné. Pokud se budou v budoucnu velké akciové společnosti rozhodovat pro 

monistický systém, určitě bude jedním z jeho negativ obchodní vedení společnosti 

vykonávané jedinou osobou. Za zmínku stojí také vysoká míra regulace podmínek pro 



55 

 

výkon funkce člena správní rady, kam patří nejen horní věková hranice, ale také 

současně již probíhající zavádění žen do správních rad akciových společností CAC 40.  

Domnívám se, že cíle mé diplomové práce bylo dosaženo. Konkrétním cílem nebyl 

pouhý popis jednotlivých orgánů a jejich komparace, ale v rámci interpretačních 

problémů spojených s uplatněním funkčních odkazů také zkompletování právní úpravy 

vztahující se v rozsahu pojednání k správní radě, předsedovi správní rady a statutárnímu 

řediteli. Součástí závěru je také zamyšlená nad vhodností zvážení rozšíření právní 

úpravy české monistické společnosti dále vycházející z francouzského Code de 

commerce.  
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Seznam zkratek 

CEO  - chief executive officer 

z.o.k.  - zákon o obchodních korporacích 

obč.z.  - občanský zákoník 

CCom. - Code de commerce 

CC  - Code civil 

PDG  - président-directeur général 
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Název diplomové práce v anglickém jazyce 

A monistic organizational structure of a joint-stock company under the Business 

Corporations Act in comparison with the French regulation 

Abstrakt 

Cílem této práce je charakterizovat nový monistický systém řízení a správy akciové 

společnosti, jež byl zaveden zákonem o obchodních korporacích, a porovnat jej 

s francouzským klasickým systémem. Práce je zaměřena zejména na analýzu základních 

výkladových problémů, které mohou pramenit z nové zákonné úpravy, a také na hlavní 

rozdíly a podobnosti českého a francouzského monistického systému. Diplomová práce 

je složena ze tří kapitol, přičemž první kapitola je zaměřena na teoretické rozlišení 

monistického a dualistického systému corporate governance. Druhá kapitola je 

kapitolou nejdůležitější, neboť zkoumá úskalí příslušné české právní úpravy 

monistického systému. Hlavními obligatorně zřizovanými orgány jsou správní rada a 

statutární ředitel. Tato kapitola se zaměřuje zejména na možné problémy, které mohou 

vyplynout z rozdílných výkladů zákona způsobených širokým užitím analogie ve vztahu 

k dozorčí radě a představenstvu. V rozsahu užití analogie je zejména v podkapitole 2.5 

rozebrána správní rada jako základní výkonný a kontrolní orgán nesoucí zároveň 

spoluodpovědnost za obchodní vedení akciové společnosti. V podkapitole 2.7 je pak 

popsán rozsah působnosti statutárního ředitele a možnost kumulace jeho funkce s funkcí 

předsedy správní rady. Ve druhé kapitole je mimo jiné popsán způsob vzniku správní 

rady a podmínky výkonu funkce členů jednotlivých orgánů. Ve třetí kapitole je popsána 

historie francouzského klasického systému a následně také jeho charakteristické rysy. 

Tato kapitola je zaměřena na základní rozdíly mezi českým a francouzským systémem, 

z nichž nejvýznamnějším je počet povinně zřizovaných orgánů. 
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Resumé 

The aim of the thesis is to characterize the new monistic system of corporate 

governance of the joint-stock company introduced by the Business Corporations Act 

and compare it with the french classical system. The scope of the research is focused 

mainly on the analysis of the basic interpretative problems that arise within the new 

legislation and the main differencies and similarities of the czech and french monistic 

systems. The thesis is composed of three chapters, first of them mainly defining the 

theoretical differentiation of the monistic and dualistic system of corporate governance. 

The Chapter Two is the most important part because it examines the pitfalls of the 

relevant Czech legislaslation on the monistic system. The Board of directors and the 

Statutory director are the main bodies set up within this system. This chapter is oriented 

mainly on the possible difficulties that may arise from the varied interpretations of the 

law caused by the application of the analogy in connection to the Supervisory board and 

the Board of directors of the dualistic system. The Subchapter 2.5 deals with the Board 

of directors as the basic controlling and executive body which is co-responsible for the 

business management of the join-stock company. The scope of the authority of the 

Statutory director and the possible cumulation of his post with the one of the Chairman 

of the Board of directors is described in the subchapter 2.7. Attention is paid also to the 

constitution of the Board of directors and the conditions of membership of the 

respective bodies. In the Chapter Three, the history of the french classical system is 

described, followed by the characteristics of this system. Finally this Chapter 

concentrates on the main diference between the czech and french monistic systems, 

which is mainly the number of the obligatorily established bodies.  
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