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Úvod
Možnost volby monistické organizační struktury pro akciové společností vznikla
v českém právním prostředí až účinností zákona o obchodních korporacích. Tato úprava je
dodnes předmětem diskuzí a její ustanovení nejsou vykládána jednotně. Legislativním
procesem Parlamentu České republiky v současnosti prochází návrh zákona, kterým se mění
zákon o obchodních korporacích. Součástí tohoto návrhu je koncepční změna úpravy
monistické organizační struktury akciové společnosti, která se myšlenkově odkazuje
na západní úpravy. Taková je výchozí situace pro mou diplomovou práci, v níž využívám
i poznatky ohledně monistické organizační struktury získané z úpravy anglické. Když právě
s Anglií, respektive Spojeném královstvím, je původ monistické organizační struktury
historicky spojen.
Má motivace k tématu práce je dána už mým zájmem o oblast práva obchodních
korporací v průběhu většiny studia. V průběhu studia se mi také podařilo v rámci programu
Erasmus rok studovat v Anglii na Lancaster University a seznámit se tak blíže s anglickým
právním prostředím. Téma diplomové práce jsem si poté vybral z témat vypsaných katedrou
obchodního práva. Na tématu mě zaujala mimo jiné možnost komparace právě vůči anglické
úpravě.
Možný přínos, vyplývající ze zpracování tématu spatřuji v první řadě v projednávaném
návrhu zákona o obchodních korporacích, který toto téma, dle mého názoru, činí
v současnosti velmi aktuálním. Možný přínos ale spatřuji i jako určitý přehled současných
neustálených výkladů v souvislosti s platnou úpravou, a také v popisu charakteristik anglické
úpravy a návrzích na jejich další využití.
Samotným cílem mé práce je nejprve získat prostřednictvím komparace s českou
platnou a anglickou úpravou poznatky ke kritickému zhodnocení návrhu českého zákona
o obchodních korporacích. Poté poukázat na přednosti, nebo naopak nedostatky navržené
úpravy a pokusit se navrhnout jejich řešení. Cílem mého zkoumání jsou také další instituty
anglického práva ve vztahu k jejich případné vhodnosti pro implementaci do české právní
úpravy. Těmito instituty se nejprve zabývám v kontextu anglického právního prostředí. Dále
se zabývám kritickým hodnocením jejich přínosem v anglickém prostředí. Konečně
na základě výsledků tohoto zhodnocení je konfrontuji se specifiky české úpravy a českého
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prostředí a vyvozuji, zda, případně jakým způsobem, je vhodné tyto instituty nebo řešení
anglické úpravy doporučit také pro diskuzi de lege ferenda.
Důraz mého zkoumání je tedy zejména na možnost využití poznatků ostatních úprav
ve prospěch úpravy navrhované, případně obecně v budoucnu.
S ohledem na téma práce, spočívající v práci s literaturou v anglickém jazyce,
i na téma práce v oblasti corporate governce s ustáleným názvoslovím, převážně v anglickém
jazyce, se snažím volit vhodné formulace, kdy se často zdá být vhodnější termín anglický.
Práci je strukturoval následujícím způsobem:
V první kapitole se zabývám definicí základních pojmů corporate governance
a samotné monistické organizační struktury.
V druhé kapitole se zaobírám platnou českou úpravou monistické organizační
struktury akciových společností. Cílem kapitoly je seznámit s problémy dnes už převážně
identifikovanými, souvisejícími s platnou úpravou a použít je jako východiska pro další
kapitoly, které se zabývají možnostmi řešení identifikovaných problémů. Kapitola proto není
vyčerpávajícím pojednáním o všech aspektech platné úpravy.
Ve třetí kapitole se věnuji navržené úpravě monistické organizační struktury v návrhu
zákona o obchodních korporacích Kapitolu strukturuji v pořadí paragrafů, jak je obsahuje
návrh. V současnosti neexistuje příliš vhodných zdrojů k tomuto tématu. Pro tuto kapitolu
tedy čerpám především z paragrafového znění samotného, z důvodové zprávy k návrhu
zákona, pozměňovacích návrhů a z připomínek k návrhu, podaných v rámci legislativního
procesu v Parlamentu České republiky. Informace z dostupných zdrojů doplňuji vlastní
analýzou. Vzhledem k povaze de lege ferenda, ponechávám podstatnou část pojednání
o navrhované úpravě v páté kapitole, kde se jí věnuji v rámci komparace. Domnívám se,
že tímto způsobem lze odhalit nejlépe její případné nedostatky, nebo ve srovnání s platnou
úpravou poukázat na její přínosy v konkrétních otázkách.
Ve čtvrté kapitole se věnuji anglické úpravě s důrazem na identifikaci prvků, které se
od české úpravy (platné i úpravě v návrhu novely) v zajímavých okolnost odlišují. Instituty
anglické úpravy se snažím popisovat v kontextu historických a systémových odlišností
anglického právního prostředí. Vzhledem k minimalistickému pojetí anglické legislativní
2

