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1 Úvod 

Je tomu již více než dva roky, kdy byla v právním systému České republiky 

dokončena rozsáhlá rekodifikace soukromého práva. S účinnosti k 1. 1. 2014 

se základním právním předpisem soukromého práva stal zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen OZ), přičemž zvláštní oblasti 

soukromého práva upravují speciální předpisy. 

Jednu z těchto oblastí představuje úprava obchodních společností, kterou svým 

rozsahem pokrývá druhý v rámci rekodifikace přijatý zákon – zákon č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Obchodní závazkové 

vztahy se téměř bez výhrady1  přesunuly do působnosti občanského zákoníku. Současně 

došlo k derogaci zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. (dále jen ObchZ).  

Rekodifikace soukromého práva byla bezesporu ambiciózním projektem. 

Zákonodárce předjímal zpřehlednění stávající úpravy a ruku v ruce s velkými 

očekáváními nová právní úprava zavedla i mnoho změn a zcela nových institutů. 

Nelze si pak nepovšimnout, že nová právní úprava reaguje na rostoucí úspěch 

angloamerického korporačního práva, jehož vliv se promítl především v oblasti správy 

obchodních korporací (corporate governance).2 Mimo zavedení takových zásad, jako 

je například princip podnikatelského úsudku se v zákoně o obchodních korporacích 

setkáváme také se zcela zásadní novinkou. Byl totiž opuštěn tradiční dualistický způsob 

řešení organizační struktury akciových společností a v souladu s trendem posledních let 

nastaveným dalšími evropskými zeměmi dostaly tuzemské akciové společnosti3 vůbec 

poprvé možnost volby mezi monistickým a dualistickým modelem řízení.  

Přestože má monistický systém kořeny v angloamerickém právním prostředí, 

zákonodárce se nechal inspirovat především těmi evropskými zeměmi, ve kterých má 

                                                 
1 Jako výjimku můžeme uvést například smlouvu o vkladu nebo smlouvu o výkonu funkce, kterou 

zákon o obchodních korporacích upravuje samostatně. 

2 HAVEL, B. a kol. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a 

rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012. s. 23. 

3 Možnost volby monistické organizační struktury na našem území existovala již dříve v souvislosti se 

zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů. To však platilo pouze 

pro evropskou (akciovou) společnost, nikoliv pro „národní“ akciové společnosti. 



5 

monismus silnou tradici. Zejména pak francouzskou, italskou a švýcarskou právní 

úpravou.4 

Bohužel nezbývá než konstatovat, že forma, kterou český zákonodárce zvolil, 

není nejšťastnější. Přestože úmysl zákonodárce, který se tímto krokem snaží především 

vyjít vstříc zahraničním investorům a menším akciovým společnostem, je jistě 

chvályhodný, samotné provedení pokulhává a vytváří nejeden výkladový problém. 

Zůstává tak otazníkem, zda zákonodárce nakonec vyšel podnikatelské praxi vstříc nebo 

jí spíše přidělal potíže. 

Cílem této práce je popsat českou právní úpravu monistické organizační 

struktury, dále pak především upozornit na výkladové problémy, kterými je stávající 

pojetí monismu obtěžkáno. Jsem si přitom vědom omezeného rozsahu této práce a je 

nemožné detailně pokrýt celou materii, což ani není cílem této práce. Proto se sféře 

postavení, práv a povinností jednotlivých členů volených orgánů dotýkám pouze 

okrajově. Zaměřuji se především na organizační strukturu českého monistického 

systému. Charakterizuji jednotlivé správní orgány, vymezuji jejich postavení 

a působnost. Předkládám k nim možné výklady publikované odbornou literaturou a na 

konkrétní problémy se snažím nalézt přijatelné odpovědi.  

 Daným tématem se přitom zatím v českém právním prostředí zabývá jen velmi 

málo publikací a článků, často přitom jen okrajově a řešení výkladových problému 

zatím nenabízí ani ustálená judikatura, ani zavedená podnikatelská praxe. Důvodová 

zpráva se bohužel ve vztahu k monistickému systému vyjadřuje jen kuse, takže úmysl 

zákonodárce často není čitelný Vzhledem k  šíří a rozpornosti výkladových pasáží nelze 

očekávat, že bychom se v blízké době těšili vysoké právní jistotě. 

Inspiračním zdrojem se mi staly zejména rozsáhlé komentáře k zákonu 

o obchodních korporacích.5 Esenciálním pramenem se pak v této problematice 

bezpochyby jeví článek J. Dědiče a J. Lasáka, publikovaný v časopise obchodněprávní 

revue pod názvem: Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky 

(část 1. a 2.). 

                                                 
4 HAVEL, B. a kol. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a 

rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012. s. 160-161, 179.  

5 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kol. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 

1. Vydání Praha: Wolter Kluwer, 2014. s. 2872. ŠTENGLOVÁ I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, 

P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích, Velké Komentáře. s. 1008. BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. 

Komentář k zákonu o obchodních korporacích. I. A II. svazek. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 3 sv. s. 2736.  
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V úvodních kapitolách stručně charakterizuji problematiku corporate governance 

a dále vymezuji jednotlivé organizační modely ve světě. Následně přecházím k analýze 

české právní úpravy de lege lata. Nejdříve obecně popisuji koncepci českého 

monistického systému a poté analyzuji jednotlivé správní orgány. Mimo valné hromady 

se především zaměřuji na správní radu a statutárního ředitele. Právě rozsah působností 

těchto orgánů totiž činí největší výkladové potíže. 

Přestože tato práce není komparativním dílem, v dílčích případech se snažím 

také poukázat na úpravu v zemích, které se pro českého zákonodárce staly při zavádění 

monistického systému ideovými zdroji. 
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2 Řízení a správa společností 

Téma organizačních struktur akciových společností nestojí izolovaně. Je součástí 

širšího okruhu otázek, kterým se zabývá problematika corporate governance.  

Předtím než přistoupím k podrobné analýze českého právního prostředí 

monistického systému, rád bych na začátku práce stručně vymezil problematiku 

corporate governance. Zařazení tématu do širších souvislostí pokládám za nezbytnou 

podmínku pro získání většího nadhledu, pochopení vzájemných vazeb a zejména pak 

porozumění, proč je regulace organizačních struktur společností důležitá a negativním 

důsledkům, které vznikají při špatném nastavení vnitřního systému akciových 

společností. 

2.1 Historický exkurs 

Kořeny problematiky správy a řízení společností sahají až do počátků 17. století, 

kdy byly zakládány první akciové společnosti. (Britská Východoindická společnost, 

Nizozemská Východoindická společnost, Společnost Hudsonova zálivu).6 

Adam Smith jako první poukázal na problém, se kterým se kapitálové 

společnosti potýkají - principal-agent problem.7 Pokud tento jev není korigován 

a kontrolován, může to mít vliv na výkonost a efektivitu společností. Nedostatečná 

kontrola managementu společností stála u zrodu jednoho z prvních burzovních krachů 

18. století.8 Následně byly přijaty zákony The Royal Exchange Act (1720) a London 

Assurance Corporation Act (1720), které stanovily přísné podmínky pro zakládání 

nových akciových společností. 9 

Druhá polovina 18. století zaznamenala nebývalý rozvoj podnikání. Zakládaly 

se nové společnosti a zvyšovaly se investice. Původně malé podniky rostly a jejich 

vlastníci přestávali stačit na zvyšující se nároky na řízení a správu. Proto byli stále 

častěji nuceni najímat specialisty, kterým svěřovali řízení svých společností. Tito 

                                                 
6 CHEFFINS, B, R., The history of corporate governance. [online]. Working Paper N°.184/2012, 2012, 

[cit. 25.11. 2015]. Dostupné online: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1975404. 

7 ČERNÁ, S., Úvod ke kolektivní monografii. Corporate governance: kolektivní monografie. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. s. 11. 

8 Společnosti jižních moří (The South Sea Company), 1720, viz HAVEL, B., Obchodní korporace ve 

světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací. 1. Vydání, Praha: Auditorium, 

2010., s. 70. 

9 RŮŽIČKOVÁ, P. Corporate governance v České republice. 1. Vydání. Praha: Professional 

Publishing, 2009. s. 28. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1975404
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manažeři měli zprvu na starost každodenní aktivity, později i dlouhodobé strategie 

a plánování. Tímto způsobem docházelo k oddělování vlastnictví společností od jejich 

řízení.10 

Jako skutečný počátek moderní debaty o správě a řízení společností je 

označován rok 1932, kdy vyšla publikace amerických profesorů Berleho a Meanse, 

The Modern Corporation and Private Property, která popsala oddělení vlastnictví 

a kontroly ve společnostech a problémy, které toto oddělení přineslo.11 

V posledním desetiletí 20. století spatřily světlo světa první zásady dobré praxe 

řízení a správy společností. Především je potřeba zmínit sira Adriana Cadburyho, 

předsedu Komise pro finanční aspekty správy a řízení společností (The Committee 

on the Financial Aspects  of Corporate Governance), která vypracovala tzv. Cadburyho 

kodex nejlepší praxe (Cadbury report, 1992) a Principy OECD pro správu a řízení 

podniků (OECD principles of Corporate Governance, 1999, 2004).  

V posledních 20 letech jsme mohli být svědky bankrotů mnoha významných 

společností. Ať již se podíváme zpět na kauzy jako Enron (2001) nebo Global Crossing 

(2002)12 a obří bankroty v souvislosti s ekonomickou krizí z let 2007-2010 

(např. Lehman Brothers) anebo i do českého prostředí (TV Nova 1999, IPB 2000), musí 

nám být jasné, jak dalekosáhle následky může způsobit nekvalitní corporate 

governance. Tak například krach společnosti Enron, dříve 7. největší americká 

společnost byl vůbec největším bankrotem podniku v americké historii (ztráta 

akcionářské hodnoty byla vyčíslena na 50 miliard dolarů).13 Stejně tak pád investiční 

a poštovní banky byl největším bankrotem v historii České republiky. 14 

Všechny tyto skandály měly původ ve špatném nastavení corporate governance. 

Proto je v poslední době kladen čím dál silnější důraz právě na tuto 

                                                 
10 ČVANČAROVÁ, Z., HUČKA, M., KUBÍČEK A., MALÝ, M. Mezinárodní správa společností. 

1. Vydání, Praha: C. H. Beck, 2014. s. 2. 

11 WELLS, Harwell, The Birth of Corporate Governance. [online]. Seattle University Law Review, 

2010 [cit. 30. 11. 2015] Dostupné z: 

http://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=sulr. 

12 MALÝ, M., THEODOR, M., PEKLO, J. Řízení a správa společností, corporate governance. 1. vyd. 

Praha, Vysoká škola ekonomická 2002. s. 94-95. 

13 MALÝ, M., THEODOR, M., PEKLO. opět cit. s. 95. 

14Zavadilová T., Žižka, J. Dědictvím po IPB zůstávají spory za 100 miliard. [online], 2010, [cit. 3. 12. 

2015] Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/dedictvim-po-ipb-zustavaji-spory-

za-100-miliard-236412. 

http://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=sulr
http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/dedictvim-po-ipb-zustavaji-spory-za-100-miliard-236412
http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/dedictvim-po-ipb-zustavaji-spory-za-100-miliard-236412
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problematiku.  Správné nastavení mechanismů, které zajistí, aby se podobné scénáře již 

neopakovaly, je nezbytné. Jsou přijímány nové kodexy corporate governance a probíhá 

také úprava legislativy. 15 

2.2 Úvod do problematiky správy a řízení společností  

Oblast problematiky správy společností je velmi široká a nalézt přesnou definici 

corporate governance není jednoduché. Různých pokusů o definici tohoto oboru přitom 

existuje celá řada. Uvádím pouze dvě nejznámější.  

Pravděpodobně nejznámější definicí najdeme ve známé zprávě Sira Adriana 

Cadburyho (Cadbury report, 1992). Správa a řízení společností je zde explikována 

velmi jednoduše jako: „Systém, kterým je společnost vedena a kontrolována.“16 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD) v roce 2015 

vydala revidované Principy corporate governance (Principles of corporate governance), 

ve kterých je uvedena tato definice: „Řízení a správa společností zahrnuje soubor 

vztahů mezi managementem, správními orgány, akcionáři a dalšími zájmovými 

skupinami.17 

Pod pojmem tedy corporate governance rozumíme systém, jímž jsou jednotlivé 

veřejně obchodovatelné společnosti řízeny a spravovány. Zahrnuje širokou škálu vztahů 

a jeho cílem je naplňovat zájmy všech zainteresovaných stran18.  

Okruh problematiky správy a řízení korporací je velmi široký. Mezi hlavní 

oblasti, kterým se věnuje, patří: ochrana práv akcionářů, úloha vrcholového 

managementu, analýza a porovnání systémů správy společností v různých zemích, 

úloha zájmových skupin, společenská odpovědnost podniku a samozřejmě i úloha 

správních orgánů ve společnosti, vymezení optimálních modelů fungování, působnosti 

                                                 
15 V USA byl například přijat Sarbanes-Oxley Act (2002), OECD publikovala nové Principles of 

corporate governance (2004, 2015), Evropská unie přijala například doporučení Komise (EU) 

č. 2005/162/ES, ze dne 15. února 2005, o úloze nevýkonných členů správní rady nebo členů dozorčí rady 

a o výborech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných na burze. 

16 CADBURY, A. The Financial Aspects of Corporate Governance [online]. 1992 [cit. 3. 12. 2015]. 

Dostupné z: http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf. 

17 OECD Principles of corporate governance [online]. 2015 [cit. 5. 12. 2015]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf. 

18 Těmi nejsou pouze akcionáři a manažeři, ale například i zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, státní 

orgány, široká veřejnost… 

http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf
http://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf
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a složení jednotlivých správních orgánů.19 V minulosti jsme mohli být svědky různých 

přístupů k modelům fungování správních orgánů, ze kterých vzniklo základní rozlišení 

na monistický a dualistický model vnitřní struktury správních orgánů v akciové 

společnosti. 

2.2.1 Principal-agent problem 

V moderních akciových společnostech vzniká zastupitelský problem, 

resp. principal - agent problem. Jádro problematiky spočívá v tom, že akcionáři 

(principál), předávají rozhodovací pravomoci výkonnému managementu (agent). 

Management, který společnost vede, tedy hospodaří s majetkem akcionářů a má 

za povinnost jednat v jejich zájmu. Manažeři však mají často jiné zájmy než akcionáři. 

Logicky vzniká riziko, že se budou chovat oportunisticky a svěřených pravomocí 

zneužívat. To může v krajním případě vést až k morálnímu hazardu manažerů a úpadku 

společnosti. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že akcionáři jsou znevýhodněni 

tzv. informační asymetrií a je pro ně tudíž komplikované manažery kontrolovat. 

Mimoto, kontrola manažerů sebou přitom samozřejmě nese dodatečné náklady, 

tzv. agency costs.20 

Za účelem zamezení selhání managementu jsou přijímány kontrolní 

mechanismy. To reflektuje i právní úprava (hard law) a další více či méně závazné 

prameny (soft law). Stanovují požadavky, které jsou na manažery při výkonu funkce 

kladeny, a také vymezují možné organizační struktury společností. Členem správního 

orgánu se tak například může stát jen osoba svéprávná a bezúhonná21 a tuto funkci musí 

vykonávat s nezbytnou loajalitou (duty of loyalty) a péčí řádného hospodáře (duty 

of care). Ta je však zmírňována institutem podnikatelského úsudku (business judgement 

rule). Mezi kontrolní mechanismy spadá i optimální nastavení vnitřní struktury 

společností. Proto právní úprava vymezuje správní orgány, které jsou ve společnostech 

obligatorně zřizovány. Přiděluje jim funkce, jež mají plnit, a stanovuje rozsah jejích 

                                                 
19 ČVANČAROVÁ, Z., HUČKA, M., KUBÍČEK A., MALÝ, M. Mezinárodní správa společností, 

1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 94-97.  

20 Kraakman, R. a kol. The anatomy of corporate law, A comparative and functional approach. 

2nd edition. Oxford University Press, 2009. s. 35-37. 

21 V české právní úpravě je bezúhonnost pojímána ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 
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působností.22 S. Černá poznamenává, že způsob nastavení těchto strukturálních 

parametrů přitom hraje klíčovou roli na kvalitu samotného řízení společnosti.23 

Současné empirické údaje přitom potvrzují, že společnosti s vysokými nároky 

na standardy corporate governance dosahují také vyšší tržní hodnoty.24  

2.3 Regulace akciových společností 

Akciové společnosti jsou regulovány dvěma způsoby, a to prostřednictvím 

tzv. hard law a soft law. 

Hard law, obsahuje především kogentní (patří sem ale i dispozitivní ustanovení), 

někdy dokonce veřejnoprávní normy, od kterých se společnosti nemohou odchýlit. Jsou 

vynucovaná státní mocí.25 Taková „tvrdá“ pravidla obsahuje v našem právním systému 

zejména zákon o obchodních korporacích. Nelze však také opomenout evropské právo, 

které se v našem právu projevuje prostřednictvím transpozic evropských směrnic.  

Protože se ale zatím (a nelze tak očekávat ani do budoucna) na evropské úrovni 

nepodařilo přijmout směrnici26 harmonizující organizační strukturu akciové společnosti, 

projevuje se evropské právo především jen v dílčích aspektech činnosti orgánů 

obchodních korporací. 27 

Soft law je výrazem tzv. seberegulace, která má často podobu různých 

tzv. kodexů corporate governance. 28 Ty jsou vydávány například burzami, samotnými 

                                                 
22 Kontrola managementu spočívá i v tom, že valná hromada nebo dozorčí rada je například oprávněna 

vyžadovat informace, určité záležitosti s nimi musí být konzultovány, k určitým návrhům musejí dát 

souhlas (např. fůze s jinou společností…). Viz Andenas, M., Wooldridge, F. European Comparative 

Company Law. 1st edition. Cambridge University Press 2012. s. 265. 

23 ČERNÁ, S. Výbory pro audit v zahraničních a tuzemských akciových společnostech. 

Obchodněprávní revue. 2010, č. 8, s. 223. 

24 KAVALÍŘ, P. Hodnocení corporate governance v České republice [online]. Working Paper CES 

VŠEM No 14/2005 [cit. 20. 12. 2015] Dostupné z: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/working-

paper/gf_WPNo14.pdf 

25 ČERNÁ, S. Zahraniční zkušenosti se správou akciových společností (vybrané otázky). Sborník 

příspěvků z mezinárodní konference „Správa obchodních korporací“ v rekodifikačních a evropských 

konotacích“, 2012. S. 13. 

26 Přestože byl v této věci připraven rozsáhlý návrh tzv. páté směrnice Rady. Viz ČERNÁ, S., 

ŠTENGLOVA, I., PELIKÁNOVÁ, I., a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolter 

Kluwer. 2015. s. 74. 

27 Např. První směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968, o koordinaci ochranných opatření, 

která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností. Viz 

ČERNÁ, S., ŠTENGLOVA, I., PELIKÁNOVÁ, I., opět cit., s. 152, 371. 

28 Např. Cadbury report (1992), Greenbury report (1995), Corporate Governance Code (1998), OECD 

Principles of corporate governance (2015) a mnoho dalších… 

https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/working-paper/gf_WPNo14.pdf
https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/working-paper/gf_WPNo14.pdf
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akciovými společnostmi a dalšími subjekty. Tyto kodexy mají formu doporučení 

a zásad, nejsou právně závazné (nepodléhají státnímu donucení), společnosti je však 

přesto zpravidla dodržují. Porušení takto stanovených pravidel může mít například 

za důsledek nepřipuštění společnosti na určitý regulovaný trh s akciemi. Roli hraje 

ale i prestiž společnosti.29 „V České republice také existuje kodex dobré praxe vydaný 

Komisí pro cenné papíry, a to: „Kodex správy a řízení společností založený na 

principech OECD.“ (2004) 

2.4 Vnitřní organizační struktury akciových společností 

2.4.1 Obecná charakteristika 

Bez jasně stanoveného organizačního schématu nemůže akciová společnost 

rozumně fungovat, hrozila by její vnitřní nerovnováha a riziko škod.30 Vzhledem 

k jejímu významu, vysokému počtu akcionářů a jejich častému nezájmu o záležitosti 

společnosti je právní úprava organizační struktury často relativně složitá a podrobná.31  

Pří zakládání obchodních korporací jsou tedy zakladatelé, vzhledem k právní 

úpravě, ve své autonomii značně omezeni. Mohou si zvolit jen takovou formu obchodní 

korporace, kterou zákon předpokládá.32 A pak také, konkrétně v případě akciové 

společnosti, jen takové organizační struktury, které zákon povoluje. 33 

Základem organizační struktury obchodní korporace jsou orgány obchodní 

korporace. Ty, v souvislosti s akciovou společností, můžeme z hlediska jejich 

působnosti rozdělit na orgán nejvyšší, statutární a kontrolní.34 Nejvyšším orgánem 

společnosti je valná hromada. Statutární a kontrolní orgány se liší v závislosti 

na přijatém systému vnitřní struktury. V dualistickém systému je statutárním orgánem 

představenstvo a kontrolní funkci plní dozorčí rada. V monistickém systému existuje 

pouze správní rada, která plní jak výkonné, tak kontrolní funkce. Tyto orgány 

                                                 
29 ČERNÁ, S. Obchodní právo, Akciová společnost. 3. Díl. 1. Vydání. Praha: ASPI, 2006. s. 219. 

