
Abstrakt: Postavení správní rady v české a anglické úpravě 

Tato diplomová práce se zabývá postavením a působností správních orgánů v české a anglické 

úpravě.  V části první autor pomocí deskriptivní metody vymezuje teoretická a ekonomická 

východiska řízení akciové společnosti prostřednictvím správního orgánu, kdy uzavírá, že 

správní orgán by měl sloužit především jako prostředek úspory nákladů zastoupení a flexibilní 

systém řízení. V druhé části práce se autor za užití deskriptivní, analytické a syntetické metody 

zabývá organizační strukturou, postavením a působností správní rady a dále vybranými 

výkladovými problémy spojenými s českou úpravou. Tuto část autor shrnuje závěrem, že 

správní rada díky kontrolním a výkonným prvkům stojí na pomezí mezi představenstvem a 

dozorčí radou, což z ní činí orgán sui generis. Třetí část práce provádí prostřednictvím 

deskriptivní, analytické a syntetické metody exkurs do práva anglického, kde se autor zabývá 

historickým vývojem, organizační strukturou, postavením a působností anglického orgánu 

Board of Directors jakožto anglického protějšku správní rady. Autor skrze historický a 

teleologický výklad definuje Board of Directors jako platformu ředitelů, která má postavení 

centrálního managementu odpovědného za řízení anglických akciových společností. Toto je 

následně demonstrováno prostřednictvím jeho modelových manažerských a kontrolních 

působností. Čtvrtá část diplomové práce prostřednictvím metody komparativní obě úpravy 

srovnává, kdy autor vyslovuje názor, že správní rada nemá v České republice tak silné vedoucí 

postavení jako Board of Directors v úpravě anglické. Nadto autor shrnuje, že správní rada 

neposkytuje v důsledku nevhodné koncepce monistického systému dostatečnou úsporu nákladů 

zastoupení a flexibilitu řízení. V rámci návrhu de lege ferenda autor označuje za stěžejní pro 

zajištění efektivního a flexibilního pojetí správní rady zrušení statutárního ředitele jako 

statutárního orgánu společnosti a omezení zákonné regulace na nezbytné minimum. Diplomová 

práce tak výkladem problematických oblastí české úpravy společně se zahraničním pohledem 



na monistický systém přispívá do odborné debaty a poskytuje inspiraci pro akcionáře 

monistických společností. 
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