úpravy pojednává podstatná část kapitoly o řešeních dispozitivních. Význam zkoumání
institutů upravených těmito způsoby je ve vztahu k českému právnímu prostředí významný
zejména do budoucna.
Konečně v páté kapitole se věnuji samotné komparaci vybraných institutů.
Porovnávám jejich pojetí v české platné úpravě, české úpravě dle návrhu novely a v úpravě
anglické. Výběr porovnávaných institutů je přizpůsoben s ohledem na cíl práce. Obecně tedy
vybírám instituty, které považuji v některé z úprav za upravené způsobem, vyvolávajícím
diskuzi nebo prostor pro ni. Snažím se zkoumané instituty vybírat tak, aby byly
pro monistickou organizační strukturu charakteristické a přitom z pohledu komparace
zajímavé.
Obsah kapitol případně obsáhlejších podkapitol na jejich konci vždy krátce shrnuji.
Svá konečná zjištění prezentuji v závěru práce.
Za cílem udržení celistvosti se cíleně nezaměřuji na otázky specifické nebo dílčí, jako
jsou například úpravy v oblasti bank a investičních společností nebo témat zaměstnanecké
a genderové participace.
Ve své práci používám metody deskriptivní, analytickou, komparativní a syntetickou.
V kapitole první používám pouze metodu deskriptivní. V kapitole druhé, třetí a čtvrté jsou
použity metody deskriptivní a analytická. V kapitole páté převažují metody komparativní
a syntetická s podpůrným použitím metody deskriptivní a analytické.
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1 Monistická organizační struktura jako nástroj corporate
governance
1.1 Corporate governance
Definovat pojem corporate governance je poměrně obtížný úkol. Příručka Světové
banky 1 , věnovaná corporate governance, nám například nabízí odlišné definice hned tři.
I jednotlivé publikace se v definicích často značně liší 2 . Za klasickou definici bývá
považována 3 ta obsažená v Cadbury Committee report z roku 1992 4, která jej definuje 5 jako
systém, „jakým jsou společnosti řízeny a ovládány“ 6. Můžeme narazit samozřejmě i na jiné
definice. Dignam a Lowry nabízejí dvě jednoduché definice, v širším a užším smyslu.
V širším smyslu se corporate governance, dle jejich názoru, zabývá tím, kdo by měl vlastnit
a kdo by měl řídit společnost. V užším se pak zabývá vztahy mezi akcionáři a členy správní
rady (directors). V českém právním prostředí se pak setkáme jak s pojmem corporate
governance, tak s jeho českým překladem - správa a řízení obchodních společností 7.
Otázky související s corporate governance, jsou staré jako společnosti samotné 8 .
Akciové společnosti jsou pak fenoménem první poloviny devatenáctého století 9 . Dignam
a Lowry spatřují nástup akciových společností jako souhru tří okolností 10, které se počátkem
devatenáctého století sešly. Střední třída měla zbytné finanční prostředky, forma akciové
společnosti 11 byla snadno dostupná a umožňovala s minimálním rizikem investovat a konečně

1

SVĚTOVÁ BANKA. Toolkit 2 : developing corporate governance codes of best practice. [online].
Documents.worldbank.org [cit. 8. 4. 2019]. Dostupné z:
http://documents.worldbank.org/curated/en/194571468330288811/Rationale
2
DIGNAM, A. J., LOWRY, J. P. Company law, Eighth edition. Oxford: Oxford University Press, 2014, str. 401.
3
HANNIGAN, Brenda. Company law, Fourth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press,
2016str. 122.
4 CADBURYHO KOMISE. Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance
[online] ecgi.global [cit. 14. 5. 2019]. Dostupné z:
https://ecgi.global/sites/default/files//codes/documents/cadbury.pdf
5
V originále: „Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled.“
6
Překlad převzat z: HURYCHOVÁ, K. a BORSÍK, D., ed. Corporate governance: kolektivní monografie
ed. Corporate governance: kolektivní monografie. Praha: Wolters Kluwer, 2015 str. 11
7
např. HURYCHOVÁ, K. a BORSÍK, D., ed. Corporate governance: kolektivní monografie, str. 11.
8
DIGNAM, A. J., LOWRY, J. P. Company law, str. 401.
9
ZIMMERMANN, R., REIMANN, M., The Oxford handbook of comparative law str. 1164
10
DIGNAM, A. J., LOWRY, J. P. Company law, str. 402
11
V originále jako public company, což není pojem zcela odpovídající akciové společnosti. V tomto historickém
případě, je ale význam zaměnitelný. K rozdílům mezi public company a akciovou společností blíže v páté
kapitole.

4

industriální revoluce nabízela projekty obřích rozměrů, které velké finance vyžadovaly.
Takovými projekty byly zejména stavby železnic nebo telegrafních sítí.
Historickým milníkem ve vývoji corporate governance pochopitelně byla i krize
v roce 1929. Dignam a Lowry zmiňují, že právě v návaznosti na krizi vzniklo klasické dílo,
zabývající se oddělením vlastnictví a řízení společností The Modern Corporation and Private
Property z roku 1932, jehož autory jsou Berle a Means. Dignam a Lowry popisují jednu
z hlavních tezí Berleho a Meansova díla, tak, že v extrémních případech může moc
nahromaděná v rukou managementu prostřednictvím corporate governance dosáhnout
takového rozsahu, že má potenciál poškodit samotnou společnost. Toto riziko bychom tedy
měli mít stále na paměti při dalším uvažovaní o řízení společností.
Velká hospodářská krize ale nebyla jedinou, která ovlivnila budoucí podoby corporate
governance. Krize a skandály obecně jsou a vždy byly hlavním hnacím motorem vývoje
corporate governance. I zmíněná Cadburyho komise byla reakcí na skandál 12 . Zdá se,
že lidskou tendencí je dát na corporate governance více, když trhy padají a zapomínat na něj
v dobách, kdy se daří 13.
Z dalšího vývoje byla podstatná osmdesátá léta, v jejichž průběhu významně vzrostl
význam institucionálních investorů (penzijní a investiční fondy, pojišťovny). Jejich povaha
pasivních investorů podpořila vznik non-executive directors jako kontrolního mechanismu
vůči managementu 14. Z posledních dekád pak byla pro vývoj významná samozřejmě zejména
krize v roce 2007.
Význam corporate governance úzce souvisí s koncepty oddělení vlastnictví a správy
(separation of ownership and control) a tzv. principal-agent problem (problém plynoucí
ze vztahu pána a správce 15). Také Pacces chápe corporate governance jako agency problem,
kdy investor jako pán (principal) najímá jednoho nebo více správců (agents) za cílem