30 HAVEL, B., Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních 

korporací. 1. Vydání, Praha: Auditorium, 2010. s. 74.  

31 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVA, I., PELIKÁNOVÁ, I., a kol., Právo obchodních korporací, 1. vydání. 

Praha: Wolter Kluwer, 2015. str. 151, 410-411.  

32 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVA, I., PELIKÁNOVÁ, I., a kol. opět cit., s. 149. 

33 PELIKÁN, R. Kogentní a dispozitivní ustanovení v novém zákonu o obchodních korporacích. 

Obchodněprávní revue. 2012, č. 9., s. 248.  
34 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kol. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 

1. Vydání. Praha: Wolter Kluwer 2014, s. 338.  
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společnost zřizuje obligatorně. Mimo to se můžeme setkat i s jinými, již však 

fakultativně zřizovanými orgány, které mají povahu pomocných a poradních výborů.35 

Těmto orgánům však již není možné svěřit působnost zákonem stanovenou 

pro obligatorní orgány. Podle JUDr. Pokorné pak:  

„…tyto orgány tvoří vnitřní systém společnosti, jsou vzájemně provázány svou 

působností i způsobem, jakým jsou utvářeny.“36 

Jak již bylo zmíněno dříve, v důsledku historického vývoje a rozdílných 

kulturních hodnot se organizační struktury v jednotlivých zemích vydělily na dva 

základní modely – monistický model a dualistický model. 

Před analýzou českého monistického systému vnitřní struktury akciových 

společností je potřeba popsat základní charakteristiky těchto modelů a vysvětlit 

vzájemné odlišnosti, přičemž pozornost bude věnována především monistickému 

modelu.  

2.4.2 Monistický model 

Monistický model (také one-tier model, unitary model, dvoučlánkový systém) 

vnitřní struktury akciových společností je historicky starší a uplatňuje se především 

ve Spojených státech amerických, Velké Británii, Kanadě a dalších zemích 

uplatňujících systém angloamerické právní kultury Není však výjimkou se s jeho 

přítomností setkat i v evropských zemích. Tradičně ho využívají například Francie 

či Itálie.37 

Úprava monistického systému se v jednotlivých zemích různí v závislosti 

na dané kultuře, tradicích nebo ekonomické potřebě (a cílem této práce není podat 

vyčerpávající přehled o všech nuancích, se kterými se můžeme setkat). Proto 

na následujících řádcích vymezuji monistický systém atributy, které jsou pro něj 

charakteristické a shodují se ve většině zemí. 

Vedle valné hromady (General shareholders meeting) se zde vyskytuje jenom 

jeden správní orgán, nazývaný rada ředitelů (Board of directors). Rada ředitelů je 

                                                 
35 Nominační výbor nebo výbor pro odměňování a také výbor pro audit. 

36 POKORNÁ, J., HOLEŠOVSKÝ, J., LASÁK, PEKÁREK, M. a kol. Obchodní společnosti a 

družstva. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 88.  

37 uplatňuje se ale například i ve Švýcarsku, Finsku, Švédsku nebo Belgii… 
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klíčovým orgánem společnosti, který vykonává jak řídící, tak kontrolní funkce. 

Rozhoduje především o základních směrech podnikatelské činnosti, přijímá strategické 

plány a kontroluje výkonný management.38 

Tomu odpovídá i jeho personální struktura, která se skládá z výkonných 

(závislých, tzv. executive directors) a nevýkonných (nezávislých, tzv. non-executive 

directors) členů rady. Ti jsou voleni valnou hromadou.39 Kromě toho, výkonem 

operativního řízení správní rada často pověřuje zaměstnance společnosti. Ti jsou pak 

označování jako tzv. „officers“. Tito officers ale mohou být zároveň i členy rady 

ředitelů. 40 

Úkolem exekutivních ředitelů je řídit společnost v každodenních záležitostech 

(day-to-day business). Nejvýznamnějším exekutivním ředitelem je generální ředitel 

(CEO, CFO, CLO),41 který je volen správní radou. Vrcholoví manažeři se pak často 

sdružují do exekutivních výborů (executive comittees).42 

Neexekutivní ředitelé se typicky nepodílejí na každodenním řízení společností. 

Místo toho je jejich zodpovědností kontrolovat výkonné ředitele a jednat v zájmu 

akcionářů. Za externí členy bývají vybírány osobnosti, které jsou schopné společnosti 

různým způsobem pomoci. Jsou jimi například jedinci schopní společnosti dohodnout 

zakázky, zvýšit její reputaci anebo ji poskytnout cenné rady při jejích podnikatelských 

aktivitách.43 

Počet členů rady ředitelů se různí v závislosti na velikosti společnosti. 

V průměru se velikost rady ředitelů pohybuje mezi 9-12 členy.44 Ve prospěch menších 

svědčí například jednodušší a flexibilnější komunikace nebo větší pocit zodpovědnosti 

mezi členy. 

                                                 
38 BOHÁČEK, M. Základy amerického obchodního práva. Praha: Linde, 2007. s. 16. 

39 S dílčími výjimkami. Např. ve Francii mohou ve správní radě zasedat až 4 zástupci zaměstnanců (5 u 

kótovaných společností), pokud tak stanovy určí. Takové zástupce pak volí samotní zaměstnanci 

společnosti. Viz Andenas, M., Wooldridge, F. European Comparative Company Law. 1st edition, 

Cambridge University Press, 2012, s. 288.  

40 BOHÁČEK, M. opět cit., s. 161-162, 173. 

41 Chief executive officer, Chief financial officer, Chief legal officer. 

42 BORKOVEC, A. Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví. 1. Vydání, Praha: Leges, 2013. s. 105.  

43 ČVANČAROVÁ, Z., HUČKA, M., KUBÍČEK A., MALÝ, M. Mezinárodní správa společností, 

1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 104-106. 

44 Např. USA – 10.7, Velká Británie – 10.8, Francie – 10.3, Itálie – 11. Viz KRAAKMAN, a kol. The 

Anatomy of Corporate Law: A comparative and functional Approach. 2nd edition. Oxford: Oxford 

University Press, 2009., s. 70.  
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Na druhou stranu, vyšší počet členů přináší větší diversitu přístupů a také 

zajištění kontinuity v případě změn vedení.45 Co se týče poměru výkonných 

a nezávislých členů rady, poslední dobou je stále častěji vyžadováno, aby byla alespoň 

polovina členů složena z nezávislých členů rady.46 V čele rady ředitelů stojí předseda 

(chairman) volený ze svého středu. Úkolem předsedy je zejména svolávat a vést schůze 

rady ředitelů, úkolovat jednotlivé členy rady ředitelů a projednávat s generálním 

ředitelem obchodní záležitosti a jeho záměry. 

V jednotlivých zemích světa se pak vyskytují různé obměny monistického 

systému. Tyto dílčí variace dělíme zejména na tzv. klasický a modifikovaný (novodobý) 

monistický systém.47 

2.4.2.1 Klasický monistický systém 

Klasický monistický systém dominuje především ve Spojených státech 

amerických,48 Francii.49 a Itálii.50 Je založen na premise, že funkce předsedy správní 

rady a generálního ředitele je v rukou jedné osoby. Generální ředitel se tak zároveň 

stává výkonným členem správní rady. Taková alternativa byla v minulosti populární, 

v poslední době se od ní však odstupuje.51 Jako pozitivum takového sjednocení můžeme 

                                                 
45What is the Best Size for Your Board? [online]. Council on Foundations, 2010. [cit. dne 22.  12. 2015] 

Dostupné z: 

http://policylinkcontent.s3.amazonaws.com/What%20is%20the%20best%20size%20for%20your%20boa

rd.pdf 

46 Např. UK Corporate Governance Code. [online] 2012 [cit. dne 5. 3. 2016] dostupné online: 

http://www.slc.co.uk/media/5268/uk-corporate-governance-code-september-2012.pdf, KRAAKMAN, a 

kol. The Anatomy of Corporate Law: A comparative and functional Approach. 2nd edition. Oxford: 

Oxford University Press, 2009. s. 70.  

47 ANDREISOVÁ, L. Působení správní rady v monistické struktuře akciové společnosti. Obchodní 

právo: časopis pro obchodně právní praxi, 2014. č. 8, str. 322.  

48 BORKOVEC, A. Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví. 1. Vydání, Praha:  Leges, 2013 

s. 105. 

49 Francie tradičně tíhne ke klasickému monistickému modelu. Předseda správní rady, jenž je zároveň 

ve funkci CEO, se nazývá president directeur géneral. Přesto je od roku 2001 přípustné, aby byla funkce 

předsedy správní rady a CEO oddělena. Osoba ve funkci CEO se pak nazývá directeur géneral. Přitom 

však může být stále obyčejným členem rady ředitelů. Viz FLECKNER, M., A., HOPT, J. K. Comparative 

Corporate Governance, A Functional and International Analysis. 1st edition, Cambridge University 

Press, 2013. s. 454.  

50 Andenas, M., Wooldridge, F. European Comparative Company Law, 1st edition, Cambridge 

University Press, 2012. s. 322.  

51 Svědčí o tom například výzkumy provedené Russell Reynolds Associates, kdy dnes rekordních 44% 

společností ze S&P 500 tyto funkce odděluje. (V roce 2001 to bylo jen 29%). Viz TRIBBETT, CH. A. 

Splitting The CEO And Chairman Roles - Yes Or No? [online]. 2012 [cit dne. 28. 12. 2015]. Dostupné 

online: http://www.russellreynolds.com/newsroom/splitting-the-ceo-and-chairman-roles-yes-or-no. 

http://policylinkcontent.s3.amazonaws.com/What%20is%20the%20best%20size%20for%20your%20board.pdf
http://policylinkcontent.s3.amazonaws.com/What%20is%20the%20best%20size%20for%20your%20board.pdf
http://www.slc.co.uk/media/5268/uk-corporate-governance-code-september-2012.pdf
http://www.russellreynolds.com/newsroom/splitting-the-ceo-and-chairman-roles-yes-or-no
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například uvést, že společnost je schopna rychleji reagovat a také bude mít jednotnou 

vizi. Na druhou stranu, pokud jsou výše zmíněné pozice sloučeny v jedné osobě, může 

nastat problém v případě, že vykonavatel těchto funkcí ze společnosti odejde. V tomto 

případě totiž společnost ztratí zastoupení na obou pozicích zároveň.52 Také je 

zde oprávněná obava z přílišné koncentrace moci v rukou jedné osoby. Jednání 

generálního ředitele je posléze méně průhledné a dláždí cestu ke zneužití pravomocí. 

V neposlední řadě je vhodné si povšimnout faktu, že sloučení postu předsedy 

správní rady a generálního ředitele v jedné osobě společnost obecně stojí větší náklady. 

Pro představu, studie provedená GMI Ratings odhalila, že ve společnostech, ve kterých 

jedna osoba drží oba tituly, je její plat v mediánu 16 milionů dolarů v porovnání s 11 

miliony v případě platu generálního ředitele bez funkce předsedy.53 

2.4.2.2 Modifikovaný monistický systém 

Modifikovaný systém naopak vychází z konceptu oddělení těchto funkcí. 

Generální ředitel stojí mimo správní radu. Tato modifikace je využívána například 

ve Velké Británii.54 S jistou nadsázkou můžeme uvažovat nad tím, že takové uspořádání 

vztahů uvnitř akciové společnosti se pak do jisté míry připodobňuje struktuře 

dualistické akciové společnosti55.  

Neexistuje žádné jednoznačné doporučení, zda tyto funkce spojit nebo rozdělit. 

Pro každou společnost bude fungovat jiný systém, každá společnost je unikátní a musí 

sama rozhodnout, jaký systém preferuje. Podstatný vliv samozřejmě hraje také 

legislativa v konkrétního státu. 

2.4.3 Dualistický model 

Druhým základním systémem je dualistický model (two-tier model, dual model, 

tříčlánkový systém). Přestože je tato práce zaměřena především na analýzu 

monistického modelu, je vhodné alespoň v krátkosti popsat základní charakteristiky 

                                                 
52 ČVANČAROVÁ, Z., HUČKA, M., KUBÍČEK A., MALÝ, M. Mezinárodní správa společností. 

1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 104-106. 

53 HODGSON, P. The costs of a combined chair/CEO. [online]. 2012 [cit dne. 28. 12. 2015]. Dostupné 

online: http://corpgov.law.harvard.edu/2012/07/13/the-costs-of-a-combined-chairceo/. 

54 FLECKNER, M., A., HOPT, J. K., Comparative Corporate Governance, A Functional and 

International Analysis., 1st edition, Cambridge University Press, 2013. s. 922. 

55 ANDREISOVÁ, L. Působení správní rady v monistické struktuře akciové společnosti. Obchodní 

právo: časopis pro obchodně právní praxi, 2014. č. 8, s. 322. 

http://corpgov.law.harvard.edu/2012/07/13/the-costs-of-a-combined-chairceo/
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tohoto modelu. V dualistickém systému je výkon kontrolních a řídících funkcí striktně 

oddělen. Kromě valné hromady zde vystupují další dva orgány - dozorčí rada 

(Aufsichtsrat, Supervisory board) a představenstvo (Vorstand, Management board).56  

Kompetence těchto orgánu jsou jednoznačně vymezeny, přičemž platí inkompability 

funkcí mezi členy těchto orgánů.57 Tento model je využíván v některých evropských 

zemích v čele s Německem. Z tohoto důvodu je někdy také označován za „německý 

model“. Dále je využíván například v Rakousku, Dánsku nebo Nizozemí. Z tohoto 

modelu tradičně vychází i Česká republika. 

Dozorčí rada je z koncepčního hlediska kontrolním orgánem společnosti. 

Dozorčí radě obecně náleží hájení zájmů majitelů, schvalování obchodní strategie 

a strategických koncepcí a zejména kontrola vedení společnosti.58  

Členové dozorčí rady jsou, podobně jako v případě správní rady, voleni valnou 

hromadou. Pro dualistický model je však příznačný princip tzv. kodeterminace, kdy 

je část členů dozorčích rad volena zaměstnanci společnosti.59 Své místo zde ale mají 

i jiní externí členové (banky, vědečtí pracovníci), nehledě na zástupce významných 

akcionářů.60 

Počet členů v dozorčí radě se různí podle příslušných zákonů v jednotlivých 

zemích (např. v Německu je to 3-21 členů v závislosti na výši základního kapitálu, 

celkový počet však vždy musí být dělitelný třemi).61 

Druhým orgánem je představenstvo. Představenstvo je statutárním orgánem 

společnosti. Jeho úkolem je řídit společnost, zastupovat ji jejím jménem a zabezpečit 

obchodní vedení společnosti. Je zodpovědné za každodenní činnost podniku.  

                                                 
56 BORKOVEC, A., Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví, 1. Vydání, Praha: Leges, 2013. s. 104. 

57 BOHÁČEK, M. Základy amerického obchodního práva. Praha: Linde, 2007, s. 159. 

58 ČVANČAROVÁ, Z., HUČKA, M., KUBÍČEK A., MALÝ, M. Mezinárodní správa společností. 

1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 107. 

59 Dle české úpravy účinné do 31. 12. 2013 (§200 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, platilo, měla-li společnost více než 50 zaměstnanců, že 2/3 členů dozorčí rady 

volila valná hromada, zatímco 1/3 členů byla volena zaměstnanci podniku. V Německu, v případě 

velkých společností s více než 2000 zaměstnanci mají je polovina členů volena valnou hromadou a druhá 

polovina pak zaměstnanci. U společností s 500-2000 zaměstnanci má dozorčí rada je zaměstnanci je 

volena jedna třetina členů. 

60 RŮŽIČKOVÁ, P. Corporate governance v České republice. 1. Vydání. Praha: Professional 

Publishing, 2009. s. 28. 

61 BERMIG, A., German Supervisory Board Size and Composition. [online]. 2012, [cit dne 10. 2. 2016] 

Dostupné online: http://d-nb.info/1036553361/34. 

http://d-nb.info/1036553361/34
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Dualistický systém se také dělí na dva dílčí typy v závislosti na tom, zda je 

představenstvo voleno buď přímo valnou hromadou anebo dozorčí radou. 

2.4.4 Srovnání modelů 

Oba modely mají mnohé odlišnosti. Rozdílným strukturálním rozložením 

jednotlivých orgánů a jejich působností mají oba modely určité nevýhody, které jsou 

však jinde kompenzovány. 

K předním výhodám monistického systému patří užší vztahy, vyšší pružnost 

při řízení společnosti, rychlý rozhodovací proces, možné uplatnění operativních metod 

řízení a lepší výměna informací, což snižuje informační asymetrii. Díky existenci pouze 

jednoho orgánu se dají předpokládat také nižší provozní náklady.  Na stranu druhou, 

hlavní nevýhoda spočívá právě v tom, že jsou řídící a kontrolní role propojeny.  

Hlavní výhoda dualistického systému spočívá v striktním institucionálním 

oddělení výkonné a kontrolní složky, což posiluje transparentnost celého systému 

a předchází možnosti vzniku konfliktu zájmů. Na stranu druhou mohou mezi orgány 

vznikat komunikační problémy a informační asymetrie. Výkonní manažeři se také 

„vzdalují“ akcionářům a cítí se více odpovědní vůči správní radě.62 

V dnešní době probíhá vášnivá diskuze ohledně jednotlivých organizačních 

modelů. Analyzují se jednotlivé systémy a jejich vzájemná komparace s cílem nalezení 

příčin problémů a jejich následnému překonání. V současnosti je stále populárnějším 

trendem konvergence obou systému (Convergence Corporate Governance) se záměrem 

přebírání pozitiv a potlačení negativ. Proto také můžeme být svědky toho, že některé 

státy tvoří vlastní smíšené systémy organizačních struktur.63 Jednotlivé státy také ve své 

legislativě stále častěji dávají společnostem možnost si vybrat mezi jednotlivými 

organizačními modely. 64 

  

                                                 
62 BORKOVEC, A.. Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví, 1. Vydání. Praha: Leges, 2013. s. 104.  

63 Takovou tendenci můžeme pozorovat například ve Švýcarsku, které je tradičně považováno za zemi 

s monistickým systémem organizační struktury, svou povahou je však systémem smíšeným. Vedle 

správní rady je zde totiž vytvářen ještě další orgán auditora, tedy jakéhosi kontrolora. Viz. HAVEL, B. a 

kol. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 

2012, str. 179. 

64 Např. Finsko nabízí akciovým společnostem možnost si vybrat až ze čtyř různých organizačních 

struktur. Viz FLECKNER, M., A., HOPT, J. K., Comparative Corporate Governance, A Functional and 

International Analysis., 1st edition, Cambridge University Press, 2013. s. 409.  
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3 Právní úprava dle zákona o obchodních korporacích 

3.1  Vývoj právní úpravy v České republice 

Po vzniku samostatné České republiky, ruku v ruce s kupónovou privatizací 

a přechodem k tržnímu hospodářství, bylo potřeba přijmout novou právní úpravu 

obchodních práva silně poznamenaného komunistickým režimem z předchozích 

desetiletí.  

Základem právní úpravy se tak stal tehdy nově přijatý zákon č. 513/1991. Sb., 

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který obsahoval jak úpravu závazkově 

právních vztahů, tak obchodních korporací. Organizační struktura akciové společnosti 

zde byla koncipována na dualistickém principu vycházejícím z německé tradice. Kromě 

nejvyššího orgánu, valné hromady, společnosti obligatorně ustavovaly dozorčí radu jako 

kontrolní orgán a představenstvo jako statutární orgán. 

Vstupem do Evropské unie v roce 2004 se pro Českou republiku stal závazný 

právní řád Evropské unie. Ten prostřednictvím přímo závazných nařízení vytvořil 

nadnárodní typy právnických osob, které lze zakládat na celém území Evropské unie. 

Mimo evropské hospodářské zájmové sdružení a evropské družstvo sem patří také 

evropská (akciová) společnost. Jejím základem se stalo nařízení Rady č. ES/2157/2001, 

o statutu evropské společnosti, ze dne 8. října 2001.65 Nařízení o evropské společnosti 

předpokládá, že jednotlivé státy přijmou příslušné národní zákony, které vyplní mezery 

v právní úpravě, které nařízení úmyslně vytváří.66 

Nařízení neobsahuje mnoho ustanovení upravujících monistickou organizační 

strukturu. Článek 43 odst. 4 zmíněného nařízení stanoví, že pokud členský stát nemá 

vlastní úpravu monistického systému pro národní akciové společnosti, má povinnost 

přijmout speciální úpravu pro evropské společnosti.  

V této návaznosti byl přijat zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, 

ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11. 11. 2004, který mimo jiné upravoval 

                                                 
65 DĚDIČ J., ČECH P. Evropské právo společností. 1. Vydání. Praha: Bova Polygon, 2004. s. 135.  

66 Původní záměrem bylo dosažení uniformity vnitřní struktury evropské společnosti, to se setkalo 

s nechutí členských států přesvědčených o přednostech svého pojetí akciového práva. Proto nakonec 

nařízení upravuje jen základní statusové otázky a umožňuje volbu mezi monistickým a 

dualistickým systémem řízení. Viz DĚDIČ J., ČECH P. Evropská (akciová) společnost. 1. Vydání. 

