
 

Abstrakt 

Specifika anglosaského a kontinentálního corporate governance 

Tato práce se zabývá komparací anglosaských a kontinentálních přístupů ke corpo-

rate governance neboli ke správě a řízení obchodních korporací. Ačkoliv by se 

z názvu práce mohlo zdát, že se jedná o komparaci dvou odlišných modelů správy a 

řízení obchodních korporací, základní východiska této práce jsou opačná. Autor si 

klade za cíl pomocí komparace úprav vybraných otázek corporate governance 

v různých právních systémech jak anglosaského, tak kontinentálního modelu corpo-

rate governance zjistit, jak významně se odlišuje anglosaský a kontinentální model 

corporate governance v současnosti, zdali dochází spíše ke konvergenci či divergenci 

těchto dvou modelů a zdali má význam rozdělovat přístupy právních systémů ke cor-

porate governance na základě těchto dvou modelů či již nikoliv. 

Práce je rozdělena do pěti (5) kapitol, kdy po první kapitole přinášející stručné zá-

kladní uvedení do problematiky správy a řízení obchodních korporací následují 

kapitoly věnující se vybraným otázkám corporate governance v akciových společ-

nostech. Tyto čtyři (4) hlavní otázky, které jsou v práci zkoumány, jsou: vnitřní 

organizace správních orgánů akciových společností, nezávislost a objektivita správ-

ních orgánů akciových společností, odpovědnost členů správních orgánů akciových 

společností a odměňování členů správních orgánů akciových společností. 

První kapitola je výhradně analytická, shrnující poznatky odborné literatury věnu-

jící se tomuto tématu. Následující kapitoly, věnující se vytyčeným otázkám corporate 

governance jsou postaveny na analýze vytyčené otázky a následné komparaci úpravy 

této otázky mezi vybranými anglosaskými a kontinentálními právními systémy. 

V případě anglosaského modelu se jedná vždy o právní systém Spojených států ame-

rických a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, v případě 

kontinentálního modelu se jedná vždy o právní systém Německa a České republiky, 

ve vybraných kapitolách doplněný o právní systém Itálie či Francie.  

Závěr této práce obsahuje shrnutí poznatků, které z analýzy vybraných systémů 

vzešly, a autorovu odpověď na vytyčené vědecké otázky položené v úvodu práce. 