12

DAVIES, P. L., GOWER, L. C. B., WORTHINGTON, S., MICHELER, E., Gower's principles of modern
company law. Tenth edition. London: Thomson Reuters (Professional) UK Ltd, trading as Sweet & Maxwell,
2016, str. 391 (dále v textu také jako „Davies a kol.“).
13 Parafrázován originál: „People get religion of sorts about ethics and corporate governance in down markets.
When things are going well, they tend to forget about it.” JONES, Kathyrn, Who Moved My Bonus? Executive
Pay Makes a U-Turn [online]. www.nytimes.com [cit.17. 4. 2019] Dostupné z:
https://www.nytimes.com/2009/04/05/business/05comp.html (Cituje v něm James A. Allena).
14
DIGNAM, A. J., LOWRY, J. P. Company slaw, str. 403.
15
Dále používám termín „agency problem“, domnívám se, že se jedná o ustálené a poměrně krátké označení.
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generování zisku z jeho investic 16. Oddělení vlastnictví a správy tedy dovoluje investorům
(principals) investovat jejich kapitál s očekáváním jeho zhodnocení, aniž by osobně museli
investovat také čas na správu společnosti. Správci (agents) společnosti ale vždy budou mít
informační výhodu a bude pro ně lákavé získat pro sebe prospěch větší, než jim jako odměna
náleží.
Význam corporate governance je vyzdvihován vůdčími mezinárodními organizacemi,
jakými jsou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo Světová banka.
Corporate governance chápou jako nástroj k vytvoření transparentního prostředí, nutného pro
dlouhodobé investice a finanční stabilitu, následně podporujícího i vznik silnější společnosti
(ve smyslu lidské společnosti) jako celku 17.. S uvědomováním si corporate governance jako
možného zdroje rizik, souvisejících se vznikem ekonomických krizí a současně jeho možností
pozitivně ovlivnit růst, rozvoj a obecné blaho (well-being) 18.
Zatímco dosavadní popis se týkal spíše vývoje v západní Evropě, neměli bychom
pominout ani specifika vývoje corporate governance ve střední a východní Evropě. Jak
poukazují Čvančarová a Hučka 19 , vývoj corporate governance v této oblasti souvisel
s rozsáhlou ekonomickou transformací. Přechod od socialistické centrálně řízené ekonomiky
k ekonomice tržní, probíhal většinou skrze programy privatizace a v relativně krátkém
časovém období. S tím spojují autoři i nedostatky následně vzniklých systémů správy, kdy
následkem vzniku nedokonalé legislativy a horší vymahatelnosti práva došlo k rozkrádání.
Některé problémy přetrvávají i do současnosti, například slabá ochrana věřitelů a minoritních
akcionářů. V rámci komparace české úpravy s úpravami západních států a při diskuzi ohledně
zavádění nových institutů je tak třeba mít také na paměti dodnes přetrvávající rozdíly a snažit
se je zohlednit.
Jako dvě základní organizační struktury správy akciových společností jsou rozlišovány
monistická organizační struktura a dualistická organizační struktura. Pod těmito názvy jsou
alespoň známy v českém právním prostředí a ve svých zkráceninách jako monistický systém

16

PACCES, A. M., Rethinking corporate governance: the law and economics of control powers, London:
Routledge, 2012, str. 25.
17
G20/OECD. Principy správy a řízení. [online]. oecd-ilibrary.org [cit. 7. 5. 2019]. Dostupné z:
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264236882en.pdf?expires=1559620221&id=id&accname=guest&checksum=E98BFD8F949390C7CF73107AB70AA78A.
18
SVĚTOVÁ BANKA. Toolkit 2 : developing corporate governance codes of best practice.
19
HURYCHOVÁ, K. a BORSÍK, D., ed. Corporate governance: kolektivní monografie, str. 15.
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a dualistický systém v Zákoně o obchodních korporacích

20

. V zahraniční literatuře

v anglickém jazyce se běžně označují jako one-tier a two-tier organisational board structure 21.
Mezistupněm těchto dvou systému je takzvaný systém smíšený. Za ten bývá
označován např. systém švýcarský 22 . V současné době lze pozorovat tendence států dát
společnostem na výběr mezi uvedenými alternativami 23 . Přestože ubývá jurisdikcí, které
nabízejí pouze jeden z uvedených systémů, zejména hlavní reprezentanti obou modelů,
Spojené státy, Spojené království a Německo, tak zatím neučinili 24.

1.2 Obecné znaky monistické organizační struktury
Monistická organizační struktura akciové společnosti je jedním ze dvou systémů řízení
akciových společností společně s dualistickou organizační strukturou. Vzhledem k významu
Anglie při vývoji moderního corporate governance se historii vývoje monistického systému
a corporate governance dosti shodují. V anglické literatuře se setkáme s vymezením
monistické organizační struktury především v souvislosti s komparací s organizačním
systémem dualistickým. Spočívá pak zejména v určení dvojích funkcí správní rady. Tedy
jejích funkcí řídících a kontrolních. Do funkce řídící je obvykle zahrnována i možnost
delegace obchodního vedení na management. K této možnosti podrobněji v dalších
kapitolách.
Davies, Gower, Worthington a Micheler board (správní radu) základně charakterizuje
jako nejdůležitější rozhodovací orgán ve společnosti 25 . Dále ho definuje prostřednictvím
ustanovení UK Corporate Governance Code 2014 26, které stanoví, že každá společnost by
měla být řízena efektivním boardem (správní radou), která je kolektivně zodpovědná
za fungování společnosti.