Praha:  Polygon, 2006. s. 9 – 10. Též HEJDA, J., a kol., Akciová  společnost, 1. Vydání. Praha: 

ANAG, 2014. s. 341. 
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organizační strukturu evropské společnosti a na našem území poprvé dával 

společnostem možnost zvolit mezi dualistickým a monistickým systémem řízení. Tato 

eventualita však stále platila jen pro evropskou (akciovou) společnost. 

To se změnilo až 1. 1. 2014, kdy byla dokončena rekodifikace soukromého 

práva v České republice.  

Ta byla provedena přijetím dvou zákonů – zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a zákona č. 90/2012  Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích). Zároveň byl derogován stávající obchodní zákoník. 

Závazkové právo již dnes upravuje pouze občanský zákoník. Obecná ustanovení 

o právnických osobách v platné právní úpravě také nalezneme jen v občanském 

zákoníku. Na ně posléze navazují obecná ustanovení o obchodních korporacích a také 

zvláštní úprava jednotlivých forem obchodních obsažená v zákoně o obchodních 

korporacích a družstvech. Úprava specifik obchodních korporací se zvláštním 

předmětem podnikání je pak upravena ve zvláštních zákonech (např. banky, investiční 

společnosti…).67 

Právě jím bylo umožněno, aby si tuzemské společnosti mohly samy zvolit mezi 

monistickou nebo dualistickou organizační strukturou společnosti. Záměrem 

zákonodárce bylo především udělat vstřícný krok vůči zahraničním investorům, kteří 

jsou na monismus zvyklí ze svých právních řádů.68 Nelze však očekávat, že bychom 

v blízké budoucnosti byli svědky významných změn. Většina společností 

pravděpodobně setrvá u dualistické organizační struktury. Lze tak očekávat především 

u menších společností, jelikož tím mohou snížit náklady a zjednodušit organizační 

systém. 

V důsledku vytvoření právní úpravy pro tuzemské akciové společnosti již nebylo 

potřeba speciální69 úpravy a v zákoně o evropské společnosti zůstalo jediné ustanovení 

                                                 
67 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH P. Co přinese zákon o obchodních korporacích kapitálovým 

obchodním společnostem, jejich společníkům a věřitelům. Časopis pro právní vědu a praxi, 2012, č. 8., 

s. 329. 

68 ANDREISOVÁ, L. Působení správní rady v monistické struktuře akciové společnosti. Obchodní 

právo: časopis pro obchodně právní praxi. 2014., č. 8, str. 314. 

69 Přesně řečeno, ustanovení týkající se monistického systému musela být vzhledem k čl. 43 odst. 4 

nařízení 2157/2001 o evropské společnosti zrušena, neboť zvláštní úprava monistického systému pro 

evropské společnosti může být v právním řádu členského státu zakotvena pouze, neexistují-li vnitrostátní 

předpisy, které by upravovaly monistický systém akciových společností se sídlem na jeho území. 
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vztahující se k monistické organizační struktuře. To se týká požadavku na počet členů 

ve správní radě, který nesmí být menší než 3 a větší než 18.70 

Zákon o obchodních korporacích nicméně stanoví, že jeho působnost se vztahuje 

jak na tuzemské, tak i na nadnárodní společnosti – evropskou společnost a evropské 

hospodářské zájmové sdružení.71 Právní úprava monistického systému pro evropskou 

společnost tedy nově vychází ze zákona o obchodních korporacích. 

Jelikož však zákon o obchodních korporacích nenavazuje na ustanovení zákona 

o evropské společnosti, byly stávající evropské akciové společnosti nuceny provést 

revizi svých stanov. Vychází to z ustanovení § 777 odst. 1 ZOK, dle kterého se ujednání 

společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, 

dnem jeho účinnosti zrušují. Pokud by společnosti své stanovy nepřizpůsobily citaci 

nového zákona do 6 měsíců ode dne jeho účinnosti, rejstříkový soud je vyzval 

k nápravě, přičemž stanovil dodatečnou lhůtu. Pokud i ta uplynula marně, soud mohl 

společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.72 

3.2 Charakteristika právní úpravy monistického systému 

3.2.1 Vymezení monistického systému 

Monistická organizační struktura je vymezena v zákoně o obchodních 

korporacích. Legální definici můžeme nalézt v ustanovení § 396 odst. 2 ZOK:  

„Systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje správní rada 

a statutární ředitel, je systém monistický.“  

Bohužel nezbývá než konstatovat, že již zde dochází k velice matoucí situací, 

kdy se uvedená definice příliš neliší od vymezení dualistického modelu, který je popsán 

v ustanovení § 396 odst. 1 ZOK:  

„Systém vnitřní struktury, ve kterém se zřizuje dozorčí rada a představenstvo, 

je systém dualistický.“ 

                                                 
70 § 26 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

71 § 1 odst. 2 ZOK. 

72 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH P. Co přinese zákon o obchodních korporacích kapitálovým 

obchodním společnostem, jejich společníkům a věřitelům. Časopis pro právní vědu a praxi, 2012., č. 4., 

s. 333.  



22 

V obou modelech vnitřního řízení jsou tedy obligatorně zřizovány dva orgány, 

které se od sebe liší jen názvem, působností a dále tím, že pouze v monistickém systému 

je možné u jedné fyzické osoby kumulovat působnost obou obligatorních orgánů 

společnosti.73 

Takovéto pojetí struktury monistického systému jde přitom proti logice 

samotného systému a tradici užívané v ostatních zemích využívajících jednoúrovňový 

model. Již název monistický systém v sobě implikuje, že by zde měl být kromě valné 

hromady přítomen pouze jeden obligatorně ustavovaný správní orgán, v české 

terminologii nazývaný „správní rada.“74 

Pokud se podíváme na právní úpravy v okolních zemích s převládající tradicí 

monistického systému jako je Amerika, Velká Británie, Francie nebo Itálie, tak zjistíme, 

že mají jeden správní orgán (Board of directors, Conseil d´administration, Consiglio di 

amministrazione…), který je statutárním orgánem společnosti a ředitelé přitom nejsou 

považováni za orgán společnosti, nýbrž jen za zaměstnance společnosti.75 

Pojetí monistického systému v České republice, tedy se statutárním ředitelem 

jako orgánem společnosti potom logicky vyvolává pochybnosti, zda se vůbec jedná 

o „pravý monistický systém“, na což naráží celá řada autorů.76 Někteří autoři 

(např. T. Dvořák a L. Andreisová) jdou dokonce ve svých tvrzeních tak daleko, že česká 

cesta úpravy monistického systému není ničím jiným než modifikovaným dualistickým 

systémem.77 Podstatou monistického systému je ustavení jednoho správního orgánu, 

který vykonává jak kontrolní, tak řídící funkce. Naše právní úprava takový stav popírá, 

když požaduje ustanovení správních orgánů dvou. Domnívám se však, že se na takovou 

koncepci není zároveň možné dívat ani jako na čistě dualistickou strukturu, jelikož 

v ní je výkon kontrolní a řídící působnosti striktně oddělen. Český zákonodárce výkon 

této působnosti svěřuje správní radě, přičemž ale zároveň přiznává dílčí řídící působnost 

                                                 
73 DĚDIČ J., LASÁK, J., Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (1. část). 

Obchodněprávní revue. roč. 2013, č. 3, s. 65. 

74 DĚDIČ J., LASÁK, J. opět cit. s. 65  

75 DVOŘÁK, T. Monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti, Corporate governance: 

kolektivní monografie. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 35. 

76 srov. např. DĚDIČ J., LASÁK, J., opět. cit., s. 67, BODLÁK, F., Správní rada akciové společnosti 

v České republice a Itálii, obchodněprávní revue. 2015, č. 3, s. 6. DVOŘÁK, T. opět cit. 35 a další… 

77 DVOŘÁK, T., opět cit., s. 35, ANDREISOVÁ, L. Působení správní rady v monistické struktuře 

akciové společnosti. Obchodní právo: časopis pro obchodně právní praxi. 2014., č. 8, str. 317. 
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i statutárnímu řediteli. Jedná se tedy v podstatě o smíšený systém s prvky jak 

dualistickými, tak monistickými. Mimoto, v dualistické struktuře pak také platí 

inkompability funkcí členů dozorčích rad a představenstev. 

Tuto kapitolu nelze než uzavřít, že zákonodárcem zvolená koncepce je velmi 

nešťastná vyplývá z ní mnoho výkladových problému a otazníků, které by zmizely, 

pokud by zákonodárce při přijímání zákona o obchodních korporacích vycházel 

z ověřené koncepce monistického systému s jediným správním orgánem. 

3.2.2 Volba mezi monistickým a dualistickým systémem 

Jak již bylo zmíněno výše, počátkem účinnosti zákona o obchodních korporacích 

si společnosti budou moci nově zvolit mezi monistickým a dualistickým systémem 

řízení.  

Taková volba není definitivní, akcionáři mohou, pokud to uznají za vhodné, 

změnou stanov kdykoliv rozhodnout o přeměně dualistické vnitřní struktury 

na monistickou a naopak. Počet změn přitom není nijak limitován.78 V praxi se můžeme 

setkat se dvěma různými situacemi, kdy budou společnosti přecházet na monistický 

systém vnitřní struktury. Buď si systém vnitřní struktury volí nově vznikající společnost 

při svém založení, anebo společnost, která operuje podle dualistického systému, bude 

mít v úmyslu přejít na systém monistický. 

Co se týče obligatornosti této opce, nacházím poněkud matoucím tvrzení, které 

předkládá důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích: 

„…toto rozhodnutí není povinné, jelikož zákon vychází z nevyvratitelné právní 

domněnky, že v případě mlčení nebo v případě pochybností výkladu stanov platí, že 

si zakladatelé zvolili systém dualistický.“79  

Zákon sice tuto domněnku v ustanovení § 396 odst. 3 ZOK skutečně zakládá, 

explicitně se už ale zmiňuje pouze o pochybnostech, přičemž mlčení stanov nezmiňuje. 

Domnívám se, že za dané situace by sice byl přípustný extenzivní výklad, zákon 

o obchodních korporacích však sám předkládá další, silnější argument. Zákon 

                                                 
78 DVOŘÁK, T. Monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti, Corporate governance: 

kolektivní monografie. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 34. 

79 HAVEL B. a kol. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a 

rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. s. 161. 
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o obchodních korporacích totiž stanoví obligatorní náležitosti, jež musí stanovy 

obsahovat. Konkrétně požaduje, aby zahrnovaly:  

„Údaj o tom, který ze systému vnitřní struktury společnosti byl zvolen.“80  

Pokud by tedy společnost, žádnou vnitřní strukturu nezvolila, porušila by tím 

kogentní ustanovení zákona o obchodních korporacích. Pokud tento údaj chybí, 

společnosti by měl být odmítnut návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku 

nebo na zápis změnu systému vnitřní struktury řízení pro neurčitost 

(§ 86 písm. d), zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob, ve znění pozdějších předpisů). Ke stejnému názoru nicméně dochází i odborná 

literatura.81 Každá společnost tedy musí ve svých stanovách povinně stanovit, pro jaký 

systém vnitřní struktury se rozhodla.82 

Co se týče společností, které chtějí přejít z dualistického systému na monistický, 

nezbývá jim jiná cesta, než změnit stanovy. Nejdůležitější otázkou, kterou je potřeba 

zodpovědět, je osud stávajících členů představenstev a dozorčích rad, pokud by jejich 

funkční období nemělo skončit předtím, než společnost přejde k monistickému systému 

řízení. Žádné ustanovení zákona o obchodních korporacích totiž výslovně nestanoví, že 

by samotnou změnou stanov za účelem zavedení monistického systému automaticky 

docházelo k zániku funkcí členů dozorčích rad a představenstev. V této věci 

se ztotožňuji s názorem J. Dědiče nebo také J. Hejdou, podle kterých to plyne z povahy 

věci. Pokud totiž zanikne orgán (představenstvo, dozorčí rada) patřící do dualistického 

systému vnitřní struktury, musí zaniknout i funkce členů dozorčích rad 

a představenstvech, jelikož neexistuje orgán, ve kterém by tuto funkci plnili. Nicméně je 

potřeba doporučit, aby byla ke dni účinnosti změny stanov ukončena funkce členů 

představenstva.83  

                                                 
80 § 250 odst. 2 písm. f) ZOK. 

81 DĚDIČ J., LASÁK, J. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (1. část). 

Obchodněprávní revue. roč. 2013, č. 3, str. 66. HEJDA, J., a kol. Akciová společnost, 1. Vydání, Praha: 

ANAG, 2014. s. 438. 

82 I sama důvodová zpráva posléze uvádí, že: „…se do českého práva zavádí obligatorní možnost volby 

mezi dualistickým a monistickým systémem.“ HAVEL B. a kol. Zákon o obchodních korporacích s 

aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. s. 179. 

83 DĚDIČ J., LASÁK, J., opět cit., s. 66. 
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3.2.3 Analogické použití ustanovení §456 odst. 1 a 2 ZOK odkazujících na 

představenstvo a dozorčí radu 

Přímé vymezení postavení a působnosti orgánů monistického systému 

není v zákoně o obchodních korporacích nikterak detailní. Zákonodárce ve zbytku 

vychází z analogie k dualistické vnitřní struktuře. Samotná formulace těchto ustanovení 

(spolu s netradičním uchopením celého monistického systému se dvěma obligatorně 

zřizovanými orgány), tak jak ji najdeme v zákoně o obchodních korporacích, je však 

pohříchu nedokonalá, v důsledku čehož vznikají výkladové problémy. Tato úprava 

se nachází v ustanovení § 456 odst. 1 a 2 ZOK.  

První odstavec stanoví:  

„Kde se v tomto zákoně stanoví o představenstvu, rozumí se tím podle okolností 

statutární ředitel nebo jiný orgán společnosti, který má obdobnou působnost.“  

Problém tohoto ustanovení tkví především v tom, že působnost představenstva 

se neaplikuje pouze ve vztahu ke statutárnímu řediteli, ale i na jiný orgán, který 

má obdobnou působnost. Tímto orgánem může být mimo jiné (např. prokurista, 

personální ředitel…)84 právě i správní rada, protože v některých případech plní 

i působnost výkonného orgánu (např. určuje základní zaměření obchodního vedení, 

přísluší jí zbytková působnost…). V důsledku toho budeme často čelit nelehké otázce, 

kdy se ustanovení o představenstvu aplikuje na statutárního ředitele a kdy naopak 

na správní radu.85 

Situaci navíc dále komplikuje ustanovení § 460 odst. 2 ZOK, které správní radě 

přiznává tzv. zbytkovou působnost. Tento problém bude však rozebrán až v kapitole: 

3.4.1 Povaha správní rady. 

V odstavci druhém se dále píše: 

 „Kde se v tomto zákoně stanoví o dozorčí radě, rozumí se tím podle okolností 

správní rada nebo předseda správní rady anebo jiný orgán s obdobnou kontrolní 

působností.“ 

                                                 
84 BĚLOHLÁVEK, A., J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. I. A II. svazek. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2013. 3 sv., s. 1928-1929. ISBN 978-80-7380-451-0. 

85 DĚDIČ J., LASÁK, J. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (1. část). 

Obchodněprávní revue., roč. 2013, č. 3, str. 67. ISSN 1803-6554. 
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Citované ustanovení otevírá prostor k diskuzi, která ustanovení týkající 

se dozorčí rady se vztahují na správní radu a která na předsedu správní rady nebo na oba 

zároveň, nemluvě o přítomnosti jiného orgán s obdobnou kontrolní působností. Takový 

orgán může být vytvořen stanovami společnostmi (např. úvěrové komise…),86 

pravděpodobně však nepůjde o výbor pro audit. Ten je totiž při splnění zákonných 

podmínek zřizován i ve společnostech s dualistickým systémem vnitřního řízení. Pokud 

tedy zákon něco stanoví o dozorčí radě, nemíří tím zpravidla na výbor pro audit, ledaže 

by právní předpis v konkrétním případě stanovil jinak.87 Mohl by jím však být také 

v případě, že zákon o auditorech danou věc neupravuje odchylně.88 

Dalším problémem je, že se tyto ustanovení mají aplikovat pouze na případy, 

kdy se „něco“ stanoví v tomto zákoně. Právní úprava tak zcela opomíjí případy, 

kdy „něco“ stanoví jiný zákon (např. zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZPř.“). Nezbývá pak, 

než tuto situaci řešit pomocí analogie, tedy že se ustanovení §456 ZOK bude aplikovat 

i na situace, kdy „něco“ stanoví i jiný zákon než zákon o obchodních korporacích.89 

Zmiňovaná ustanovení není možné aplikovat dogmaticky. Dle důvodové zprávy 

k zákonu o obchodních korporacích je:  

„celá norma míněna tak, že mezi jednotlivými orgány dualistického 

a monistického systému není přímá obdoba. Použijí se tedy ta ustanovení, která 

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

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

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

zákonných orgánů.“ 90  

Vzhledem k obecné povaze monistického systému, ve kterém správní rada hraje 

ústřední roli, se proto na správní radu per analogiam uplatní i ustanovení, která 

                                                 
86 BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. I. A II. svazek. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2013, 3 sv. s. 1928-1929. 

87 DĚDIČ J., LASÁK, J. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (1. část). 

Obchodněprávní revue. 2013. č. 3, str. 67. 

88 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích, 

Velké Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 718. 

89 DĚDIČ J., LASÁK, J., opět cit., s. 67. 

90 HAVEL B. a kol., Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a 

rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. s. 180. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4f6mjsgu
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by prima facie byla aplikována na statutárního ředitele. Podstatným kritériem 

při rozhodování bude eurokonformní výklad dotčených ustanovení. 91 

Na druhou stranu, vymezení postavení statutárního ředitele a správní rady, které 

se netýká jejich působnosti, by nemělo činit potíže. Analogicky se na ně tedy použijí 

ustanovení o zákazu konkurence (§ 441, 442 ZOK a § 451, 452 ZOK) a ustanovení 

o důsledcích zániku funkce člena představenstva/dozorčí rady (§ 443, 445 ZOK a 453, 

455 ZOK).92 

Závěrem této kapitoly bych rád upozornil, že odkaz stanovený v ustanovení 

§ 456 ZOK se nevztahuje pouze na zvláštní ustanovení o těchto orgánech (§ 435-445 

ZOK upravující postavení představenstva a § 446-455 upravující postavení dozorčí 

rady), ale i na všechny další případy, kdy se v zákoně o obchodních korporacích 

o představenstvu nebo dozorčí radě něco stanoví. Použije se tak i obecná úprava orgánů 

obchodních korporací a tam, kde zákon nemá zvláštní úpravu, i obecná úprava orgánů 

dle občanského zákoníku. 

3.3 Valná hromada 

Téma valné hromady by jistě rozsahem vystačilo hned na několik diplomových 

prací. Přesto bych rád upozornil alespoň na ta ustanovení, které přímo souvisejí 

s monistickou organizační strukturou.  

Zákon o obchodních korporacích explicitně stanoví, že nejvyšším orgánem 

kapitálové společnosti je valná hromada. 93
 

Valná hromada přijímá taková rozhodnutí, která svým významem přesáhují 

každodenní činnost společnosti. Její působnost je vymezena v zákoně o obchodních 

korporacích v ustanovení § 421 ZOK. Valná hromada může prostřednictvím stanov 

                                                 
91 BODLÁK, F. Správní rada akciové společnosti v ČR a Itálii. Obchodněprávní revue. 2015. č. 3. 

s. 66. Unijní směrnice totiž vycházejí z předpokladu, že monistický systém má (na rozdíl od toho 

českého) pouze jeden správní orgán. Unijní právo tak vyžaduje, aby v určitých případech působnost 

správní rady odpovídala působnosti představenstva. Proto se bude v situaci, kdy jde o implementaci 

unijních směrnic, působnost představenstva analogicky přenášet do působnosti  správní rady, nikoliv 

statutárního ředitele. Blíže viz DĚDIČ, J., LASÁK, J. Monistický systém řízení akciové společnosti: 

výkladové otazníky (1. část). Obchodněprávní revue. 2013. č. 3, s. 67. 

92 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kolektiv. Zákon o obchodních korporacích: 

komentář. 1. Vydání. Praha: Wolter Kluwer, 2014. s. 2155-2156. 

93 § 44 zákona o obchodních korporacích: „Nejvyšším orgánem v osobní společnosti jsou všichni její 

společníci, v kapitálové společnosti valná hromada a v družstvu členská schůze.“ 
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rozšířit svoji působnost. Nemůže si však vyhradit rozhodování v případech, kdy jde 

o působnost zákonem svěřenou obligatorně vytvářenému orgánu společnosti 94 

Některá rozhodnutí valné hromady mají přímý vliv na organizační strukturu 

a složení orgánů společnosti. 

V oblasti organizační struktury zákon o obchodních korporacích valné hromadě 

přisuzuje, kromě rozhodnutí o změně vnitřní struktury společnosti prostřednictvím 

změny stanov (§ 250 odst. 2 písm. f) ZOK), především volbu a odvolání členů orgánů 

společnosti (§ 421 odst. 2 písm. e) a f) ZOK).95 Jedná se zejména o členy dozorčí rady, 

představenstva (stanovy mohou tuto pravomoc přiřknout dozorčí radě – 

viz § 438 odst. 1 ZOK) a správní rady. Přestože zákon o obchodních korporacích 

stanoví, že do působnosti valné hromady náleží i volba a odvolání statutárního ředitele, 

s největší pravděpodobností bude, jako výchozí orgán, takovým oprávněním nadána 

správní rada.96  

Valné hromadě nepřísluší rozhodovávání o otázkách obchodního vedení. 