20

Nadpisy oddílů 3 a 4 v hlavě V. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“, „ZOK“ nebo dle kontextu také „zákon“).
21
Např. ZIMMERMANN, R., REIMANN, M., The Oxford handbook of comparative law, str. 1166.
22
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích In:
ASPI [právní informační systém]. Nakladatelství Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 3. 2019].
23
ZIMMERMANN, R., REIMANN, M., The Oxford handbook of comparative law, str. 1166
24
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, vol. 20, no. 4,
str. 332
25
DAVIES, P. L., GOWER, L. C. B., WORTHINGTON, S., MICHELER, E., Gower's principles of modern
company law., str. 355.
26
V současnosti nejnovější verzí je UK Corporate Governance Code 2018, o něm blíže v kapitole čtvrté.

7

UK Corporate Governance Code 2018 poskytuje obdobnou definici 27 v modernizované
podobě. Oproti starší verzi klade důraz na dlouhodobý a udržitelný růst společnosti
a vytváření hodnot nejen pro akcionáře, ale také pro širší veřejnost.
Cahn a Donald 28 pak vymezují rozdíl mezi monistickým a dualistickým systémem tak,
že žádný člen správní rady nemá žádnou specifickou povinnost dozoru nad ostatními členy.
Co se týká volby mezi systémy monistickým a dualistickým v rámci jurisdikcí
jednotlivých států, Bainbridge se domnívá

29

, že byla zapříčiněna spíše historickými

okolnostmi, politickými kompromisy a tendencí neměnit zavedené pořádky, než na základě
přesvědčení o ekonomické výhodnosti takového rozhodnutí.
Obecné výhody monistického systému oproti dualistickému systému shrnuje Hampel 30.
Vyzdvihuje jeho jasně definovanou řídící strukturu, rychlost rozhodování, flexibilitu, možnost
rychlé výměny managementu a nižší náklady spojené s provozem pouze jediného orgánu.

27

FINANCIAL REPORTING COUNCIL. The UK Corporate Governance Code [online]. Frc.org.uk, 2018 [cit.
14. 5. 2019]., Dostupné z: https://www.frc.org.uk/getattachment/88bd8c45-50ea-4841-95b0-d2f4f48069a2/2018UK-Corporate-Governance-Code-FINAL.pdf, princip 1. A.
28
CAHN, A., a DONALD,. Comparative Company Law: Text and Cases on the Laws Governing Corporations
in Germany, the UK and the USA.. [online], www-cambridge-org.ezproxy.is.cuni.cz [cit.24. 2. 2019Dostupné z:
https://www-cambridge-org.ezproxy.is.cuni.cz/core/books/comparative-companylaw/070E5A27DC1F4D67DD7FF2DDBCFEAE88, str. 303.
29
BAINBRIDGE, Stephen M.: The Board of Directors, The Oxford Handbook of Cor-porate Law and
Governance, Edited by Jeffrey N. Gordon and Wolf-Georg Ringe, Subject: Law, Company and Commercial
Law,
2015,
[online].
[cit.
2018-03-03].
Dostupné
z:
https://www-oxfordhandbookscom.ezproxy.is.cuni.cz/view/10.1093/oxfordhb/9780198743682.001.0001/oxfordhb-9780198743682-e20?rskey=2wzpTh&result=1 str. 289
30
BĚLOHLÁVEK, A., HORÁČEK T. a HORAČEK V. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. str. 1928
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2 Monistická organizační struktura v české platné úpravě
2.1 Systém vnitřní struktury společnosti
Úpravu monistické organizační struktury nalezneme v Zákoně o obchodních
korporacích. Zákon monistický systém definuje pouze pomocí určení jeho orgánů - správní
rady a statutárního ředitele. 31
Napříč doktrínou autoři vyjadřují svůj kritický postoj k úpravě, zejména poněkud
nešťastné definici monistického system, pomocí dvou orgánů. Například Černá a Čech
shrnují, že „předkladatel nedostál svému slibu posílení přehlednosti právní úpravy
a vstřícnosti vůči uživatelům“ 32 nebo Dědič a Lasák mluví o „babylonskému matení“ 33.
Zákon umožňuje společnostem aby si systém své vnitřní struktury změnily formou
stanov

34

a stanovuje také jako nevyvratitelnou domněnku, že v pochybnostech byl zvolen

systém dualistický. 35 Volbu vnitřní struktury lze provést výslovně nebo i pouhým uvedením
příslušných orgánů ve stanovách. 36

2.2 Vymezení orgánů a jejich působnosti
Hlavní část zákonné úpravy nalezneme v § 456 až § 463 zákona. Jejím základem jsou
definice povahy orgánů akciové společnosti s monistickým systémem řízení formou odkazu
na úpravu orgánů akciové společnosti s dualistickým systémem, obsažené v obou odstavcích
§ 456 zákona.
Definice je problematická už i sama o sobě. Dědič s Lasákem zmiňují „pohříchu
nedokonalé vymezení samotné působnosti orgánů“

37

Dále uvádějí mnohé výkladové

problémy, které tato definice umožňuje vzniknout. Slova „jiný orgán společnosti, který má
obdobnou působnost“ v definici statutárního ředitele se mohou vztahovat i na správní radu,
31

Viz. ZOK § 396 odst. 2.
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, vol. 20, no. 4,
str. 332
33
DĚDIČ, J., LASÁK. J.. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (1. část). In: Beckonline [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 4. 3. 2019].
34
Viz ZOK § 397
35
ČECH, P.,ŠUK P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání I. Praha: Ivana
Hexnerová - Bova Polygon, 2016. str. 326
36
DĚDIČ, J., LASÁK. J.. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (1. část).
37
DĚDIČ, J., LASÁK. J.. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (1. část).
32
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zatímco v definici správní rady označují za problematickou část „správní rada nebo předseda
správní rady anebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností“. Z té nelze s určitostí
vyvodit, zda se ustanovení o dozorčí radě bude vztahovat na správní radu, předsedu správní
rady nebo některý fakultativně zřízený orgán.
Sporné výklady, které tato definice umožňuje, dobře ilustruje, že Čech a Šuk § 456
zákona, naproti výše uvedenému, vůbec nepovažují za stanovení působnosti orgánů
společnosti 38 (pouze organizačních a obdobných otázek). S takovým výkladem se zase
neshoduje důvodová zpráva 39.
Další problém, který identifikují Dědič s Lasákem 40, je vztah odkazovacích ustanovení
pouze k zákonu o obchodních korporacích, neberoucí v potaz jiné zákony, které orgány
akciové společnosti zmiňují.
Následujícím ustanovením zákona je § 457, který dispozitivně určuje počet členů
správní rady. Umožňuje tak vznik správní rady jednočlenné. V této souvislosti poukazuje
Dvořák 41, že už samotný pojem „rada“ vyvolává představu kolektivu osob. 42 Hampel 43 také
poukazuje, že není omezen ani maximální počet členů správní rady.
Po poměrně nadbytečných ustanoveních o svolávání správní rady 44 narážíme na další
zásadní ustanovení v § 460 zákona.
Nejprve k druhému odstavci, ten stanoví zbytkovou působnost správní rady. 45
Doktrína se shoduje 46 v názoru, že se jedná o zásadní ustanovení konstrukce monistického
systému 47. Formulace tohoto odstavce, kdy „vždy vzniká problém v situaci, kdy zákon hovoří
o představenstvu“ 48 totiž vytváří významné výkladové obtíže.

38

ČECH, P.,ŠUK P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). str. 327
Důvodová zpráva k ZOK, k § 463
40
DĚDIČ, J., LASÁK. J.. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (1. část).
41
DVOŘÁK, T. in HURYCHOVÁ, K. a BORSÍK, D., ed. Corporate governance: kolektivní monografie, str. 36
42
Obdobně ale např. „Verwaltungsrat“ ve švýcarské úpravě - Art. 707 Code des Obligatios.
43
BĚLOHLÁVEK, A., HORÁČEK T. a HORAČEK V. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013,. str. 1931
44
ČECH, P.,ŠUK P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní), str. 325.
45
Jako speciální ustanovení vůči ustanovení § 163 občanského zákoníku, které stanoví obecně zbytkovou
působnost pro statutární orgán právnické osoby
46
Viz níže
47
ČECH, P.,ŠUK P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní ), str. 326 a ŠTENGLOVÁ,
I. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 2. vydání 2017. V Praze: C.H. Beck, 2017, str. 818.
48
DĚDIČ, J., LASÁK. J.. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (1. část).
39
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Čech a Šuk argumentují, že působnost orgánů je statusovou otázkou v ustanovení, kde
je upravena jsou tedy kogentní dle § 1 odst. 2 občanského zákoníku 49, a proto § 463 odst. 1
a 4 zákona jsou nutně lex specialis k § 460 odst. 2 zákona 50. V důsledku tak „správní radě
náleží veškerá působnost, kterou zákon nesvěřuje valné hromadě nebo statutárnímu
řediteli.“ 51 Podobný výsledek připouští i Dědič a Lasák 52, ačkoliv akceptují i jiné výklady.
S oběma dvojicemi autorů se pak shoduje i Štenglová a kolektiv 53.
Dědič a Lasák dále navrhují aplikovat ustanovení § 460 odst. 2 zákona jako lex
specialis vůči ustanovení § 456 odst. 1 zákona, kde se mluví o působnosti představenstva
(tedy zahrnout do působnosti správní rady), zatímco ustanovení zákona upravující postavení
členů představenstva aplikovat na statutárního ředitele. 54
Odlišný

názor

než

výše

uvedení

autoři

zastává

Havel.

55

Domnívá

se,

že prostřednictvím § 460 odst. 2 dává zákon správní radě veškerou působnost, kromě
působnosti svěřené valné hromadě.
Zpět k prvnímu odstavci § 460 zákona. Týká se základního zaměření obchodního
vedení a jeho formulace vytváří nejistotu o jeho vztahu k ustanovení § 463 odst. 4. Vyjdemeli z teze, že § 463 odst. 4 je kogentní (viz výše), vzniká nám možný konflikt mezi správní
radou (určující základní zaměření obchodního vedení a dohlížející na jeho výkon)
a statutárním ředitelem (s běžným obchodním vedením). Dědič a Lásák 56 i Čech a Šuk 57
se shodují, že správní rada si může otázky obchodního vedení atrahovat. V otázce udílení
nevyžádaných pokynů k obchodnímu vedení (správní radou statutárnímu řediteli) už se ale
rozcházejí 58. Možnost správní rady takové pokyny udílet připouští i Hampel 59.