Akcionáři totiž často nejsou k udělování takových pokynů dostatečně informováni 

a zpravidla upřednostňují vlastní zájem před zájmem společnosti. Česká právní úprava 

připouští z tohoto obecného pravidla výjimku ve smyslu ustanovení § 51. odst. 2 ZOK , 

když je valné hromadě povoleno poskytnout pokyn týkající se  obchodního vedení, 

pokud ji o to požádá statutární ředitel.97  

Co se týče působnosti svolat valnou hromadu, není zcela zřejmé, zda toto 

oprávnění náleží správní radě nebo statutárnímu řediteli. Úprava svolávání valné 

hromady v monistickém systému je řešena využitím odkazu na dualistický systém. 

Ustanovení § 402 a § 403 ZOK přiděluje tuto působnost primárně představenstvu. 

Ustanovení § 404 pak upravuje specifickou situaci, kdy společnost nemá zvolené 

představenstvo anebo představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti…“ V takovém 

                                                 
94 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVA, I., PELIKÁNOVÁ, I., a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. 

Praha: Wolter Kluwer, 2015. s. 413. 

95 ale i jiné, například rozhodování o pozastavení funkce člena statutárního orgánu, u něj je dán konflikt 

zájmů, jmenuje likvidátora, schvaluje zásady kontrolní činnosti. 

96 § 463 odst. 1 ZOK. Podrobně viz kapitola: 3.5.2 Ustanovení statutárního ředitele. 

97 L. JOSKOVÁ in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVA, I., PELIKÁNOVÁ, I., opět cit, s. 413. L. Josková zde 

kromě statutárního ředitele uvádí i člena správní rady. Zda má člen správní rady toto oprávnění je však 

diskutabilní. Zaujímám názor, že ne. K tomu podrobně viz kapitola: 3.4.4.2 Koncepční působnost. 
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případě pak valnou hromadu svolává dozorčí rada. Je otázkou, která ustanovení se tedy 

mají aplikovat. 

Pro závěr, že se aplikuje ustanovení § 402 a § 403 ZOK a valnou hromadu bude 

svolávat správní rada (§ 404 ZOK se pak v monistickém systému vůbec neaplikuje), 

svědčí především fakt, že správní radě náleží zbytková působnost (§ 460 odst. 2). 

Kromě toho, ustanovení § 456 odst. 1 ZOK lze aplikovat i vůči správní radě. J. Dědič 

a J. Lasák se navíc domnívají, že v otázkách vymezení působnosti mezi orgány by 

se měla primárně upřednostnit správní rada.98 

Obráceně lze argumentovat tím, že podle nové koncepce může být na svolání 

valné hromady nahlíženo jako na jednání za právnickou osobu. Jednatelské oprávnění 

náleží statutárnímu řediteli. (§ 463 odst. 1 ZOK ve spojení s § 164 OZ). Stejnou tezi 

podporuje i funkční výklad, jelikož statutárnímu řediteli náleží i právo požádat valnou 

hromadu o pokyn týkající se obchodního vedení. Jak by toto právo ale využíval, pokud 

by nemohl valnou hromadu svolat? 99 Proto se v této otázce přikláním k závěru 

J. Dědiče a J. Lasáka, tedy že oprávnění svolat valnou hromadu leží primárně v rukou 

statutárního ředitele 

3.4 Správní rada 

3.4.1 Povaha správní rady 

V českých akciových společnostech s monistickým systémem vnitřní struktury 

jsou, jak již bylo zmíněno, obligatorně zřizovány dva orgány – správní rada a statutární 

ředitel. Správní rada v tomto systému přitom hraje zcela klíčovou roli.  

Zákon o obchodních korporacích neobsahuje žádnou legální definici správní 

rady. Povaha tohoto orgánu je z velké části dána ustanovením § 456 odst. 2 ZOK 

odkazujícím na dozorčí radu a dále hrstkou ustanovení, které vymezují působnost 

správní rady přímo (např. § 460, § 463, § 511 ZOK).100 

                                                 
98 Podrobně vysvětleno viz kapitola: 3.4.1 Povaha správní rady. 

99 DĚDIČ, J., LASÁK, J., Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (2. část). 

Obchodněprávní revue. 2013. roč. 5, č. 4, s. 100. 

100 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kol. Zákon o obchodních korporacích: 

komentář, 1. Vydání, Praha: Wolter Kluwer 2014, str. 2155. 
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V žádném případě se nejedná o nejvyšší orgán akciové společnosti. Tím zůstává 

valná hromada, resp. jediný akcionář.101 Zároveň se nejedná o statutární orgán 

společnosti.102 Tím je na vzhledem k ustanovení § 463 odst. 1 ZOK statutární ředitel 

(a to i přes zcela matoucí ustanovení § 460. odst. 2 ZOK, přiznávající správní radě 

tzv. zbytkovou působnost).103 

Přestože musíme vnímat silné propojení správní a dozorčí rady104, působnost 

a význam správní rady značně přesahuje postavení dozorčí rady ustavované 

v dualistickém systému. Správní rada má zčásti povahu kontrolního orgánu, zčásti pak 

působnost, která v jiných právnických osobách přísluší statutárnímu orgánu. Náleží 

jí totiž působnost v oblasti obchodního vedení105 a dále také již zmíněná tzv. zbytková 

působnost.  

Jelikož v dalším textu již přistoupím k popisu postavení členů správní rady, 

procedurálních postupů uvnitř správní rady a samotné působnosti správní rady, považuji 

za důležité se v první řadě zabývat základním výkladovým problémem v kontextu 

správní rady, kterým je vazba ustanovení § 456 odst. 1 ZOK a § 460 odst. 2 ZOK. První 

zmiňovaný paragraf prohlašuje, že kde se v tomto zákoně stanoví o představenstvu, 

rozumí se tím podle okolností statutární ředitel nebo jiný orgán s obdobnou působností. 

Druhé ustanovení pak přiznává správní radě tzv. zbytkovou působnost. (přiděluje 

ji působnost ve všech záležitostech týkajících se společnosti, s výjimkou těch, které 

zákon o obchodních korporacích přiznává valné hromadě). Samozřejmě, pokud 

mluvíme o představenstvu, z povahy věci se nejedná o valnou hromadu, takže 

se v jeden moment pohybujeme v mezích obou ustanovení. To nás staví před otázku, 

                                                 
101 § 44 odst. 1, §11 ZOK, stejný závěr lze vyvodit i ze systematiky zákona o obchodních korporacích, 

jelikož úprava valné hromady akciové společnosti předchází právní úpravě dualistického a monistického 

modelu. 

102 Tímto nastavením se česká monistická koncepce rozchází s tradičním pojetím monistického systému 

využívaného v jiných zemích. 

103 Zbytková působnost totiž dle obecného pravidla vymezeného v ustanovení § 163 OZ zásadně náleží 

statutárnímu orgánu společnosti. To že byla zbytková působnost přidělena správní radě,  přičítám záměru 

zákonodárce posílit postavení správní rady a přiblížit se tak monistickému modelu vnitřní struktury. 

Takové nastavení bohužel vytváří výkladové problémy. 

104 Důvodová zpráva prohlašuje správní radu za orgán obdobný dozorčí radě. 

105 § 460 odst. 1 ZOK: „Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a 

dohlíží na jeho řádný výkon.“ 
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kdy ustanovení o představenstvu vztáhnout na statutárního ředitele a kdy na správní 

radu. 106 

V této věci v zásadě zastávám názor prof. Dědiče a JUDr. Lasáka, které cituji: 

„„Řez“ je nutné udělat vždy s ohledem na povahu konkrétního ustanovení, které 

o představenstvu akciové společnosti hovoří. Pokud zákon o obchodních korporacích 

hovoří o působnosti představenstva, je podle našeho názoru nutné (jako lex specialis) 

aplikovat ustanovení § 460 odst. 2 ZOK a dospět k závěru, že správní rada v sobě tuto 

působnost absorbuje. Naopak pokud zákon upravuje postavení členů představenstva 

(nikoliv jejich působnost), pak podle ustanovení § 456 odst. 1 ZOK bude nutné takové 

ustanovení vztáhnout na statutárního ředitele (například zákaz konkurence podle § 441 

až 445 ZOK).“107 

Dle mého názoru se však ani zde předkládaná interpretace neaplikuje 

dogmaticky a je nutné vždy dané ustanovení posuzovat ad hoc,108 z čehož dále v textu 

vycházím. 

3.4.2 Ustavování správní rady 

Úpravu ustavování členů správní rady do funkce nenalezneme přímo v části 

upravující správní radu. Musíme tedy vycházet ustanovení § 250 odst. 3 písm. f) ZOK 

a § 421 odst. 2 písm. f) ZOK. Ze zmíněných ustanovení vyčteme, že základní kreační 

působnost ve vztahu ke správní radě náleží valné hromadě, popř. zakladatelům 

společností. I zde však nacházíme několik výkladových problémů. 

V první řadě, ustanovení § 250 odst. 3 písm. f) ZOK zařazuje mezi obligatorní 

náležitost stanov při založení společnosti: 

„…údaj o tom, koho zakladatelé určují členy orgánů společnosti, kteří mají být 

podle stanov voleni valnou hromadou.“ 

Problém spočívá v tom, že zákon o obchodních korporacích se nikde nezmiňuje 

o tom, že by povinnou náležitostí stanov bylo určení, členy kterých orgánů volí valná 

                                                 
106 DĚDIČ, J., LASÁK, J., Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (1. část). 

Obchodněprávní revue. 2013. č. 3, s. 68. 

107 DĚDIČ J., LASÁK J., opět cit. s. 68- 

108 Viz citace z důvodové zprávy předkládaná v kapitole: 3.2.3Analogické použití ustanovení §456 odst. 

1 a 2 ZOK odkazujících na představenstvo a dozorčí radu. 
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hromada. Jediným možným řešením dané situace je extenzivní výklad daného 

ustanovení, tedy, že tento údaj musí být ve stanovách přítomný, ať už tak vyžadují 

stanovy nebo zákon.109 

Problematickým se pak jeví zejména druhé ze zmíněných ustanovení, 

dle kterého do působnosti valné hromady náleží: 

„Volba a odvolání členů dozorčí rady nebo správní rady a jiných orgánů 

určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada.“ 

Při jeho bližším zkoumání vzniká otázka, zda je kreační působnost valné 

hromady v ustavování správní rady výlučná nebo ne. V první části totiž zákonodárce 

přiděluje danou působnost valné hromadě ve vztahu k dozorčí i správní radě, vzápětí 

však stanoví výjimku. Při čistě gramatickém výkladu spojeném s pravidlem 

restriktivního výkladu výjimek dojdeme k závěru, že daná výjimka se na správní radu 

nevztahuje. To je však v příkrém rozporu s ustanovením § 456 odst. 2 ZOK. Také není 

žádný důvod k opačnému přístupu k dozorčí a správní radě. Dále je možné 

argumentovat i speciálními zákony110 k zákonu o obchodních korporacích, které 

explicitně předpokládají účast zaměstnanců ve správních radách.111 

S tím souvisí i otázka možné kodeterminace zaměstnanců ve vztahu 

k  dozorčí/správní radě. Přestože zákon o obchodních korporacích vypouští povinnou 

participaci zástupců zaměstnanců založenou již derogovaným obchodním zákoníkem,112 

lze se oprávněně domnívat, že je tuto úpravu stále možné založit ve stanovách 

společnosti. Zákon o obchodních korporacích ani důvodová zpráva kodeterminaci 

neukládají, leč ani nevylučují. Ač musíme vzít i v potaz i užší interpretaci založenou na 

tom, že konstituování orgánů obchodních korporací je statusovou záležitostí,113 

                                                 
109 DĚDIČ, J., LASÁK, J., Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (2. část). 

Obchodněprávní revue. 2013, č. 4, s. 103. 

110 např. zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zákon č. 627/2004 

Sb., o evropské společnosti. 

111 DĚDIČ J., LASÁK, J., opět cit. s. 103-104. 

112 § 200 odst. 1 ObchZ. 

113 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích, 

Velké Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 709. 



33 

domnívám se přesto, že kodeterminace zaměstnanců úpravou stanov je stále 

přípustná.114 

V opačném případě by souladu s ustanovením § 771 odst. 1. ZOK byly k 1. 1. 

2014 zrušeny všechna ustanovení stanov akciových společností, ve kterých bylo 

upraveno zapojení zaměstnanců v dozorčích radách.115 Kromě toho, v systému 

akcentujícím smluvní svobodu a autonomii vůle by se takové nastavení zdálo 

přinejmenším velmi zvláštní. Pokud přitom odstoupíme od základních výkladových 

metod, vidíme, že by restriktivní interpretace nerespektující účel a smysl zákona vedla 

ke zřejmě nechtěnému a společensky nežádoucímu důsledku.116 

Zaměstnanci však podle všeho nejsou jediným subjektem, na který stanovy 

mohou přenést působnost volby části členů správní rady. J. Dědič, J. Lasák ale 

i například P. Čech nebo F. Bodlák se shodují v tom, že je možné, aby stanovy tuto 

působnost svěřily samotnému akcionáři nebo dokonce osobě stojící mimo společnost 

(např. věřitelům…).117 

Zákon bohužel nestanovuje žádné limity a omezení, kterých by se akciové 

společnosti musely držet. Základním korektivem tak bude především veřejný pořádek. 

118 (daná ujednání nesmí jít proti základním principům fungování akciové 

společnosti).119 V daném kontextu je pak nejdůležitější otázkou, kterou si musíme klást, 

počet členů správní rady, které může volit jiný subjekt. J. Dědič a J. Lasák se v tomto 

směru domnívají, že počet členů volených valnou hromadou, by neměl klesnout pod 

polovinu a akcionáři musí být stále schopni odvolat členy správní rady, kteří porušují 

                                                 
114 Shodně viz ČECH, P. Co ještě (ne)víme o nové úpravě dozorčí rady a představenstva? Právní rádce. 

2013, roč. 21, č. 11, s. 35. BORKOVEC, A. Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví. 1. Vydání, 

Praha: Leges, 2013. s. 109. 

115 DĚDIČ, J., LASÁK, J., Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (2. část). 

Obchodněprávní revue: odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů., 2013, 

roč. 5., č. 4, s. 104. 

116 POSPÍŠIL, D. Kodeterminace zaměstnanců: mohou být zaměstnanci po rekodifikaci stále zastoupeni 

v dozorčích radách? [online]. OBCZAN.CZ - komunitní portál o rekodifikaci, 2014 [cit. dne 8. 3 . 2016]. 

Dostupné online: https://www.obczan.cz/clanky/kodeterminace-mohou-byt-zamestnanci-po-rekodifikaci-

stale-zastoupeni-v-dozorcich-radach?do=detail-export. 

117 Podrobně viz BODLÁK, F., Správní rada akciové společnosti v ČR a Itálii. Obchodněprávní revue. 

2015, č. 3, s. 69. též ČECH, P., opět cit. 35. DĚDIČ J., LASÁK, J., opět cit. s. 104. 

118 PELIKÁN, Robert. Kogentní a dispozitivní ustanovení v novém zákonu o obchodních korporacích. 

Obchodněprávní revue, 2012., č. 9, s. 248. 

119 DĚDIČ J., LASÁK, J., opět cit. s. 104. 

https://www.obczan.cz/clanky/kodeterminace-mohou-byt-zamestnanci-po-rekodifikaci-stale-zastoupeni-v-dozorcich-radach?do=detail-export
https://www.obczan.cz/clanky/kodeterminace-mohou-byt-zamestnanci-po-rekodifikaci-stale-zastoupeni-v-dozorcich-radach?do=detail-export
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své povinnosti.120 Přestože se totiž akcionáři mohou částečně vzdát vlivu na složení 

orgánů akciové společnosti, musí mít stále, vzhledem k přítomnosti principal-agent 

problem, kontrolu nad tím, kdo společnost řídí a kontroluje. Zajímavým je v této věci 

názor Mgr. Bodláka, který polemizuje nad možným překonáním této hranice.121 

Nehledě na výše uvedené, právní úprava umožňuje, pokud tak určí stanovy, také 

kooptaci členů správní rady (§ 454 odst. 1 ZOK) a obsazování uvolněných míst předem 

zvolenými náhradníky (§ 454 odst. 2 ZOK).122 V případě smrti člena správní rady, 

odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce se per analogiam 

aplikuje ustanovení § 453 ZOK a příslušný orgán do 2 měsíců zvolí nového člena. 

Nelze vyloučit ani jmenování člena správní rady soudem. 

3.4.2.1 Členové správní rady, jejich postavení a počet 

Členem správní rady může být nově nejen fyzická, ale i právnická osoba. 

Jedinou výjimkou je v tomto ohledu předseda správní rady, kterým musí ze zákona být 

fyzická osoba. Pokud je jejím členem právnická osoba, musí zmocnit fyzickou osobu, 

která ji v orgánu obchodní korporace zastupovala, jinak ji zastupuje člen jejího 

statutárního orgánu.123 Co se týče vnitřní struktury správní rady, česká úprava 

se vzdaluje od koncepce využívané v mnoha zemích využívajících monistický systém, 

když nezakotvuje rozdělení funkcí na výkonné a nevýkonné členy.124  Výjimkou 

by pak mohla být situace, kdy je předseda správní rady zároveň ve funkci statutárního 

ředitele. Také se dá uvažovat o situaci, kdy je působnost jednotlivých členů správní rady 

rozdělena podle určitých oborů.125 

Člen správní rady (zástupce právnické osoby) pak musí splňovat obecné 

požadavky pro členy volených orgánů společnosti, vyjádřené v ustanovení 

                                                 
120 DĚDIČ, J., LASÁK, J. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (2. část). 

Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5., č. 4, s. 105. 

121 Podrobně viz BODLÁK, F., Správní rada akciové společnosti v ČR a Itálii. Obchodněprávní revue. 

2015, č. 3 str. 69. 

122 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVA, I., PELIKÁNOVÁ, I., a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. 

Praha: Wolter Kluwer, 2015. str. 432, 410-411.  

123 § 154 OZ. 

124 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích, 

Velké Komentáře. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 721.  

125 § 156 odst. 2 OZ. 
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§  152  odst.  2 a § 46 ZOK. Předně tedy musí být plně svéprávný126 a bezúhonný,127 

občanský zákoník pak dále upravuje situace, kdy byl kandidátovi/členovi správního 

orgánu osvědčen úpadek.128 

Délka funkčního období jednotlivých členů může být stanovena ve smlouvě 

o výkonu funkce nebo stanovách. Pokud tak společnost neučiní, platí nevyvratitelná 

právní domněnka, že délka funkčního období je tříletá.129 

Počet členů správní rady je v zákoně o obchodních korporacích upraven 

dispozitivně v ustanovení § 457:  

„Neurčí-li stanovy jinak, má správní rada 3 členy.“  

Zákonodárce tak akciovým společnostem umožňuje, aby si zvolily libovolný 

počet členů správní rady, když je nijak neomezuje ani v horní, ani spodní hranici. Česká 

právní úprava se  v tomto směru rozchází s francouzským130 i italským řešením.131 

S ohledem na výše uvedené tedy může správní radu tvořit pouze jeden člen (což je 

nicméně poněkud zvláštní, jelikož již název správní rada v sobě implikuje, že se jedná 

o kolektivní orgán), pokud si tak společnost upraví ve stanovách. Zvláštní zákony však 

mohou požadavky na počet členů správní rady upravit odlišně.132 
 

Z dispozitivnosti daného ustanovení samozřejmě vyplývá, že tento údaj je 

ve stanovách nepovinný. Mezi obligatorními náležitostmi stanov nalezneme v dané 

souvislosti pouze požadavek existence pravidel pro určení počtu členů představenstva 

nebo dozorčí rady133 (per analogiam správní rady). 

                                                 
126 Jedinou výjimku zde zakládá § 152 odst. 3 OZ. 

127 Ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 

128 § 153 OZ. 

129 § 448 odst. 4 ZOK. 

130 Počet členů správní rady omezuje na 3-18 členů. Viz Andenas, M., Wooldridge, F. European 

Comparative Company Law, 1st edition, Cambridge University Press, 2012. s. 289, 321. 

131 Určení počtu členů správní rady je v zákonné úpravě ponechán stanovám. Minimální počet členů lze 

však dovodit z jiných požadavků kladených italským občanským zákoníkem (Codice Civile). a potřeby 

lichého počtu členů. Proto se pohybuje od 5-7. Viz BODLÁK, F. Správní rada akciové společnosti v ČR 

a Itálii Obchodněprávní revue. 2015, č. 3., s. 72. 

132 např. § 8 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. „Správní rada 

banky musí mít alespoň 3 členy.“, § 26 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění 

pozdějších předpisů: „Správní rada evropské společnosti musí mít nejméně 3 členy. Stanovy určí počet 

členů správní rady, který nesmí překročit 18 členů.“ 

133 § 250 odst. 2 písm. f) ZOK. 
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V souladu s ustanovením § 449 odst. 1. ZOK se členové správní rady zúčastňují 

valné hromady a musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. 

Při výkonu funkce se na ně vztahuje povinnost vykonávat funkci s péčí řádného 

hospodáře (§ 159 OZ) modifikovanou pravidlem o podnikatelském úsudku 

(§  51  odst.  1  ZOK).  

3.4.2.2 Právnická osoba členem jednočlenné správní rady? 

Pokud vezmeme v úvahu fakt, že správní rada může být jednočlenná a předseda 

správní rady je obligatorně fyzická osoba, nabízí se nám otázka, zda osobou zastávající 

funkci v jednočlenné správní radě může být právnická osoba.134 Odpověď na tuto 

otázku zřejmě závisí na determinaci, zda je tato jediná osoba zároveň předsedou správní 

rady či ne. Pro argument, že tato osoba předsedou správní rady není, svědčí fakt, 

že nikdo nemůže být předsedou jednočlenného orgánu. Na stranu druhou, pokud je 

ve správní radě pouze jediný člen, automaticky se na něj vztahuje působnost předsedy 

správní rady, je jím tedy de facto.135 Přikláním se k druhé možné interpretaci. 

Domnívám se, že požadavek fyzické osoby u předsedy správní rady zákonodárce zavedl 

především z důvodu možné kumulace funkce se statutárním ředitelem. Zároveň jsem 

toho názoru, že je možná kumulace těchto funkcí i u jednočlenné správní rady.136 Z toho 

dovozuji, že požadavek fyzické osoby by měl být zachován i u člena unipersonální 

správní rady. 

Z toho a contrario vyplývá, že jediným členem správní rady nemůže být 

právnická osoba. Za pravdu mi také nevědomky dává J. Lasák, když konstatuje, 

že alespoň jedním členem správní rady musí být fyzická osoba.137 Nicméně bych 

se zde ještě rád na krátký moment pozastavil a přednesl námět k diskuzi. 

Nelze přehlédnout, že přestože se právní doktrína shoduje na možnosti kumulace 

funkcí statutárního ředitele a člena jednočlenné správní rady, vzápětí dodává, že je tuto 

                                                 
134 BEČVÁŘOVÁ, B., Monistický model řízení a správy AS aneb proč se třem povinným voleným 

orgánům společnosti v Česku říká "mono", [online]. 2015 [cit. dne 22. 2. 2016]. Dostupné online: 

http://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404050708.pdf. 

135 Pokud se na něj vztahují ustanovení týkající se předsedy správní rady, musí se jednat o fyzickou 

osobu. Viz DĚDIČ, J., LASÁK, J. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (1. 

část). Obchodněprávní revue, 2013, roč. 5., č. 3, s. 69.  

136 Podrobně viz kapitola: 3.5.5 Souběh funkcí předsedy správní rady a statutárního ředitele. 

137 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kol. Zákon o obchodních korporacích: 

komentář. 1. Vydání, Praha: Wolter Kluwer 2014, str. 2177. 

http://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404050708.pdf
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možnost společnost pravděpodobně oprávněna vyloučit ve stanovách.138 Pokud 

ale budeme na první větu ustanovení § 463 odst. 3, ZOK skutečně hledět jako 

na dispozitivní, pak již dle mého názoru nezbývá žádný rozumný důvod, proč měla být 

českým společnostem, které ve svých stanovách kumulaci funkcí vyloučí, odepřena 

možnost ustanovit do jednočlenné správní rady právnickou osobu. To ostatně připouští 

i úprava dualistického systému, kde je inkompability funkcí vyloučena přímo ze zákona. 

139 

3.4.3 Zasedání správní rady 

Pokud je správní rada kolektivním orgánem, rozhoduje ve sboru. Aby mohla 

přijmout konkrétní rozhodnutí, musí být nejdříve svolána a zasednout k přijmutí 

rozhodnutí.  

Zákon o obchodních korporacích stanovuje další povinnou náležitost stanov 

jdoucí nad rámec ustanovení § 250 ZOK, když v ustanovení § 458 ZOK požaduje, 

aby stanovy upravovaly pravidla pro svolání správní rady. Jedná se o specifikum 

akciových společností s monistickým systémem řízení, proto není upravena v obecném 

ustanovení § 250 ZOK. Ve stanovách společnosti je potřeba upravit například lhůty, 

místa nebo času konání.140 Správní radu primárně svolává její předseda, přičemž musí 

vždy přizvat statutárního ředitele.141 Ten se zasedání musí účastnit, 142 ledaže by mu 

v tom bránily vážné důvody.  

Přestože režim svolání rady je v první řadě věcí stanov,143 zákon o obchodních 

korporacích nicméně předjímá, že by správní rada měla být svolávána alespoň jednou za 

dva měsíce, jelikož pokud se tak nestane, přiznává možnost svolání správní rady 

ze strany dalšího subjektu – kvalifikovaného počtu členů144 správní rady. Tuto možnost 

pak umožňuje i statutárnímu řediteli, ten však není vázán žádnou lhůtou. Tyto subjekty 

                                                 
138 Podrobně viz kapitola: 3.5.5 Souběh funkcí předsedy správní rady a statutárního ředitele. 

139 § 448 odst. 5 ZOK. 

140 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kol. Zákon o obchodních korporacích: 

komentář. 1. Vydání, Praha: Wolter Kluwer 2014, s. 2166.  

141 § 458 odst. 1 a 2 ZOK. 

142 Jinak by nejednal s péčí řádného hospodáře. Viz: § 159 odst. 1 OZ. 

143 A. Bělohlávek je toho názoru, že stanovy by měly vyžadovat svolání správní rady minimálně jednou 

za rok, kvůli přezkoumání a schválení účetní uzávěrky. Viz. BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. Komentář k 

zákonu o obchodních korporacích. I. A II. svazek. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 3 sv., str. 1934. 

144 Žádost musí podat alespoň 1/3 členů správní rady. 
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mohou za dané situace předsedu správní rady o její svolání požádat. Přitom také určí 

pořad jednání správní rady. Předseda správní rady není oprávněn navržený program 

zúžit (pokud se nepostupuje podle § 459 odst. 4 ZOK),145 může ho však rozšířit. 

Na program jednání nemusí zahrnout věci, které nepatří do působnosti správní rady.146 

Zákon nestanovuje žádnou formu svolání správní rady. Tu samozřejmě mohou 

zvlášť vymezit stanovy, ale v opačném případě je možné správní radu svolat zcela 

bezformálně.147  

Pokud předseda správní rady nesvolá zasedání správní rady bez zbytečného 

odkladu poté, co mu byla doručená žádost o svolání od členů správní rady nebo 

statutárního ředitelem, zákon stanovuje možnost, aby zasedání svolali sami žadatelé. 

Náklady s tím spojené přitom nese společnost.148  

Na rozhodování správní rady se pak užije obecné ustanovení § 156 odst. 1 OZ 

a per analogiam ustanovení § 449 odst. 2 ZOK o dozorčí radě. Správní rada je 

usnášeníschopná za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje, nestanoví-li 

stanovy jinak, většinou přítomných členů, přičemž každý člen má jeden hlas. Není 

přitom potřeba jejich fyzické přítomnosti, jelikož společnosti mohou ve stanovách 

připustit distanční způsob hlasování.149 Výkon funkce člena ve správní radě má sice dle 

ustanovení § 159 odst. 2 ObčZ osobní povahu, je však možné pro jednotlivý případ 

hlasováním pověřit člena téhož orgánu. 

3.4.4 Působnost 

Správní rada je klíčovým orgánem monistické vnitřní struktury akciové 

společnosti, která plní jak kontrolní tak řídící funkce. Tomu také odpovídá vysoká 

koncentrace působností uvnitř správní rady. Působnost správní rady můžeme 

klasifikovat na kontrolní, koncepční a zbytkovou působnost.150 

                                                 
145 Museli by s tím souhlasit všichni žadatelé o svolání správní rady. 

146 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích, 

Velké Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 720. 

147 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kol. opět cit. s. 2168. 

148 § 459 odst. 2 a 3 ZOK. 

149 § 158 odst. 2 OZ. 

150 ANDREISOVÁ, L. Působení správní rady v monistické struktuře akciové společnosti. Obchodní 

právo: časopis pro obchodně právní praxi. 2014. č. 8, str. 320. 
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3.4.4.1 Kontrolní působnost 

Lze bezpochyby konstatovat, že správní rada je orgánem kontrolním, který má 

za úkol dohlížet na činnost statutárního orgánu. Takový závěr můžeme vyvodit 

především ze syntézy ustanovení § 44. odst. 2 ZOK (dozorčí rada je kontrolním 

orgánem) a § 456 odst. 2. ZOK.151 

Při vymezení kontrolních oprávnění a působnosti musíme zpravidla 

per analogiam vycházet z ustanovení týkajících se kontrolních oprávnění dozorčí rady.  

Správní rada primárně: 

„…dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a na činnost 

společnosti.“152 

Správní rada vykonává kontrolní činnost prostřednictvím jednotlivých 

oprávnění. Ty jsou vymezeny v ustanovení § 447 odst. 1 a 3. ZOK. Konkrétně 

je oprávněna: 

„…nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti 

a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností, a zda 

se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy 

a stanovami.“ 

Kromě toho přezkoumává účetní závěrky153 a návrh na rozdělení zisku či úhradu 

ztráty. V této souvislosti pak J. Dědič a J. Lasák diskutují, zda správní radě nenáleží 

i schválení účetních závěrek. Docházejí k závěru, že ano. Jsou toho názoru, že správní 

rada je oprávněna k řádnému vedení účetnictví, a proto od sebe nelze oddělit 

přezkoumání a schválení účetní závěrky.154 Oběma závěrům musím v tomto případě 

bohužel oponovat. Svůj postoj k vedení účetnictví předkládám v kapitole: 

3.4.4.3 Zbytková působnost. Co se týče schválení účetní závěrky, svůj názor opírám 

o jasnou dikci zákona o obchodních korporacích. Ten tuto možnost vylučuje, když 

                                                 
151 BODLÁK, F. Správní rada akciové společnosti v ČR a Itálii Obchodněprávní revue. 2015, č. 3., s. 

67. 

152 § 446 odst. 1 ZOK ve spojení s § 456 odst. 2 ZOK. 

153 Řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní uzávěrku. 

154 DĚDIČ J., LASÁK J. Monistický systém řízení akciové společnosti, výkladové otazníky (část 2.). 

Obchodněprávní revue. roč. 2013, č. 4, s. 97. 
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působnost schvalování účetních závěrek přiděluje valné hromadě.155 A právě působnost 

valné hromady omezuje zbytkovou působnost správní rady. 

Ze zákonného znění by se mohlo zdát, že členové správní rady mohou tato 

oprávnění využít jen na základě rozhodnutí správní rady, ledaže správní rada není 

schopna plnit své funkce.156 V tomto ohledu tedy shledávám zajímavou a podmětnou 

úvahu Mgr. Bodláka, ve které dané ustanovení pokládá za dispozitivní, a je tak podle 

něj možné ve stanovách stanovit, aby byl výkon daných kontrolních prostředků svěřen 

jednotlivému členu, popř. jen některým členům. Taková možnost by ve své podstatě 

znamenala rozdělení správní rady na výkonné a nevýkonné členy.157 I zde se však 

musím odchýlit od vyjádřeného právního názoru. Domnívám se, že ustanovení 

§ 447 odst. 2 ZOK přiznává správní radě (per analogiam § 456. odst. 2 ZOK) oprávnění 

ad hoc rozhodnout o provedení kontrolní akce jejím členem. Ze své povahy má tedy 

statusovou povahu a je tak v souladu s ustanovení § 1 odst. 2 OZ kogentní. Zároveň 

jsem však přesvědčen, že výše řečeným není dotčeno ustanovení § 156 odst. 2 OZ, 

na jehož základě může správní rada působnost jednotlivých členů rozdělit podle 

určitých oborů. V důsledku toho by správní rada již nemusela o provedení kontrolní 

akce ad hoc rozhodovat a ustanovení § 447 odst. 2 ZOK by se na členy, do jejichž 

oboru bylo provádění kontrolních akcí přiděleno, neaplikovalo. 

Co se týče kontroly statutárního ředitele v oblasti výkonu obchodního vedení 

společnosti, z ustanovení § 460. odst. 1 ZOK plyne další výkladový problém, a to, zda 

správní rada vykonává kontrolu obchodního vedení ve své úplnosti, anebo 

jen z hlediska jeho základního zaměření určeného správní radou. Domnívám se, že je 

nutné učinit závěr, že danou působnost vykonává ve své úplnosti. Možným argumentem 

je např. užití per analogiam ustanovení § 447 odst. 1 zakládající obecnou kontrolní 

působnost dozorčí rady ve vztahu k obchodnímu vedení společnosti. Kromě toho 

se, kdo jiný než správní rada, by tuto působnost vykonával? Zákonodárce implicitně 

                                                 
155 § 421 odst. 2, písm. g) ZOK, shodně viz BODLÁK, F. Správní rada akciové společnosti v ČR a 

Itálii, Obchodněprávní revue., 2015. roč. 7, č. 3, s. 69. 

156 § 447 odst. 2 ZOK. 

157 BODLÁK, F., Správní rada akciové společnosti v ČR a Itálii, Obchodněprávní revue, 2015. č. 3. 

str. 68. 
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předpokládá, že tuto funkci nebude vykonávat předseda správní rady, když připouští 

kumulaci funkcí předsedy správní rady a statutárního ředitele.158 

Pod kontrolní působnost správní rady se také bude řadit oblast týkající se úpravy 

střetu zájmů. 159 

Pokud jde o výkon dohlížecí působnosti, na základě ustanovení 

§ 446 odst. 3 ZOK není nikdo per analogiam oprávněn správní radě udělovat pokyny 

týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti statutárního ředitele. Valná 

hromada však může určit základní zásady její kontrolní činnosti a správní rada 

je povinna se jimi řídit, ledaže by byly v rozporu se zákonem o obchodních korporacích 

nebo stanovami. 

Je však nezbytné se zeptat, proč valná hromada není oprávněna dát správní radě 

pokyn k provedení kontrolní akce, když tak může konat jakýkoliv kvalifikovaný 

akcionář na základě ustanovení § 370 ZOK.160 Pokud by však takové rozhodnutí přijala 

valná hromada, hledělo by se na něj jako by nebylo přijato (viz § 45. odst. 1 ZOK 

ve spojení s § 245 ObčZ). Ovšem v případě, že by pro přijetí takové rozhodnutí hlasoval 

kvalifikovaný akcionář, bylo by možné na takové rozhodnutí možné hledět jako 

na žádost ve smyslu ustanovení § 370 ZOK. Potom by správní rada musela provést 

kontrolní akt, přestože by se na rozhodnutí valné hromady hledělo, jako by nebylo 

přijato.161 

3.4.4.2 Koncepční působnost 

Správní rada v rámci koncepční162 působnosti, jak je vyjádřeno v ustanovení 

§ 460 odst. 1 ZOK: 

                                                 
158 DĚDIČ J., LASÁK J. Monistický systém řízení akciové společnosti, výkladové otazníky (část 1.), 

Obchodněprávní revue 2013, roč. 5., č. 3, s. 68-69. 

159 § 54. odst. 4, § 56. odst. 2 ZOK. Viz ANDREISOVÁ, L. Působení správní rady v monistické 

struktuře akciové společnosti. Obchodní právo: časopis pro obchodně právní praxi. 2014. č. 8, s. 321. 

160 Kvalifikovaný akcionář může požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti 

přezkoumala výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti 

představenstva bez zbytečného odkladu … 

161 DĚDIČ J., LASÁK J. Monistický systém řízení akciové společnosti, výkladové otazníky (část 1.). 

Obchodněprávní revue 2013, roč. 5., č. 3, s. 70. Zároveň doporučují, aby v případné novelizaci byla tato 

rozpornost odstraněna, protože neexistuje žádný logický důvod pro odepření takové možnosti valné 

hromadě (jedinému akcionáři), pokud je již přiznána kvalifikovanému akcionáři.  

162 Někdy nazývané také působnost v oblasti strategického plánování. 
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„… určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho 

řádný výkon.“ 

Základním zaměřením obchodního vedení je myšleno schvalování 

dlouhodobých strategických plánů (např. plán výroby, odbytu, personální plán…) 

nebo rozpočtu.163 Samotný výkon základního obchodního vedení je přitom, 

dle § 463 odst. 4 ZOK, v působnosti statutárního ředitele. Z toho lze vyvozovat, 

že funkce správní rady spočívá ve vymezení základních cílů obchodního vedení, 

ze kterých statutární ředitel nesmí vybočit. 

Při výkonu působnosti určování základního vedení obchodního vedení nesmí 

nikdo správní radě s ohledem na § 435 odst. 3 ZOK ve spojení s 456 odst. 1 ZOK 

udělovat pokyny. Valná hromada by však teoreticky mohla na správní radu „fakticky“ 

působit skrze hrozbu odvolání jejích členů.164 Ani v takovém případě se však 

člen správní rady nesmí, vzhledem k povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, nechat 

ovlivnit.165 

Dále se domnívám, že výjimka stanovená v ustanovení § 51. odst. 2 ZOK 

se na správní radu neužije. Správní rada tedy není oprávněna valnou hromadu o pokyn 

týkající se obchodního vedení požádat. Pokud totiž zákon expressis verbis stanoví, 

že výjimka se aplikuje na statutární orgán společnosti, a contrario je vyloučeno, aby 

se aplikovala na správní radu. (Jiná situace by nastala, pokud by zákon o obchodních 

korporacích výjimku zakládal pro představenstvo společnosti. Pak by dalo uvažovat 

o aplikaci ustanovení § 456 odst. 1 ZOK per analogiam).166 

3.4.4.2.1 Atrakce běžného obchodního vedení 

Nejdůležitější otázkou se jeví, zda je v působnosti správní rady si atrahovat 

rozhodnutí o záležitostech spadajících do běžného obchodního vedení. Tímto 

                                                 
163 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kol. Zákon o obchodních korporacích: 

komentář. 1. Vydání, Praha: Wolter Kluwer 2014, str. 2171.  

164BODLÁK, F., Správní rada akciové společnosti v ČR a Itálii, Obchodněprávní revue, 2015, č. 3, s. 

67. 

165HÁMORSKÁ, Andrea. Povinnost členů orgánů obchodních korporací jednat s péčí řádného 

hospodáře po rekodifikaci. Obchodněprávní revue. 2012., č. 9, s. 253-254. 

166 Srov. rozdílně - JOSKOVÁ in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVA, I., PELIKÁNOVÁ, I., a kol., Právo 

obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolter Kluwer, 2015. str. 413, 410-411. též DĚDIČ J., 

LASÁK  J. Monistický systém řízení akciové společnosti, výkladové otazníky (část 2.). Obchodněprávní 

revue. 2013., roč. 5, č. 4, s. 99. 
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problémem se zabývá více autorů167 a často dochází k odlišným stanoviskům. Přitom, 

pokud by touto správní rada danou působností nedisponovala, bylo by nutné takové 

rozhodnutí o atrakci běžného obchodního vedení považovat za nicotné/zdánlivé.168 

Při hledání odpovědi na daný problém se v podstatě můžeme vydat pouze dvěma 

cestami. Pro tvrzení, že si správní rada běžné obchodní vedení atrahovat může, svědčí 

především tento argument. Správní radě zákon v ustanovení § 460 odst. 2 ZOK 

přiděluje tzv. zbytkovou působnost, takže jí náleží jakákoliv působnost, která nespadá 

do působnosti valné hromady. J. Dědič s J. Lasákem se domnívají, že: 

„Působnost statutárního ředitele je omezena tím, co si atrahuje správní rada.“169 

Podobný názor se zdá přijatelnější i B. Havlovi, který ustanovení 

§  460  odst.  2  ZOK pokládá za konstrukční prvek českého monistického systému, 

když klíčovému orgánu (správní radě) přiděluje, na rozdíl od obecné úpravy 

v občanském zákoníku, i zbytkovou působnost. Zároveň dodává, že zákonné řešení 

je v tomto směru dispozitivní, protože umožňuje, aby stanovy určily, že obchodní 

vedení náleží správní radě, přestože jednatelské oprávnění zůstane v působnosti 

statutárního ředitele.170 Podobné stanovisko pak sdílí například i F. Bodlák, když dle 

jeho slov takové pojetí více odpovídá klasickému monistickému systému.171  

Opačný názor pak zastává I. Štenglová,  J. Hejda nebo T. Dvořák. I. Štenglová 

nepokládá ustanovení § 460 odst. 2 za přesné a dle ní není působnost správní rady 

omezena pouze působností valné hromady, ale i působností statutárního ředitele 

a předsedy správní rady.172 Taková argumentace by vycházela z hypotézy, 

že ustanovení § 460 odst 1 ZOK je lex specialis k § 460 odst. 2 ZOK. Za takové situace 

pak zákonná úprava, když v ustanovení § 463 odst. 4 stanoví, že obchodní vedení 

                                                 
167 Např. J. Dědič, J. Lasák, I. Štenglová, B. Havel, T. Dvořák… 

168 Vzhledem k ustanovení § 45 odst. 1 ZOK a § 245 OZ. Viz DĚDIČ J., LASÁK J. opět cit. s. 100. 

169 DĚDIČ J., LASÁK J. Monistický systém řízení akciové společnosti, výkladové otazníky (část 2.). 

Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 4, s. 99. 