49

Podpořeno stanoviskem občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp.
zn. Cpjn 204/2015, bod I.
50
ČECH, P.,ŠUK P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní ), str. 326.
51
Tamtéž
52
DĚDIČ, J., LASÁK. J.. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (2. část) . In: Beckonline [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 4. 3. 2019].
53
ŠTENGLOVÁ, I. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 2. vydání 2017, str. 812
54
DĚDIČ, J., LASÁK. J.. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (2. část).
55
HAVEL, B. A ještě k tzv. absolutoriu a také k přenosu obchodního vedení na správní radu. In: Beck-online
[právní informační systém]. www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz [cit. 13. 4. 2019]. Dostupné z: https://wwwbeck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/documentview.seam?documentId=nrptembrgnpw64s7gzpxgxzrg4yq&groupIndex=4&rowIndex=0
56
DĚDIČ, J., LASÁK. J.. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (2. část).
57
ČECH, P.,ŠUK P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní ), str. 327.
58
DĚDIČ, J., LASÁK. J.. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (2. část). a ČECH,
P.,ŠUK P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní ), str. 327
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V následujících paragrafech se zákon věnuje funkci předsedy správní rady. Touto
funkcí se zabývám až v rámci srovnání v kapitole páté.
Poslední skupina ustanovení upravujících monistický system, se týká statutárního
ředitele. Statutární ředitel je definován jako statutární orgán společnosti. Je stanovena přímá
působnost 60 správní rady k jeho jmenování. Důležitým je pak zejména odstavec třetí,
výslovně umožňující slučitelnost funkcí statutárního ředitele a předsedy správní rady.
V souvislosti s § 457 je tak zákonem umožněna jednočlenná správní rada, jejíž jediný člen je
současně statutárním ředitelem. Tento výklad byl potvrzen i Nejvyšším soudem v již
citovaném stanovisku Cpjn 204/2015.
Problematice jednočlenné správní rady, představované statutárním ředitelem
společnosti, stejně jako dalším vybraným institutům, se budu věnovat ještě zvlášť v rámci
komparace v páté kapitole.
Výše jsem nastínil, že ačkoliv se doktrína ohledně úpravy monistického systému často
neshoduje v dílčích otázkách, je poměrně jednotná v kritickém stanovisku k zákonné úpravě
jako celku, zejména k dualitě orgánů monistické organizační struktury. Je tedy na místě zvážit
novelizaci platné úpravy.

59

BĚLOHLÁVEK, A., HORÁČEK T. a HORAČEK V. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, str. 1938.
60
Srov. § 456 odst. 2 ZOK.
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3 Navrhovaná změna české koncepce monistické organizační
struktury
3.1 Návrh zákona
V současné době je v zákonodárném procesu v Poslanecké sněmovně České republiky
schvalován sněmovní tisk č. 207 61 , který obsahuje návrh rozsáhlé novely zákona o
obchodních korporacích. Návrh je nejen rozsáhlý, ale navržené změny také podstatně mění
současnou koncepci monistického systému. Pro všechny paragrafy platné úpravy
monistického systému (vyjma § 397 ZOK) jsou navržené změny, nebo je navrženo jejich
úplné zrušení.
Návrh podstatné změny koncepce monistické organizační struktury přichází
v okamžiku, kdy platná úprava je v mnoha ohledech právnickou odbornou veřejností (viz
předchozí kapitola) kritizována a způsobuje četné výkladové problémy. Současně je ale platná
úprava také ve vysoké míře využívána. To vyplývá z dat Ministerstva spravedlnosti České
republiky obsažených ve zprávě RIA 62 (zprávě hodnocení dopadů regulace) k datu 20. 8.
2016. Podle této zprávy z celkového počtu 25 882 akciových společností bylo celých 4 243
(tedy 16%) s monistickou strukturou správy. Z nich byl pak v celých 3102 (tedy 73%)
společnostech statutární ředitel současně jediným členem správní rady.
Tedy za pouhé necelé tři roky, kdy zákonná úprava umožňuje řízení akciové
společnosti, akciové společnosti s monistickou organizační strukturou už představují poměrně
velkou část z jejich celkového počtu. Novější, než uvedená data jsou, dle mého průzkumu,
zatím k dispozici pouze v neinterpretované podobě 63. Uvedená data jsou poměrně překvapivá,
výrazný úspěch monistického systému se původně neočekával 64. Velmi vysoké využití pak
vykazuje zejména možnost vytvoření jednočlenné správní rady.