170 HAVEL, Bohumil. A ještě k tzv. absolutoriu a také k přenosu obchodního vedení na správní radu. 

Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 6, s. 174. 

171 BODLÁK, F., Správní rada akciové společnosti v ČR a Itálii. Obchodněprávní revue, 2015. roč. 3, 

str. 67. 

172 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích, 

Velké Komentáře. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 721. 
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společnosti náleží statutárnímu řediteli, vylučuje danou působnost ze sféry správní 

rady.173  

T. Dvořák zastává stejný názor, když říká, že v opačném případě by: 

“…smysl zákonné úpravy statutárního ředitele byl v podstatě anulován.“174  

S názorem T. Dvořáka ale nesouhlasím, jelikož ustanovení § 460 odst. 2 ZOK 

se dle mého názoru nevztahuje na generální zástupčí oprávnění, kterým disponuje 

statutární orgán. Statutárním orgánem je pouze statutární ředitel a pouze on má 

na základě ustanovení § 164 OZ generální zástupčí oprávnění. (V opačném případě 

bychom v podstatě zavedli dva statutární orgány). K takovému závěru ostatně převážně 

dochází i odborná literatura.175 Především se mi zamlouvá výklad publikovaný 

J. Dědičem a J. Lasákem, dle nějž ustanovení § 460 odst. 2 upravuje pouze rozhodovací 

působnost správní rady (které jednatelské oprávnění nezahrnuje).176 

Přestože je dle mého názoru plně obhajitelná i druhá nabízená interpretace, jsem 

příznivcem prvního výkladu. Když už česká právní úprava zavadí monistický systém, 

zástávám názor, že bychom se při výkladových obtížích měli přiklonit (pokud je 

to možné, resp. pokud je dikce zákona nejasná) k té variantě, která je ve vztahu 

k monistickému systému, tak jak ho známe ze zahraničních právních úprav, příznivější. 

Proto přístup akcentující silné postavení správní rady upřednostňuji. 

3.4.4.2.2 Pokyny k obchodnímu vedení statutárnímu řediteli 

Co se týče udělování pokynů k obchodnímu vedení, platí základní premisa, 

že nikdo není oprávněn představenstvu udělovat pokyny týkající se obchodního vedení 

společnosti.177 Stejné ustanovení však zároveň stanovuje, že tím není dotčeno 

ustanovení § 51 odst. 1 ZOK.178 

                                                 
173 DĚDIČ J., LASÁK J. opět cit. s. 99. 

174 DVOŘÁK, T. Monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti. Corporate governance: 

kolektivní monografie. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 34. 

175 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích, 

Velké Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 718. DĚDIČ J., LASÁK J. Monistický systém 

řízení akciové společnosti, výkladové otazníky (část 2.). Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 4, s. 99. 

176 DĚDIČ J., LASÁK J., opět cit. s. 99. 

177 § 435 odst. 3 ZOK. 

178 Očividně se jedná o chybný odkaz a zákonodárce měl samozřejmě na mysli § 51 odst. 2 ZOK. 
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Dané ustanovení pak umožňuje členu statutárního orgánu kapitálové společnosti 

požádat in concreto o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení nejvyšší orgán 

obchodní korporace (valnou hromadu, jediného akcionáře). Statutárním orgánem 

v monistické akciové společnosti je statutární ředitel. Otázkou pak zůstává, zda se 

se stejnou žádostí může statutární ředitel obrátit i na správní radu. Správní rada 

samozřejmě není nejvyšším orgánem společnosti, situace však není 

tak bezproblematická, jak by se mohlo na první pohled zdát.  

J. Dědič a J. Lasák se například domnívají, že rozhodnutí v dané otázce závisí 

zejména na tom, zda může správní rada o obchodním vedení rozhodovat v celém 

rozsahu. Pak by totiž bylo nelogické, aby statutární ředitel správní radu obcházel 

a obracel se na valnou hromadu, pokud by správní rada mohla v příslušné otázce beztak 

rozhodnout namísto něho.179 Navíc, statutární ředitel je přizván ke každému zasedání 

správní rady, na kterém se bezpochyby budou projednávat otázky vztahující 

se k výkonu jeho obchodního vedení. Pokud by správní radu o pokyn požádat nemohl, 

mohl by vzniknout další problém,180 pokud bychom došli k závěru, že svolání valné 

hromady je v působnosti správní rady, nikoliv statutárního ředitele. 181 

Opačný názor zaujímá F. Bodlák, dle nějž si sice správní rada může atrahovat 

běžné obchodní vedení skrze ustanovení § 460 odst. 2 ZOK, to však musíme oddělit 

od možnosti udělení pokynu k obchodnímu vedení. Je přesvědčen, že pokud prvně 

zmíněnou působnost založíme na ustanovení § 460 odst. 2 ZOK, pak se tím vyčerpává 

a o tutéž zbytkovou působnost již není možné opřít možnost udělení pokynu 

k obchodnímu vedení.182 Stejný postoj v dané problematice zaujíma i J. Hejda, když 

vychází z jazykové interpretace zákonného textu. 

Jak jsem nastíníl v minulé kapitule, ve většině svých úvah preferuji silnou pozici 

správní rady, kde se koncentruje co nejširší působnost. V tomto konkrétním případě 

jsem však opačného názoru, když vycházím především z jazykové interpretace. 

Přestože sdílím obavy J. Dědiče a J. Lasáka, zákon o obchodních korporacích 

                                                 
179 DĚDIČ J., LASÁK J. Monistický systém řízení akciové společnosti, výkladové otazníky (část 2.). 

Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 4, s. 100. 

180 Jak by mohl dané oprávnění realizovat? 

181 To kdo, svolává valnou hromada je další interpretační problém, o kterém je pojednáno v kapitole: 

3.3 Valná hromada. 

182 BODLÁK, F., Správní rada akciové společnosti v ČR a Itálii, Obchodněprávní revue, 2015, č. 3, s. 

67. 
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v ustanovení § 51 odst. 2 ZOK přiděluje působnost udělit statutárnímu řediteli pokyn 

týkájící se obchodního vedení (pokud o to požádá) expressis verbis výhradně 

nejvyššímu orgánu obchodní korporace. Ustanovení § 460 odst. 2 ZOK pak svěřuje 

správní radě jakoukoliv působnost, která nenáleží valné hromadě. Zákonná dikce se 

dle mého názoru jeví zcela jasná. K jinému názoru nás nemůže vést ani důvodová 

zpráva. Proto jsem přesvědčen, že statutární ředitel správní radu o pokyn požádat 

nemůže.183 

3.4.4.3 Zbytková působnost 

Mimo kontrolní a strategickou působnost správní radě náleží i působnost 

zbytková. Ta je, stricto sensu, vymezena v tolikrát diskutovaném ustanovení 

§ 460 odst. 2 ZOK:  

„Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže 

ji tento zákon svěřuje do působnosti valné hromady.“  

Jako první považuji za vhodné poznamenat, že uvedené ustanovení představuje 

výjimku z obecného pravidla stanoveného v § 163 ObčZ, totiž že zbytková působnost 

náleží statutárnímu orgánu společnosti (v případě monistické organizační struktury 

akciové společnosti tedy statutárnímu řediteli). Důvodem pro takovou právní úpravu 

je nepochybně snaha o zdůraznění správní rady jako klíčového orgánu společnosti 

v monistickém systému, čímž se také zvyšuje odlišnost od dozorčí rady).184 

Právě toto ustanovení je jedním ze středobodů mnoha výkladových problému. 

Ty jsou ale povětšinou rozebrány v konkrétních kapitolách, kterých se daný problém 

týká (např. kapitola: 3.4.1 Povaha správní rady, 3.4.4.2.1 Atrakce běžného obchodního 

vedení, 3.5.4.1 Generální zástupčí oprávnění…). Proto bych se v této kapitole rád 

věnoval pouze dvěma oblastem, které jinde nejsou probrány – problematice vedení 

účetnictví a vypracování zprávy o vztazích. 

Zákon o obchodních korporacích se o vedení účetnictví zmiňuje v ustanovení 

§ 435 odst. 4 ZOK, když jeho řádné vedení zahrnuje do působnosti představenstva. 

Vzhledem k ustanovení § 456 odst. 1 ZOK bychom se potom tedy mohli domnívat, 

                                                 
183 Shodně HEJDA, Jan a kol. Zákon o obchodních korporacích: výklad jednotlivých ustanovení včetně 

návaznosti na české a evropské předpisy. Praha: Linde, 2013. s. 529. 

184 HEJDA, Jan a kol. opět cit., s. 529. 
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že danou působnost vykonává statutární ředitel. J. Dědič a J. Lasák však argumentují 

tím, že ustanovení § 463 ZOK do působnosti statutárního ředitele svěřuje pouze 

obchodní vedení, a tak na základě zbytkové působnosti uvažují i o správní radě. Protože 

se zde jedná o otázku působnosti mezi jednotlivými orgány,185 přisuzují vedení 

účetnictví právě správní radě. S výše uvedeným bych souhlasil, nebýt toho, že vzápětí 

tvrdí, že vedení účetnictví není obchodním vedením. Nejvyšší soud České Republiky 

v rozsudku ze dne 5. 10. 2005 sp. Zn. 5 Tdo 1208/2005 přitom vedení účetnictví 

explicitně zahrnul pod obchodní vedení.186 Jsem tedy přesvědčen, že pokud zákon 

o obchodních korporacích přiděluje obchodní vedení statutárnímu řediteli, mělo by mu 

primárně náležet i řádné vedení účetnictví. Stejný názor zastává i F. Bodlák, který mimo 

jiné argumentuje tím, že pojetí monistického systému je založeno na „odkaze“ a bylo 

by tak zbytečné tuto působnost znovu přepisovat do působnosti statutárního ředitele, 

když už je dána představenstvu ve společnosti s dualistickým systémem.187 

Co se týče vypracování zprávy o vztazích, ani v tomto případě se nedomnívám, 

že by zákon tuto působnost svěřoval správní radě. Vycházím přitom ze stejné 

argumentace jako ve vztahu k vyžádání pokynu týkajícího se obchodní vedení. Musíme 

totiž dle mého názoru rozlišovat situace, kdy zákon přidělí určitou působnost 

statutárnímu orgánu, a kdy představenstvu. Ustanovení § 82 ZOK expressis verbis 

přiděluje vypracování zprávy o vztazích statutárnímu orgánu, proto docházím k závěru, 

že je tato působnost svěřena statutárnímu řediteli. Správní rada tuto zprávu v souladu 

s ustanovením § 83 ZOK pouze přezkoumává a o zjištěných výsledcích informuje 

valnou hromadu. 

Zbytkovou působnost však můžeme chápat i largo sensu. Do působnosti správní 

rady pak řadíme takové pravomoci, které jsou svou povahou specifické a vymykají 

se tak oblasti kontroly nebo koncepčního řízení.188  

Může se jednat o velmi různorodou činnost a zákon o obchodních korporacích ji 

správní radě většinou přímo přiděluje. Příkladem takové působnosti může být například 

                                                 
185 Viz. Podrobně v kapitole: 3.4.1 Povaha správní rady- § 451 odst. 1 ZOK se na statutárního ředitele 

aplikuje jen co do postavení představenstva. Působnost představenstva se vztahuje na správní radu. 

186 Podrobně viz kapitola: 3.5.4.2 Obchodní vedení. 

187 BODLÁK, F., Správní rada akciové společnosti v ČR a Itálii, Obchodněprávní revue, 2015, č. 3, s. 

68. 

188 ANDREISOVÁ, L. Působení správní rady v monistické struktuře akciové společnosti. Obchodní 

právo: časopis pro obchodně právní praxi. 2014. č. 8, s. 320. 
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schválení smlouvy o výkonu funkce statutárnímu řediteli (§ 463 odst. 1 ZOK) a dává 

souhlas k jinému plnění dle ustanovení § 61 ZOK. Rozhoduje o tom, kdo bude 

zastupovat společnost proti statutárnímu řediteli, pokud je statutární ředitel předsedou 

správní rady (§ 462 odst. 1 ZOK), dále má oprávnění zvýšit základní kapitál společnost, 

pokud ji k tomu valná hromada nebo stanovy pověří (§ 511 a 514 ZOK). 

Další oprávnění můžou vyplývat ze zvláštních zákonů. V zákoně o přeměnách 

obchodních společností a družstev, nalezneme vyhotovení projektu přeměny (§ 15 odst. 

1 ZPř.) nebo zpracování projektu o přeměně (§ 25 odst. 1 ZPř.)189 

3.4.5 Předseda správní rady 

3.4.5.1 Ustanovení a odvolání 

Přestože valná hromada dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) ZOK volí 

a odvolává členy správní rady, nemá na vznik a zánik funkce předsedy správní rady 

žádný přímý vliv. Angažovat se může do jisté míry jen nepřímo, a to volbou členů 

správní rady.190 Právě členové správní rady jsou totiž na základě ustanovení 

§  461  odst.  1 ZOK oprávnění volit a odvolávat předsedu správní rady. 

Co se týče okruhu kandidátů na post předsedy správní rady, je omezen na členy 

správní rady 191a musí se jednat o fyzickou osobu.192 Mimoto musí samozřejmě splňovat 

obecné požadavky kladené na členy volených orgánů (viz ustanovení § 152 odst. 2 OZ 

a § 46 ZOK). 

Funkce předsedy vzniká zvolením a vzhledem k významu funkce předsedy 

správní rady se zapisuje do obchodního rejstříku.193 

Ustanovení § 461 odst. 2 ZOK dále omezuje funkční období předsedy správní 

rady tím, že nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. 

                                                 
189 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kolektiv, Zákon o obchodních korporacích: 

komentář. 1. Vydání. Praha: Wolter Kluwer 2014. s. 2160. 

190 HEJDA, Jan a kol. Zákon o obchodních korporacích: výklad jednotlivých ustanovení včetně 

návaznosti na české a evropské předpisy. Praha: Linde, 2013. str. 530. 

191 BĚLOHLÁVEK, A., J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. I. A II. svazek. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2013, 3 sv. s. 1940. To také nepřímo vyplývá z § 461 odst. 1: „…funkční období předsedy 

správní rady nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady.“ 

192 § 461 odst. ZOK. Jedná se o výjimku ze zákonného pravidla (viz § 154 ObčZ  a § 46 ZOK), dle 

kterého může být členem orgánu obchodní korporace právnická osoba. 

193 HAVEL B. a kol., Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a 

rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. s. 182. 
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Pokud je tedy člen správní rady současně zvolen jejím předsedou, bude délka obou 

funkcí stejná. 

V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady může správní rada 

dočasně pověřit výkonem funkce předsedy jiného svého člena. I taková osoba musí 

splňovat podmínky kladené na předsedu správní rady. 194  

Přestože zákon o obchodních korporacích přiděluje volbu ředitele správní rady 

do působnosti správní rady, vyskytly se i takové názory195, že stanovou mohou připustit, 

že předsedu volí valná hromada. Jsem opačného názoru, jelikož se jedná o statusovou 

záležitost, od které se tudíž nelze odchýlit. 196 

Na závěr této kapitoly bych rád zmínil zajímavou úvahu L. Andreisové, která 

správně poukazuje na problematickou situaci, která by nastala, pokud by valná hromada 

za členy správní rady zvolila pouze právnické osoby, popř. s jinými právnickými 

osobami pouze jednu fyzickou osobu.197 V prvním případě by se správní rada ocitla 

bez předsedy a nebyla by ani schopna kumulovat funkci předsedy a statutárního 

ředitele. Ve druhém případě by se nepřímo jednalo o zásah do působnosti valné 

hromady zvolit ze svého středu předsedu, když by valná hromada ve svém důsledku 

omezila výběr pouze na jediného kandidáta. Pokusím se daný problém zodpovědět. 

První variantu neshledávám jako možnou, jelikož zákon přímo předpokládá, 

že správní rada bude mít předsedu a přiděluje mu i významná oprávnění. Takové 

jednání by se tak dle mého názoru považovalo za in fraudem legis, tedy jednání, jež sice 

neporušuje žádnou právní normu, ve svém důsledku ale směřuje ke zmaření smyslu 

a účelu právní úpravy. 

Řešení druhé varianty mi je komplikovanější. Na jednu stranu by si za takové 

situace valná hromadě v podstatě atrahovala působnost správní rady volit svého 

předsedu, což bychom mohli posuzovat jako jednání v rozporu 

                                                 
194 § 461 odst. 3 ZOK. 

195 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích, 

Velké Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 722. 

196 Shodně např. DVOŘÁK, T. Monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti. Corporate 

governance: kolektivní monografie. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 39, srovnání viz Andenas, M., 

Wooldridge, F., European Comparative Company Law, 1st edition, Cambridge University Press, 2012 s. 

289, 321. 

197 ANDREISOVÁ, L. Působení správní rady v monistické struktuře akciové společnosti. Obchodní 

právo: časopis pro obchodně právní praxi. 2014. č. 8, str. 317. 
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s ustanovením  §  421 odst. 3 ZOK.198 Na stranu druhou sám zákon o obchodních 

korporacích připouští možnost unipersonální správní rady. Oba případy mají stejný 

důsledek, jelikož člen unipersonální správní rady vykonává působnost předsedy správní 

rady; lze tedy mezi ně stavit rovnítko. Pokud tedy zákon o obchodních korporacích 

připouští unipersonální správní radu, nevidím důvod, proč by neměl povolovat i to, 

že ve správní radě bude vedle právnických osob přítomna pouze jedna fyzická osoba. 

3.4.5.2 Působnost 

Postavení předsedy správní rady v monistickém systému je koncipováno jako 

velmi silné, jelikož mu zákon přiznává jak organizační funkci, tak i vlastní kontrolní 

pravomoc, což je rozdíl oproti postavení předsedy dozorčí rady nebo představenstva 

v dualistickém systému.199 Působnost předsedy správní rady je pak přímo vymezena 

v ustanovení § 462 odst. 1 a 2 ZOK. Tyto dva odstavce dotyčného ustanovení rozdělují 

působnost předsedy správní rady na dvě oblasti. Za prvé rozlišujeme působnost v rámci 

vnitřních vztahů akciové společnosti a dále pak určitou působnost ve sféře zastupování 

společnosti navenek. 

3.4.5.2.1 Působnost v rámci vnitřních vztahů akciové společnosti 

Mezi základní povinnosti předsedy správní rady přísluší organizace a řízení 

činnosti správní rady.200 Sem můžeme zařadit například přípravu (určení místa a času 

zasedání, určení programu…)201 a svolání (rozeslání pozvánek…) správní rady, vedení 

samotného zasedání. Dále pověřuje jednotlivé členy úkoly a také přijímá žádosti 

od ostatních členů správní rady a statutárního ředitele.202 

Mimo to mu také náleží kontrola nad řádným výkonem funkce správní radě 

podřízených orgánů. Těmi mohou být výbory zřizované správní radou (výbor 

pro odměňování, nominační výbor…). Za orgán podřízeny správní radě se dá s největší 

                                                 
198 „Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon 

nebo stanovy.“ 

199 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVA, I., PELIKÁNOVÁ, I., a kol., Právo obchodních korporací, 1. vydání. 

Praha: Wolter Kluwer, 2015. str. 431, 410-411. 

200 viz § 461 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 

201 BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. I. A II. svazek. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2013, 3 sv. str. 1940. 

202 HEJDA, Jan a kol. Zákon o obchodních korporacích: výklad jednotlivých ustanovení včetně 

návaznosti na české a evropské předpisy. Praha: Linde, 2013., str. 530. 
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pravděpodobností označit i statutární ředitel. Za takové situace musíme řešit 

kompetenční konflikt mezi správní radou a jejím předsedou.203 O tom podrobně 

pojednávám v kapitole: 3.4.5.2.3 Střet působnosti předsedy správní rady a správní rady. 

Předseda správní rady je dále povinen o svých poznatcích z kontrolní z činnosti 

informovat valnou hromadu.204 Na valné hromadě smí se svým hodnocením, popřípadě 

návrhy ke změnám,205 v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK vystoupit, i když to 

není zahrnuto v programu zasedání valné hromady. Předseda správní rady by měl dále 

o svých poznatcích informovat i správní radu.206  

Dle zákona o obchodních korporacích je v případě rovnosti hlasů při hlasování 

správní rady jeho hlas rozhodující.207 

3.4.5.2.2 Zastupování společnosti navenek 

V první části byla rozebrána působnost statutárního ředitele směřující dovnitř 

společnosti. Tato část je zaměřena na popis jeho působnosti spočívající v zastupování 

společnosti navenek. 

Obecně samozřejmě platí, že generální oprávnění zastupovat společnost náleží 

statutárnímu orgánu, což je v případě monistického systému statutární ředitel. To platí 

obdobně, vzhledem k ustanovení 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní rád, ve znění pozdějších předpisu, i pro zastupování před soudy.208 Ustanovení 

§  461 odst. 2 ZOK nicméně zakládá speciální úpravu pro případ sporu před soudem 

nebo jiným orgánem proti statutárnímu řediteli. To se vztahuje pouze na tento případ 

a  zastupování společnosti vůči třetím osobám je vyloučeno.  

Prof. Bělohlávek se nicméně domnívá, že daná formulace:  

                                                 
203 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kol. Zákon o obchodních korporacích: 

komentář. 1. Vydání, Praha: Wolter Kluwer 2014. str. 2177.  