61

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a některé další
zákony [online] apps.odok.cz
[cit. 8. 4. 2019]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklepdetail?pid=ALBSAW9B84DM (dále jen „návrh zákona“).
62
Zpráva RIA, jako součást součást návrhu zákona.
63
Veřejná data obchodního rejstříku jsou k dispozici na: https://dataor.justice.cz/
64
Např. ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ , I., ČECH, P.. Co přinese zákon o obchodních korporacích kapitálovým
obchodním společnostem, jejich společníkům a věřitelům?, str. 332 nebo DĚDIČ, J., LASÁK. J.. Monistický
systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky (2. část).
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3.2 Obsah návrhu
Dále se dostáváme k úpravě samotné. Nejpodstatnější změnou je zrušení orgánu
statutárního ředitele bez náhrady. Spolu s valnou hromadou je tak jediným obligatorním
orgánem akciové společnosti s monistickým organizační strukturou správní rada. Tato změna
je krokem k obvyklému (západnímu) pojetí monistického systému.
Odkazovací metodu platného zákona, formulovanou v § 456, mění návrh na metodu
výslovnou. Výslovné úpravy je docíleno dvěma způsoby. Zaprvé byla do oddílu 4
(Monistický systém) přenesena podstatná část úpravy představenstva (také doznává v návrhu
změny). Zadruhé byla do ustanovení v různých částech zákona, zmiňující představenstvo
a dozorčí radu, doplněna formulace „nebo správní rada“ 65. V návaznosti na výkladové obtíže,
spojené s odkazovací formulací platné úpravy, popsané v předchozí kapitole, lze tuto změnu
podpořit.
Po zrušení orgánu statutárního ředitele, se statutárním orgánem stává správní rada,
návrh ji tak v § 456 odst. 1 výslovně označuje. Pokud by byl statutární ředitel nadále upraven
ve stanovách, považoval by se pravděpodobně za orgán zřízený fakultativně. 66
Dále je správní radě přiznáno obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.
Oddělení obchodního vedení a základního zaměření obchodního vedení se ale objevuje
i v návrhu novely. Návrh totiž v § 456 odst. 4 stanovuje zákaz delegace základního zaměření
obchodního vedení a základního zaměření dohledu nad činností na osoby odlišné od členů
správní rady i rozdělení této působnosti mezi členy správní rady. Jedná se tedy o vyjádření
výjimky z možnosti horizontální a vertikální delegace ve vztahu k základnímu zaměření
obchodního vedení a základního zaměření dohledu nad činností. Důvodová zpráva
zdůrazňuje, že výslovná úprava je zvolená především k podpoře právní jistoty. Platná úprava
zákona o obchodních korporacích úpravu delegace působnosti sama neobsahuje
a pro horizontální delegaci využívá úpravu § 156 odst. 2 občanského zákoníku Předchozí
úprava obchodního zákoníku 67 již úpravu delegace ale obsahovala. Obchodní zákoník v § 66d
odst. 1 a 4 umožňoval delegaci obchodního vedení. Z tohoto pověření ale bylo vyjmuto
65

např. §324 nebo § 345 odst. 1 a odst. 2
Zpráva RIA, jako součást součást návrhu zákona.
67
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdější předpisů
66
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rozhodování o základním zaměření obchodního vedení, které tak nebylo možné delegovat.
Zvolené omezení delegace i jeho výslovné vyjádření jsou, dle mého názoru, odůvodněné.
Zbylé odstavce § 456 (účetní závěrka a závěrečná zpráva) jsou jen obsahovým
převzetím navrhované úpravy pro představenstvo, obsažené v § 435 odst. 4 a 5, § 436 a § 437.
Nejedná se tedy o úpravu specifickou pro akciové společnosti s monistickým organizačním
systémem.
Další podstatnou navrženou změnou je obligatorní zavedení kolektivní správní rady.
Návrh stanovuje obecně nejméně tříčlennou správní radu, pro jednočlenné společnosti pak
stanoví výjimku: možnost zachování jednočlenné správní rady prostřednictvím ustanovení
stanov. Návrh shodně s platnou úpravou nestanovuje horní hranici počtu členů správní rady.
Ohledně této změny, zdá se, nepanuje shoda už v této ranné fázi existence návrhu.
Nejvyšší soud České republiky 68 ve svých připomínkách 69 vyjádřil názor, že se jedná
o zpřísnění, pro které navrhovatel neposkytl relevantní argumenty a realizované by
představovalo zvýšení nákladů pro společnosti. Nejvyšší soud dále doporučuje od této změny
upustit s odkazem, že „... i některé další evropské právní řády připouštějí jednočlennou
správní radu“ 70. Nejvyšší soud uzavírá s tím, že je možné uvažovat o zpřísnění u kótovaných
společností. Dle mého názoru, doporučením Nejvyššího soudu je potřeba se zabývat
podrobněji.
Argument navrhovatele obsažený jak v důvodové zprávě, tak ve zprávě RIA, je
prakticky jediný, a to potřeba zachování kontrolního mechanismu ve společnosti. Důvodová
zpráva konkrétně uvádí: „Lze mít důvodné pochybnosti o správnosti úpravy, jež připouští
řízení i kontrolu jakkoli velké akciové společnosti pouze jednou osobou ...“. Záleží tedy, jestli
tento argument posoudíme jako relevantní.
Co se týká argumentů Nejvyššího soudu, zvýšení počtu členů správní rady pak
samozřejmě téměř jistě povede ke zvýšení nákladů na jejich odměny. Je ale otázkou, zda
samotný důsledek zvýšení jejich počtu nemůže pomoci společnosti šetřit v jiných ohledech.
68

dále jen jako „Nejvyšší soud“
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. Připomínky [online]. Apps.odok.cz [cit. 14. 5. 2019]. Dostupné z:
https://apps.odok.cz/veklepdetail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=c
olumn-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=ALBSAW9B84DM&tab=remarks
70
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. Připomínky.
69
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A zda tato změna povede k celkovým úsporám či nikoliv 71. Dle mého názoru je relevance
argumentu výskytem jednočlenné správní rady v jiných evropských právních řádech závislá
na srovnatelnosti podmínek země původu takové úpravy, s podmínkami v České republice.
Otázkou vhodnosti, či nevhodnosti návrhu se budu zabývat podrobněji v rámci páté kapitoly.
Kromě toho, co návrh stanoví, je podstatné také to, co návrh neobsahuje. V kontinuitě
s platnou úpravou návrh nepředepisuje povinné obsazení správní rady, tzv. non-executive
directors. Tedy členy správní rady nepodílejícími se přímo na řízení 72 . Důvodová zpráva
sama uvádí, že původ tohoto institutu i odůvodnění, na základě kterého nebyl v návrhu
obsažen, má zdroj v komparaci se zahraniční úpravou. Do (kapitoly) komparace ho směřuji
i já.
V druhém odstavci § 457 je stanovena délka funkčního období členů správní rady,
ato dispozitivně na 3 roky. V platné úpravě zákona o obchodních korporacích délka funkčního
období pro členy správní rady výslovně upravena nebyla, prostřednictvím odkazovacího
ustanovení ale bylo možné aplikovat § 448 odst. 4 ZOK pro funkční období členů dozorčí
rady. Dispozitivně stanovenou délku funkčního období tak návrh prakticky nemění. Do
formulace návrhu bych asi jen doplnil slova „členů správní rady“. Vzhledem ke zrušení
orgánu statutárního ředitele by však nemělo činit výkladové problémy, že ustanovení
stanovuje funkční období právě členů správní rady a ne nikoho jiného. Formulace nabízející
odchýlení se od navržené úpravy, je pak podobnou té, obsažené v platném znění úpravy
funkčního období pro představenstvo i dozorčí radu.
První odstavec § 458 návrhu zákona se věnuje jmenování a odvolání členů správní
rady. Navržená úprava je dalším projevem celkové koncepce návrhu zákona a přesunem
od odkazovací k výslovné úpravě monistického systému. Obsah ustanovení § 458 odst. 1
návrhu tak odpovídá obsahu § 438 odst. 1 (návrhu i ZOK v platném znění). Více se
dozvídáme z důvodové zprávy. Formulace směřuje mimo jiné k vyloučení možnosti
kodeterminace, kterou návrh ve vztahu k dozorčí radě akciové společnosti s dualistickou
organizační strukturou opět zavádí. Pro vlastní rozhodnutí valné hromady o jmenování či
odvolání, bude zřejmě postačovat běžné usnesení přijaté nadpoloviční většinou přítomných