204 Viz § 461 odst. 1 ZOK 

205 HEJDA, Jan a kol. Zákon o obchodních korporacích: výklad jednotlivých ustanovení včetně 

návaznosti na české a evropské předpisy. Praha: Linde, 2013. str. 531. 

206 K tomu blíže viz DĚDIČ J., LASÁK J. Monistický systém řízení akciové společnosti, výkladové 

otazníky (část 1.). Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 3, s. 69. Shodně BODLÁK, F., Správní rada 

akciové společnosti v ČR a Itálii, Obchodněprávní revue, 2015. č. 3, s. 53. 

207 Viz § 44 odst. 3 ZOK, i když i ohledně tohoto ustanovení panují pochybnosti. Viz ŠTENGLOVÁ I., 

HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích, Velké Komentáře. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 700.  

208 HEJDA, Jan a kol. Zákon o obchodních korporacích: výklad jednotlivých ustanovení včetně 

návaznosti na české a evropské předpisy. Praha: Linde, 2013., str. 532. 
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„Předseda správní rady zastupuje společnost před soudy a jinými orgány proti 

statutárnímu řediteli.“ 

 je poněkud nešťastná, neboť podle ní se jedná pouze o spory, kdy je statutární 

ředitel v pozici žalovaného.209 S největší pravděpodobností se ale dá očekávat, že bude 

obchodní korporaci zastupovat právě on i v případě, že bude obchodní korporace 

v pozici žalovaného. 

Může se přitom jednat o jakékoliv soudní řízení, typicky se však budeme 

setkávat se řízením podle občanského soudního řádu. Mimoto formulace „…a jinými 

orgány…“ rozšiřuje prostor i na například správní orgány. Konečně je sem také možné 

zahrnout rozhodčí řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a o výkonu 

rozhodčích nálezů.210 

Taková úprava platí jen pro situaci, kdy předseda správní rady není současně 

statutárním ředitelem. V takovém případě by při použití výchozího nastavení byly 

ohroženy zájmy společnosti. V důsledku toho zákon o obchodních korporacích 

stanovuje výjimku, totiž že v takovém případě společnost zastupuje jiný správní radou 

pověřený člen.211  

3.4.5.2.3 Střet působnosti předsedy správní rady a správní rady 

Při výkonu působnosti předsedy správní rady a správní rady samotné dochází 

ke kompetenčnímu konfliktu. Ustanovení § 461 odst. 1 totiž stanoví, že:  

„předseda správní rady dohlíží na řádný výkon působnosti správní radě 

podřízených orgánů.“  

Domnívám se, že statutární ředitel je orgánem podřízeným správní radě,212 tudíž 

na jeho činnost dohlíží oba subjekty. 

Odborná literatura se domnívá, že mohou za dané situace vykonávat působnost 

jak předseda správní rady, tak samotná správní rada jako celek. Zatímco předseda 

                                                 
209 BĚLOHLÁVEK, A J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. I. A II. svazek. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2013. 3 sv. str. 1943. 

210 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kolektiv, Zákon o obchodních korporacích: 

komentář, 1. Vydání, Praha: Wolter Kluwer 2014, str. 2180. 

211 Viz § 462 odst. 1., věta druhá ZOK. 

212 Statutární ředitel vykonává obchodní vedení společnosti v rámci stanoveném správní radou a správní 

rada je také orgánem, který schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele. S největší 

pravděpodobností je i orgánem, který ho jmenuje/odvolává do funkce. 
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správní rady však může vykonávat dozor z vlastní diskrece, rada je omezena tím, že se 

jedná o kolektivní orgán. Členové správní rady totiž mohou kontrolní oprávnění 

využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže by se správní rada nebyla sto 

usnášet.213 Nicméně se zde znovu odvolám na ustanovení § 156 odst. 2 OZ. Pokud by 

ho správní rada využila, tak by ustanovení § 447 odst. 2 ZOK, jak jsem již poukazoval 

v kapitole: 3.4.4.1 Kontrolní působnost, nemuselo nezbytně aplikovat. 

 V každém případě je znovu nezbytné doporučit, aby společnosti raději vymezily 

rozdělení kontrolní působnosti mezi správní radu a předsedu správní rady 

ve stanovách.214 

 

3.5 Statutární ředitel 

3.5.1 Vymezení pojmu 

Statutární ředitel je, jak už sám název napovídá, statutárním orgánem 

společnosti.215 Z titulu své funkce může akciovou společnost zastupovat ve všech 

záležitostech.216 Způsob a podmínky jeho jmenování a působnost je v zákoně 

o obchodních korporacích přímo vymezena v jediném paragrafu o čtyřech odstavcích, 

konkrétně v ustanovení § 463 ZOK. Ve zbytku se na něj pak na základě ustanovení 

§ 456 odst. 1 ZOK per analogiam použijí ustanovení o představenstvu. Statutárním 

ředitelem může být jen osoba splňující obecné podmínky pro výkon funkce člena 

voleného orgánu (§ 152 odst. 2 a ObčZ a § 46 ZOK) Délka funkčního období je ze 

zákona 1 rok, tato lhůta však může být modifikována smlouvou o výkonu funkce nebo 

stanovami. Při výkonu funkce musí samozřejmě jednat s péčí řádného hospodáře, která 

je modifikována principem podnikatelského úsudku. 

3.5.2 Ustanovení statutárního ředitele 

Ani ve věci jmenování o odvolání statutárního ředitele nám zákonná úprava 

neulehčila od potíží. Je tomu tak z důvodu zcela rozporné dikce zákonných ustanovení, 

                                                 
213 DĚDIČ J., LASÁK J. Monistický systém řízení akciové společnosti, výkladové otazníky (část 1.). 

Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 3, s. 68. 

214 DĚDIČ J., LASÁK J. Monistický systém řízení akciové společnosti, výkladové otazníky (část 1.). 

Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 3, s. 68. 

215 § 463. Odst. 1 ZOK. 

216 § 164 odst. 1 OZ. 
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které vymezují působnost orgánů, jež mají pravomoc statutárního ředitele jmenovat 

a  odvolat. 

V první řadě zákon o obchodních korporacích v ustanovení 

§ 421 odst. 2 písm. e) stanoví, že do působnosti valné hromady náleží: 

„Volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele, pokud 

stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě.“ 

Na straně druhé ale stojí ustanovení § 463 odst. 1 ZOK, které, přímo určuje, že: 

„Statutárním orgánem společnosti (s monistickou organizační strukturou) je 

statutární ředitel jmenovaný správní radou.“217 

Jak můžeme vidět, daná úprava vytváří výkladový problém, totiž kterému 

orgánu ve skutečnosti přísluší působnost jmenovat a odvolávat statutárního ředitele. 

Podstatný argument, že orgánem oprávněným ke jmenování a odvolání 

statutárního ředitele je valná hromada společnosti, vyplývá ze zbytkové působnosti 

správní rady. Pokud tedy zákon na jednom místě přiděluje danou působnost valné 

hromadě (§ 421 odst. 2 písm. e) ZOK), je tak automaticky vyňata z působnosti správní 

rady (pokud stanovy mlčí). Mimoto je možné argumentovat ustanovením 

§ 438 odst. 1 ZOK, které přiděluje působnost volit a odvolat představenstvo valné 

hromadě. Jak známo, ustanovení o představenstvu se per analogiam užijí na 

statutárního ředitele.218 

Na stranu druhou, a zde cituji J. Dědiče aj. Lasáka, ustanovení § 463 odst. 1: 

„Přímo definuje, kdo je statutárním ředitelem akciové společnosti s monistickým 

systémem vnitřního řízení a nikdo jiný než osoba jmenovaná správní radou být 

statutárním ředitelem nemůže.“ 

 Takto vyhraněna interpretace je již však riskantní. Působnost valné hromady 

by pak nemohla být stanovena ani prostřednictvím stanov a dostali bychom se na mez 

(možná i za) stanovenou v ustanovení § 2 odst. 2 ObčZ.219, 220 

                                                 
217 Je vhodné si také povšimnout, že § 463 odst. 1 ZOK se vůbec nezmiňuje o odvolání statutárního 

ředitele a mluví pouze o jeho jmenování. 

218 DĚDIČ J., LASÁK J. Monistický systém řízení akciové společnosti, výkladové otazníky (část 2.). 

Obchodněprávní revue. 2013. roč. 5, č. 4, s. 101. 

219 DĚDIČ J., LASÁK J. opět cit. s. 101. 
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J. Hejda je pak toho názoru, že správní rada statutárního ředitele jmenuje, ale již 

neodvolává, jelikož se o odvolání ustanovení § 463 odst. 1 ZOK nezmiňuje. Orgánem 

povolaným k jeho odvolání by pak byla valná hromada, přičemž správní rada by ve věci 

případného odvolání statutárního ředitele měla na valnou hromadu podstatný vliv.221 

V odborné literatuře se však můžeme setkat i s dalším výkladem, který ale 

osobně pokládám za nepraktický a nepřijatelný. 222 F. Bodlák se domnívá, že je možná 

argumentace „tzv. dvoufázovosti“ ustavování statutárního ředitele. Museli bychom tedy 

rozlišovat mezi volbou a jmenováním. Volba statutárního ředitele by pak byla 

v působnosti valné hromady a jeho formální jmenování by vykonávala správní rada. 

Odvolání by měla na starost pouze valná hromada.223 

Převážná část právní doktríny nicméně zaujímá stanovisko, 

že § 463 odst. 1 ZOK je k ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) ZOK lex specialis 

a že působnost jmenovat statutárního ředitele je primárně v rukou správní rady. 

Přítomnost ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) ZOK je pak třeba vykládat tak, že stanovy 

mohou určit, že valná hromada volí a odvolává statutárního ředitele.224 

Takový závěr je dle mého názoru plně obhajitelný. Správní rada je navíc 

orgánem, který generálního ředitele běžně volí i v jiných zemích s monistickou tradicí. 

O možnosti volby valnou hromadou bychom měli proto uvažovat především v případě, 

že bude správní rada jednočlenná a jediný člen správního orgánu by pak mohl, nikým 

                                                                                                                                               
220 § 2 odst. 2 OZ: „Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního 

smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí 

dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.“ 

221 HEJDA, Jan a kol. Zákon o obchodních korporacích: výklad jednotlivých ustanovení včetně 

návaznosti na české a evropské předpisy. Praha: Linde, 2013., str. 533. Stejný výklad zmiňuje i 

DVOŘÁK, T. Monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti. Corporate governance: kolektivní 

monografie. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 47., nicméně ho odmítá jako podivný. 

222 I sám autor ostatně předpokládá, že v praxi tento výklad pravděpodobně nepřevládne, pokládá ho 

však za možný. 

223 DVOŘÁK, T. Monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti. Corporate governance: 

kolektivní monografie. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 47. 

224 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích, 

Velké Komentáře. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 723. DĚDIČ J., LASÁK J. Monistický systém 

řízení akciové společnosti, výkladové otazníky (část 1.) Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 3, s. 101., 

ČERNÁ, S., ŠTENGLOVA, I., PELIKÁNOVÁ, I., a kol., Právo obchodních korporací 1. vydání. Praha: 

Wolter Kluwer, 2015. str. 433.  
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neomezen, sám sebe zvolit za statutárního ředitele.225 Přesto je právní konstrukce 

ustavování statutárního ředitele bezpochyby problematická a ustanovení 

§ 421 odst. 2 ZOK je pravděpodobně legislativní omyl.226 Nezbývá než doufat, že daný 

výkladový problém vyřeší novelizace zákona o obchodních korporacích. V opačném 

případě by mohla být pozice statutárního ředitele vždy zpochybněna tím či oním 

orgánem společnosti.227 

Do té doby je potřeba tento výkladový problem překonat výslovnou úpravou ve 

stanovách společnosti. 

Jeho funkce zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním, rezignací, 

ztrátou bezúhonnosti (ve smyslu živnostenského zákona) nebo omezením svéprávnosti. 

V případě rezignace zaniká jeho funkce dnem rezignace, učinil-li tak přímo na zasedání 

správní rady. Pokud tak učinil písemně, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití 

takového prohlášení společnosti.228 

3.5.3 Počet statutárních ředitelů 

Umožňuje česká právní úprava přítomnost více statutárních ředitelů? 

V zahraničních právních úpravách je sice obvyklé, že se ustavuje více výkonných 

ředitelů,229 na stranu druhou je český monistický systém specifický tím, že statutární 

orgán je koncipován jako svébytný orgán společnosti.230 

Z gramatického výkladu ustanovení § 396 odst. 2 ZOK vyplývá, že zákon 

takovou možnost nepřipouští. Zmíněné ustanovení mluví o statutární ředitel řediteli 

v jednotném čísle.  Ani z důvodové zprávy nevyplývá, že by měl zákonodárce jiný 

                                                 
225 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVA, I., PELIKÁNOVÁ, opět cit. 433, opačný názor DVOŘÁK, T. 

Monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti. Corporate governance: kolektivní monografie. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 47. 

226 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK P. opět cit. s. 723. 

227 ŠVÉDA, M. Monistický systém řízení akciové společnosti. [online]. 2014. [cit. dne 5. 3. 2016] 

Dostupné online: http://domaci.ihned.cz/obcansky-zakonik/c1-61640060-monisticky-system-rizeni-

akciove-spolecnosti. 

228 BĚLOHLÁVEK, Alexandr J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. I. A II. svazek. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 3 sv. str. 1946. 

229 Např. Správní rada ve Francii může na žádost CEO jmenovat dalších 5 executive officers (directeurs 

généraux délégués). Viz FLECKNER, M., A., HOPT, J. K., Comparative Corporate Governance - A 

Functional and International Analysis. 1st edition, Cambridge University Press, 2013. s. 454. 

230 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kolektiv, Zákon o obchodních korporacích: 

komentář, 1. Vydání, Praha: Wolter Kluwer 2014, str. 2183. 

http://domaci.ihned.cz/obcansky-zakonik/c1-61640060-monisticky-system-rizeni-akciove-spolecnosti
http://domaci.ihned.cz/obcansky-zakonik/c1-61640060-monisticky-system-rizeni-akciove-spolecnosti
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úmysl. Vzhledem k povaze daného ustanovení231 ho pak můžeme pokládat za kogentní 

a uzavřít, že jiná úprava není možná ani ve stanovách společnosti. Podobné názory sdílí 

I. Štenglová, když v komentáři k zákonu o obchodních korporacích píše:  

„V monistickém systému je statutární orgán vždy orgánem individuálním…“232 

3.5.4 Působnost 

Je sice pravdou, že ustanovení o představenstvu se per analogiam uplatňují 

na statutárního ředitele, ale bylo by zavádějící konstatovat, že rozsah působnosti obou 

orgánu je totožný.233 

Jak představenstvo, tak statutární ředitel jsou však bezpochyby statutárním 

orgánem společnosti. Jako statutárnímu orgánu tak náleží právo zastupovat společnost 

ve všech záležitostech.234 Statutárnímu orgánu společnosti přiděluje obecné pravidlo 

v ustanovení § 163 ObčZ i zbytkovou působnost. Pro monistický systém ale v tomto 

případě uplatní výjimka, když je zbytková působnost přidělena správní radě. Tím je 

podtržena dominantní role správní rady, ačkoliv není statutárním orgánem. Kromě toho, 

zákon o obchodních korporacích statutárnímu řediteli expressis verbis přiděluje 

obchodní vedení společnosti.235 Tyto dvě oblasti (jednatelské oprávnění, obchodní 

vedení) jsou pak do značné míry provázány. Kromě toho se vede diskuze například 

o působnosti v oblasti vedení účetnictví a vyhotovení zprávy o vztazích,236 ale 

i  svolávání valné hromady. 

S ohledem na výše uvedené dělíme působnost statutárního ředitele na dvě 

základní oblasti; vnitřní a vnější působnost. Členíme je v závislosti na tom, zda se její 

výkon projevuje i vůči třetím osobám mimo rámec obchodní korporace, nebo působí 

                                                 
231 Upravuje postavení osob, má tedy statusový charakter. 

232 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích, 

Velké Komentáře 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 723. 

233 K tomu důvodová zpráva: „…celá norma (§ 456 ZOK )je míněna tak, že mezi jednotlivými orgány 

dualistického a monistického systému není přímá obdoba…“ Viz. kapitola 3.2.3 Analogické použití 

ustanovení §456 odst. 1 a 2 ZOK odkazujících na představenstvo a dozorčí radu, dále kapitola: 

3.4.1 Povaha správní rady, kde cituji J. Dědiče a J. Lasáka, kteří jsou toho názoru, že ustanovení 

upravující působnost představenstva absorbuje správní rada skrze § 460 odst. 2 ZOK, zatímco ustanovení 

upravující postavení členů představenstva se vztahují na statutárního ředitele prostřednictvím 

§ 456 odst.  1 ZOK. K tomu je také potřeba eurokonformního výkladu dotčených ustanovení.  

234 § 164 OZ. 

235 § 364 odst. 4 ZOK . 

236 Viz. kapitola: 3.4.4.3 Zbytková působnost. 
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pouze dovnitř společnosti.237 Vnější působností myslíme generální zástupčí 

(jednatelské) oprávnění, zatímco pod pojmem vnitřní působnosti rozumíme výkon 

obchodního vedení společnosti. 

3.5.4.1 Generální zástupčí oprávnění 

Statutární ředitel zastupuje obchodní společnost ve všech jejích záležitostech. 

Vzhledem k tomu, že se jde o monokratický orgán, jedná samostatně. (Což ostatně platí 

dispozitivně i pro kolektivní statutární orgán. Zde je ale ovšem případná úprava ve 

stanovách z povahy věci vyloučena).  

Jednatelské oprávnění náleží pouze statutárnímu orgánu a na jiný orgán ho není 

možné přenést ani úpravou stanov, přestože se část právní doktríny domnívá, 

že jednatelské oprávnění lze dovozovat ze zbytkové působnosti správní rady.238 

S daným názorem se neztotožňuji a pokládám ho za neobhajitelný. Ustanovení 

§ 462 odst. 2 ZOK je formulováno jako výjimka ze zákonného pravidla, že členům 

správní rady obecně jednatelské oprávnění nenáleží. V opačném případě by zvláštního 

ustanovení § 462 odst. 2 nebylo třeba. Mimo to, zákonodárce jasně odlišuje jednatelské 

oprávnění a zbytkovou působnost správního orgánu (viz § 163 a 164 OZ). Pokud 

by chtěl jednatelské oprávnění dovozovat ze zbytkové působnosti statutárního orgánu, 

nemusel by ustanovení § 164 OZ zmiňovat.239 Navíc, pokud bychom jednatelské 

oprávnění správní rady dovozovali pouze na základě její zbytkové působnosti, museli 

bychom dospět k závěru, že správní radě náleží v celém rozsahu i působnost zákonem 

svěřená předsedovi správní rady.240 

Meze jednatelského jednání jsou v některých případech omezeny přímo 

zákonem. K platnosti právního jednání je pak potřeba souhlasu nejvyššího orgánu 

obchodní korporace. V případě absence daného souhlasu zákon zakládá relativní 

neplatnost právního jednání.241 

                                                 
237 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVA, I., PELIKÁNOVÁ, I., a kol. Právo obchodních korporací, 1. vydání. 

Praha: Wolter Kluwer, 2015. str. 158. 

238 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích, 

Velké Komentáře 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 718. 

239 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kolektiv, Zákon o obchodních korporacích: 

komentář. 1. Vydání, Praha: Wolter Kluwer 2014. s. 2181. 

240 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích, 

Velké Komentáře 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 718. 

241 § 48 ZOK. 
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Další omezení jednatelského oprávnění mohou být stanoveny ve vnitřních 

předpisech společnosti.242 Taková omezení zpravidla spočívají ve stanovení okruhu 

záležitostí, které jsou podmíněny souhlasem zejména správní rady, určitá právní jednání 

však mohou být podmíněna přímo rozhodnutím nejvyššího orgánu obchodní korporace. 

Nutno však dodat, že porušení takto stanoveného omezení nemá účinky vůči třetím 

osobám, a to ani i kdyby o tom věděli. Pokud statutární ředitel jedná v rozporu 

s vnitřními pravidly, bude na takové jednání nahlíženo jako na porušení povinnosti 

jednat s péčí řádného hospodáře.243 

Kromě toho zákon ukládá další omezení, které vyplývají z povinnosti jednat 

s péčí řádného hospodáře (v tomto ohledu především z požadavku loajality). Jedná 

se zejména o obecná ustanovení o střetu zájmů uvedená v ustanoveních § 54 – 57 

ZOK.244 Pokud by statutární ředitel jednal proti zájmu společnosti, pohlíželo by se 

na takové jednání, vzhledem k ochraně dobré víry třetích stran, jako na platné. To však 

neplatí v případě, že by o takové okolnosti třetí osoba věděla nebo vědět musela. 

V takovém případě se může neplatnosti takového jednání společnost dovolat.245 

3.5.4.2 Obchodní vedení 

Statutárnímu řediteli je zákonem přiznána také (vnitřní) působnost v oblasti 

obchodního vedení.246 V rámci obchodního vedení jsou činěna rozhodnutí, která 

nepřekračují vnitřní „právní meze“ společnosti.247 

Judikatura se obchodním vedením v minulosti často zabývala a několikrát ho 

i definovala. Nejvyšší soud České republiky ho definoval: 

„…řízení společnosti, tj. zejména organizování a řízení její každodenní 

podnikatelské činnosti.“248 

                                                 
242 § 47 ZOK. 

243 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kol. Zákon o obchodních korporacích: 

komentář, 1. Vydání, Praha: Wolter Kluwer 2014, s. 1999-2000. 

244 Statutární ředitel je především povinen informovat správní radu nebo valnou hromadu, pokud se při 

výkonu funkce dozví, že může dojít ke střetu zájmů. (§ 54 ZOK)To platí obdobně, pokud by měl 

v úmyslu se společností uzavřít smlouvu on nebo osoba jemu blízká. (§ 55 ZOK). V případě, že by měla 

být uzavřena smlouva, která není v zájmu obchodní korporace, může její uzavření valná hromada nebo 

správní rada dokonce zakázat (§ 56 ZOK). To neplatí pro smlouvy uzavírané v rámci běžného 

obchodního styku. 

245 § 437 odst. 2 OZ. 

246 Viz § 463 odst. 4 ZOK. 

247 ČERNÁ, S., Obchodní právo, Akciová společnost. 3. Díl, Praha: ASPI, 2006, str. 234. 
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Kromě toho jej charakterizoval i Nejvyšší Správní soud jako:  

„…průběžnou pravidelnou správu záležitostí společnosti a jejího podniku, 

tzn. rozhodování o organizačních, technických, obchodních, personálních, finančních 

aj. otázkách běžného života.“249  

Přestože je obchodní vedení obsahově velmi široké a není možné jej kompletně 

vymezit, zpravidla pod něj zahrnujeme:  

„organizaci a řízení podniku, který náleží společnosti řízení zaměstnanců, 

rozhodování o provozních záležitostech, tj. např. zásobování, odbyt, reklama, vedení 

účetnictví apod., jakož i rozhodování o podnikatelských záměrech.“250  

Přestože se jedná o rutinní činnost, nemusí být nezbytně prováděna každý den. 

Postačí, pokud je vykonávána pravidelně.251 

Při jeho výkonu statutárnímu řediteli nikdo nesmí udělit pokyn týkající 

se obchodního vedení;252 v oblasti obchodního vedení mu náleží autonomie 

v rozhodování. Nespokojenost s jeho činností může být dána najevo jenom skrze 

odvolání správní radou, popř. valnou hromadou (pokud tak stanovy určí).253 

Sám statutární ředitel však o takový pokyn může v souladu s ustanovením 

§ 51 odst. 2 ZOK požádat nejvyšší orgán obchodní korporace (valnou hromadu nebo 

jediného akcionáře). Otázkou je jeho případná odpovědnost. Odborná literatura254 

se shoduje v tom, že statutární ředitel nebude odpovědný za provedení pokynu 

k obchodnímu vedení. Takový pokyn od valné hromady totiž pokládají za interně 

závazný. Zároveň ale dodávají, že statutární ředitel musí při předkládání žádosti jednat 

s péčí řádného hospodáře. Musí všechny akcionáře seznámit se všemi informacemi, 

                                                                                                                                               
248 Rozsudek Nejvyššího soudu České Republiky ze dne 5. 10. 2005 sp. Zn. 5 Tdo 1208/2005. 

249 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR sp. Zn. 4 Afs 24/2003-81. 

250 Usnesení Nejvyššího soudu České Republiky ze dne 5. 4. 2006 sp. Zn. 5 Tdo 94/2006 

251 HAVEL, B. Quo vadis obchodního vedení. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. BECK, 2010. roč. 

2, č. 3., s. 71. 

252 § 435 odst. 3 ZOK. 

253 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVA, I., PELIKÁNOVÁ, I., a kol. Právo obchodních korporací, 1. vydání. 

Praha: Wolter Kluwer, 2015. s. 161. 

254 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kolektiv, Zákon o obchodních korporacích: 

komentář.  1. Vydání, Praha: Wolter Kluwer 2014. s. 430-431.HÁMORSKÁ, Andrea. Povinnost členů 

orgánů obchodních korporací jednat s péčí řádného hospodáře po rekodifikaci. Obchodněprávní revue, 

2012. č. 9, s. 254-255. 
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které jsou v danou dobu dostupné. Zároveň ho to nezbavuje jednat s péčí řádného 

hospodáře při provádění pokynu k obchodnímu vedení. Platí přitom, že čím šířeji je 

pokyn od valné hromady vymezen, tím větší diskreci bude mít statutární ředitel při 

provádění konkrétních kroků (a tím větší odpovědnost). 

Mimoto zákon o obchodních korporacích upravuje ještě specifický druh udílení 

pokynů v rámci koncernu (§ 81 ZOK). 

3.5.5 Souběh funkcí předsedy správní rady a statutárního ředitele 

Česká právní úprava připouští ve své podstatě možnost klasické varianty 

uspořádání monistického systému, když v ustanovení § 463 odst. 3 ZOK stanoví, že: 

„Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady.“ 

 V takovém případě se na něj přednostně použijí ustanovení o představenstvu, 

nikoliv o dozorčí radě. Tuto funkci může zastávat jen fyzická osoba.  

Jistě velmi zajímavou otázkou by mohla být možnost skloubení těchto dvou 

funkcí v případě, že by byla správní rada představována pouze jedním členem. 

Odpověď na tuto otázku bude určitě zajímat mnohé menší společnosti, pro které 

by takové nastavení znamenalo výrazné snížení nákladů. Všechny kontrolní i výkonné 

pravomoci ve společnosti by za takové situace vykonávala jediná osoba. Dokonce lze 

uvažovat o situaci, kdy by takovou funkci zastával jediný akcionář společnosti. 

V takovém případě by již byla naprosto odstraněna jakákoliv vnitřní kontrola 

společnosti.255 

Právní úprava nepochybně povoluje, aby měla správní rada pouze jednoho 

člena.256 Za takové situace jsou pro korektní interpretaci relevantní dvě otázky. 

Je jediný člen správní rady jejím předsedou? A pokud tomu tak není, je možná 

komptabilita funkce statutárního ředitele a obyčejného člena správní rady? V případě, 

že je možné alespoň na jednu z těchto otázek odpovědět kladně, pak je jistě možná 

i přítomnost statutárního ředitele v jednočlenné správní radě. 

První otázka již byla nastíněna v kapitole: 3.4.2.2 Právnická osoba členem 

jednočlenné správní rady? Přikláním se ke kladné interpretaci. Pokud je někdo členem 

                                                 
255 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kolektiv, Zákon o obchodních korporacích: 

komentář. 1. Vydání, Praha: Wolter Kluwer 2014, s. 2186. 

256 § 457 ZOK. 
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unipersonální správní rady, automaticky se na něj vztahují i ustanovení o působnosti 

předsedy správní rady. Není důvod, proč by se na něj nemělo vztahovat i ustanovení 

§ 463 odst. 3 ZOK.257 V opačném případě už by ve své podstatě odpadl poslední pádný 

důvod proč rozlišovat mezi monistickou a dualistickou strukturou.258 

Přesto bych se ještě rád krátce zastavil u druhé otázky. T. Dvořák je toho názoru, 

že charakter ustanovení § 463 odst. 3 ZOK je třeba interpretovat v tom smyslu, 

že naopak zdůrazňuje, že statutárním ředitelem může být jakýkoliv člen správní rady.259 

Na dané ustanovení lze samozřejmě pohlížet i takto, nicméně se domnívám, že z dikce 

zákonných ustanovení nijak nevyplývá, že by měl zákonodárce v úmyslu připustit i tuto 

eventualitu. Proto je třeba dovozovat, že spojka „i“ měla připustit kumulaci funkcí 

pouze u statutárního ředitele a předsedy správní rady.260
 

Kumulace funkcí v jednočlenné správní radě tedy je dle mého názoru možná, na 

tom se shoduje i právní doktrína.261  

Nicméně je potřeba poznamenat, že takovou kumulaci funkcí je zřejmě možné 

zakázat ve stanovách společnosti.262   

Taková úprava však není dostupná pro všechny akciové společnosti. Např. 

zákon o bankách totiž požaduje, aby byla správní rada minimálně tříčlenná 263 

Na závěr této kapitola bych rád poznamenal, že ačkoliv doktrína k danému 

problému zaujímá vesměs obdobný postoj, objevily se již v praxi případy, kdy soud do 

obchodního rejstříku odmítl zapsat jako jediného člena správní rady osobu, která byla 

                                                 
257 DĚDIČ, J., LASÁK, J., Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (1. část). 

Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 3, s. 69. 

258 I v dualistické struktuře je možné úpravou stanov docílit, aby mělo představenstvo i dozorčí rada 

pouze jednoho člena. Viz DĚDIČ, J., LASÁK, J., opět cit., s. 69-70. 

259 DVOŘÁK, T. Monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti. Corporate governance: 

kolektivní monografie. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 43. 

260 Shodně. LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. a kolektiv, Zákon o obchodních 

korporacích: komentář. 1. Vydání, Praha: Wolter Kluwer 2014. s. 2186. 

261 ŠTENGLOVÁ I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK P. Zákon o obchodních korporacích, 

Velké Komentáře 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 724. DVOŘÁK, T., opět cit. 43, DĚDIČ, J., 

LASÁK, J., Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (1. část). Obchodněprávní 

revue. 2013. č. 4, s. 69-70. BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. I. 

A II. svazek. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 3 sv. s. 1929. 

262 LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP Z., DOLEŽIL T. opět cit. 2186. 

263 zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, § 5 písm. l). viz. BODLÁK, F., Správní rada akciové společnosti 

v ČR a Itálii, Obchodněprávní revue, 2015, č. 3, s. 71. 
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zvolena statutárním ředitelem.264 Podobných případů bude pravděpodobně, pokud 

neproběhne novelizace zákona o obchodních korporacích přibývat. 

3.6 Výbor pro audit 

Posledním orgánem, se kterým se můžeme v monistické (ale i dualistické) 

organizační struktuře akciové společnosti setkat, je výbor pro audit. Neděje se tak 

ale bezvýhradně. Podmínky, ze kterých společnosti výbor pro audit povinně zřizují, 

stanovuje zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (dále 

jen „zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem byla 

implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady, č. 2006/43/ES, o povinném 

auditu ročních a konsolidovaných účetních uzávěrek. Ta byla přijata v důsledku selhání 

kontrolní role povinného auditu z přelomu tisíciletí (např. kauza Enron) 265 

Výbor pro audit je zřizován u těch obchodních korporací, které jsou subjekty 

veřejného zájmu. Do 1. 1. 2016 byly subjekty veřejného zájmu definovány přímo 

v zákoně o auditorech. Po proběhlé novelizaci se však jejich vymezení přesunulo do 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Takovými společnostmi jsou například banky, 

pojišťovny, penzijní společnosti nebo právnické osoby založené podle českého práva, 

které je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském 

regulovaném trhu.266 

Dříve267 byl výbor pro audit povinně orgánem obchodních korporací, nově se tak 

děje jenom pokud tak určí zakladatelské právní jednání. Pokud se tak stane, jeho 

členové budou muset splňovat nejen podmínky dle zákona o auditorech, ale zároveň pro 

ně budou muset splňovat i předpoklady pro funkci člena voleného orgánu obchodní 

korporace dle zákona o obchodních korporacích.268 

Zákon také přiznává určité výjimky. V souvislosti s monistickou organizační 

strukturou akciové společnosti je pak vhodné poznamenat, že ho taková společnost 

                                                 
264 Obchodní rejstřík v Praze odmítl zapsat statutárního ředitele jakožto jediného člena správní rady 

akciové společnosti. [online]. 2015 [cit. dne 28. 2. 2016] Dostupné online:http://career.elsa.cz/feichtinger-

zidek-fyrbach-advokati/clanky/obchodni-rejstik-v-praze-odmitl-zapsat-statutarniho-editele-jakozto-

jedineho-clena-spravni-rady-akciove-spolecnosti/. 

265 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVA, I., PELIKÁNOVÁ, I., a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. 

Praha: Wolter Kluwer, 2015. s. 155. 

266 Viz ustanovení § 1a, § 19a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

267 Před novelizací zákona o auditorech s účinností od 13. 1. 2015 

268 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVA, I., PELIKÁNOVÁ, I., a kol. opět cit., s. 154. 

http://career.elsa.cz/feichtinger-zidek-fyrbach-advokati/clanky/obchodni-rejstik-v-praze-odmitl-zapsat-statutarniho-editele-jakozto-jedineho-clena-spravni-rady-akciove-spolecnosti/
http://career.elsa.cz/feichtinger-zidek-fyrbach-advokati/clanky/obchodni-rejstik-v-praze-odmitl-zapsat-statutarniho-editele-jakozto-jedineho-clena-spravni-rady-akciove-spolecnosti/
http://career.elsa.cz/feichtinger-zidek-fyrbach-advokati/clanky/obchodni-rejstik-v-praze-odmitl-zapsat-statutarniho-editele-jakozto-jedineho-clena-spravni-rady-akciove-spolecnosti/
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nemá povinnost zřizovat ani v případě, že je subjektem veřejného zájmu, 

a to za podmínky, kdy funkci předsedy správní rady vykonává statutární ředitel.269 Je 

však nutné uvést, že v takém případě vykonává činnost výboru pro audit kontrolní orgán 

společnosti (správní rada). 270 

Výbor pro audit má pak minimálně 3 členy, ledaže zakladatelské právní jednání 

počet vyšší. Tvoří ho nevýkonní členové kontrolního orgánu nebo třetí osoby, které 

jmenuje nejvyšší orgán společnosti. Většina členů výboru musí být nezávislá a odborně 

způsobilá. Nejméně jeden člen výboru musí mít znalosti anebo praxi v oboru účetnictví, 

které vytvářejí předpoklad k řádnému plnění funkce člena výboru pro audit. Tyto 

požadavky dále specifikuje zákon o auditorech.  

Hlavní působnost výboru pro audit spočívá především ve sledování postupu při 

sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, sledování účinnosti vnitřní 

kontroly společnosti a vnitřního auditu, dále také například kontrolnímu orgánu 

doporučuje auditora. 

  

                                                 
269 Viz ustanovení § 44b odst. 1, písm. b), zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech 

270 Viz ustanovení § 44b odst. 2, zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech 
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4 Závěr 

Výkladových otazníků, před které nás současná koncepce monistického systému 

staví, je nemálo. Zákonodárce zde nedostál svému slibu zpřehlednění právní úpravy. 

I přes jistě chvályhodný záměr nad českým monistickým systémem proto visí mnoho 

otazníků. 

V práci tohoto rozsahu bohužel není možné poukázat na všechny výkladové 

problémy, které český monismus přináší. Nicméně věřím, že se mi podařilo na většinu 

z nich poukázat, představit možné výklady a snad je i uspokojivě zodpovědět. Přesto 

nezbývá než konstatovat, že úroveň právní jistoty je velmi nízká. Jednoznačné odpovědi 

na předložené otázky přinese až čas, obchodní praxe a judikaturní rozhodnutí, popř. 

případná novelizace zákona o obchodních korporacích. 

Nejsem přesvědčen, že by případná novelizace dokázala vyřešit všechny 

otazníky pouze dílčími, kosmetickými zásahy. Většina problémů totiž vychází ze špatně 

nastavené koncepce českého monistického systému s přítomností dvou obligatorních 

orgánů. Dalším palčivým problémem je nepřesné vymezení ustanovení 

§ 460 odst. 2 ZOK. Od toho se odvíjí většina problémů. V podstatě každá otázka 

týkající se působnosti mezi správní radou a statutárním ředitelem závisí na determinaci, 

zda je toto ustanovení interpretováno extenzivně nebo restriktivně. Zastánci silné 

správní rady, tak jak by odpovídala zahraničním úpravám, budou zpravidla tíhnout 

k extenzivnímu výkladu. Naopak názory upřednostňující restriktivní výklad berou 

v potaz existenci druhého obligatorně zřizovaného orgánu, statutárního ředitele. Osobně 

jsem zastáncem prvního tábora. 

De lege ferenda bych uvažoval o upuštění analogických odkazů na dualistický 

systém. Namísto toho bych doporučoval komplexní a plnohodnotné zpracování 

monistického systému. Použití analogie na dualistický systém je totiž dle mého názoru 

nežádoucí jev, jelikož oba systémy vycházejí z rozdílné koncepce. Takové nastavení 

vytváří interpretační zmatky a posouvá český monistický systém blíže k jeho protějšku. 

Navíc jsem toho názoru, že by měla být opuštěna stávající koncepce a přikročeno ke 

zrušení druhého orgánu (statutárního ředitele) monistického systému Ten by byl nadále 

pouhým zaměstnancem společnosti, na kterého by správní rada již pouze delegovala 

svou působnost. Teprve poté bychom mohli konečně uvažovat nad tím, že máme pravý 

monistický systém. 
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Do té doby nelze předpokládat, že by se monistická vnitřní struktura jevila pro 

české podnikatele atraktivní. I v jiných zemích, které otevírají možnost volby mezi 

jednotlivými organizačními strukturami, je typické, že dominantním stále zůstává 

předchozí tradiční systém. Že v české podnikatelské praxi zůstane převládajícím 

i dualistický systém svědčí i například průzkum zpracovaný institutem Deloitte v roce 

2013, jen 8,22% dotazovaných společností zvažovalo, že v souvislosti s příchozí 

rekodifikací přestoupí na monistický systém.271 

Pro ty společnosti, které se přeci jenom rozhodnout na monistický systém přejít, 

nezbývá než doporučit, aby byly při přípravě stanov obzvláště pečlivé a stanovy 

obsahovaly jasné vymezení působnosti mezi orgány společnosti, popř. mezi správní 

radou a předsedou správní rady.  

  

                                                 
271 Deloitte Corporate Governance Centrum. Zpráva o stavu správy a řízení společností v České 

republice v roce 2013. [online]. 2013 [cit. dne 5. 1. 2016]. Dostupné online: 

http://www.deloitte.cz/assets/pdf/Corporate_Governance_2013.pdf 

http://www.deloitte.cz/assets/pdf/Corporate_Governance_2013.pdf
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Abstrakt 

Monistická organizační struktura české akciové společnosti po rekodifikaci 

soukromého práva 

Tato práce pojednává o monistické organizační struktuře v české právní úpravě. 

Možnost zvolit si monistickou organizační strukturu byla českým akciovým 

společnostem umožněna  díky rekodifikaci soukromého práva, v rámci které byl 

s účinností k 1. 1. 2014 přijat zákon č 89/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech 

a družstvech. 

Zavedení této obligatorní opce se však neobešlo bez potíží. Zákonodárce totiž 

zvolil netradiční řešení, když nenavázal na pojetí využívané v zahraničních právních 

úpravách a v rámci monismu jsou tak zřizovány dva správní orgány. Takové pojetí, 

ve spojitosti se zkratkovitou právní úpravou opírající se především o odkazy 

k dualistickému řešení, vytváří mnoho interpretačních problémů.  

V úvodu této práce zařazuji vnitřní organizační struktury akciových společností 

do širšího rámce corporate governance. Dále jednotlivé organizační struktury klasifikuji 

a zabývám se jejich charakteristikou a vzájemnými odlišnostmi. 

Těžištěm této práce je třetí kapitola. Na začátek je zařazen vývoj právní úpravy 

na území České Republiky až po současný stav. Následně se zabývám obecnou 

charakteristikou českého monistického systému, a poté přecházím k jednotlivým 

orgánům, které jsou ve vnitřní struktuře monisticky řízené společnosti přítomny. 

Zvýšenou pozornost si vyžádala především správní rada a statutární ředitel. Vymezení 

povahy a rozsahu působností těchto orgány je věnována nejrozsáhlejší část této práce. 

Cílem této práce bylo zejména upozornit na nejpalčivější výkladové problémy 

a nabídnout přijatelné odpovědi. V závěru také ještě zmiňuji výbor pro audit, který je 

při splnění zákonných podmínek zřizován jak v dualisticky, tak monisticky řízené 

společnosti. 
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Abstract 

Monistic organisational structure of a Czech joint-stock company after 

recodification of private law. 

This thesis deals with the monistic organisational structure in Czech legal 

system. The possibility of choosing the one-tier system was given to the Czech joint-

stock companies thanks to recodification of private law, under which, effective 

as at 1. 1. 2014, was adopted The Business Corporation Act. 

However, implementation of this obligatory option was not without difficulties. 

The legislator had chosen inconvenient solution when, unlike in the foreign jurisdiction, 

there are obligatory constituted two organs. Such a conception, based on links on the 

dualistic system, creates many interpretation difficulties. 

In the beginning of this thesis, I introduce internal organisational structures in 

the view of broader framework of corporate governance. Further, I characterize various 

organisational structures, classify them and point out their differences. 

The main focus is on the third chapter. First, I describe the development of the 

Czech legislation until present state. Flowingly, I characterize the Czech one-tier 

system, and then I analyse the organs that are in monistic organisational structure 

constituted. Special attention was requested by the board of directors and statutory 

directors. The largest part of this thesis is dedicated to defining nature and scope of their 

powers. The aim of this thesis was especially highlight the most pressing interpretation 

problems and offer acceptable answers. Finally, I briefly mention the audit committee, 

which is in the case of the fulfilment of legal conditions, other organ constituted in both 

the two-tier and one-tier model.  
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