71
72

Viz. kapitola pátá.
Podrobněji k nim ve čtvrté kapitole.
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akcionářů. 73 Výjimkou z tohoto pravidla je stanovení možnosti jmenování členů správní rady
akcionáři s akciemi s vysílacím právem.
Druhý odstavec stanovuje, že se na členy správní rady použijí ustanovení o střetu
zájmů člena kontrolního orgánu. Důvodová zpráva zmínku o kontrolním orgánu vysvětluje
novým rozdělením ustanovení o střetu zájmů, na ustanovení o střetu zájmů člena voleného
orgánu (jiného než kontrolního) a orgánu kontrolního. Toto řešení míří k vyloučení situace,
kdy by člen správní rady byl povinen informovat správní radu dvakrát. Nejdříve jako orgán,
kterého je členem, podruhé jako kontrolní orgán 74. Za zmínku stojí také, že dle § 54 a § 55
návrhu zákona člen orgánu napříště neinformuje členy příslušného orgánu, ale orgán samotný.
Následující paragraf je věnován zákazu konkurence. Důvodová zpráva uvádí, že se
jedná o úpravu odpovídající navrhovanému zákazu konkurence pro představenstvo akciové
společnosti s dualistickým systémem. Podíváme-li se na tuto úpravu 75, zjistíme, že jedinou
navrhovanou změnou je odstavec čtvrtý, znějící: „Stanovy mohou upravit zákaz konkurence
odchylně od odstavců 1 až 3.“ Potencionálním rizikem této úpravy je, že umožňuje úplné
vyloučení ustanovení zákazu konkurence. Souhlasím proto s obsahem připomínek 76 České
advokátní komory (ČAK) k úpravě zákazu konkurence pro představenstvo a též se domnívám,
že navrhovaná úprava neposkytuje dostatečnou ochranu zejména minoritním akcionářům.
Stanovení zákonné úpravy § 441 jako obligatorního minima s možností zpřísnění
prostřednictvím stanov, jak navrhuje ČAK, se zdá být vhodnějším. Česká advokátní komora
v rámci úpravy akciové společnosti navrhuje stejnou změnu také ve vztahu k dozorčí radě. Já
bych tuto změnu pak aplikoval ze stejných důvodů i v případě monistické organizační
struktury.
Ustanovení paragrafu § 460 návrhu zákona, obsahují podmínky zániku funkce
(převzaté ze zániku funkce člena představenstva), možnost kooptace a právní nástupnictví
právnické osoby, která je (resp. byla) členem správní rady. Domnívám se, že do tohoto
paragrafu by bylo možné také doplnit formulaci postihující zánik funkce člena správní rady,
pokud akciová společnost změní svou organizační strukturu a související povinnost valné
73

Dle § 415 ZOK, § 416 ZOK a contrario (ani návrh jej obsahově nemění)
Při chápání správní rady jako orgánu smíšeného.
75
Jedná se o § 441 ZOK (i návrhu)
76
ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA. Připomínky [online]. Apps.odok.cz [cit. 14. 5. 2019]. Dostupné z:
https://apps.odok.cz/veklepdetail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=c
olumn-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=ALBSAW9B84DM&tab=remarks.
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hromady zvolit nové členy správní rady, pokud se jednalo o změnu organizační struktury
z dualistické na monistickou.

3.3 Shrnutí
Pokud mám navrhovanou úpravu několika větami shrnout, domnívám se, že je
především krokem správným směrem. Zejména zrušením orgánu statutárního ředitele bychom
se dostali na úroveň západních modelů monistického systému. Došlo by tak k naplnění
původního záměru, který sledovalo zavedení monistické organizační struktury do českého
právního řádu, totiž umožnit západním investorům podnikání ve formě, které znají z právních
řádů svého původu. Návrh obsahuje i další pozitivní změny, jakou je např. změna určení
působnosti z metody odkazovací na výslovnou.
Zákonodárce se dle mého názoru dostává do poměrně nezáviděníhodné pozice, kdy
stávající úprava je kritizovaná a dovolím si říci, kvalitativně nedostatečná, přesto ale široce
využívána. Jak naznačují data, pravděpodobně z důvodu (v českém právním řádu jinak
nevídané možnosti) koncentrace moci, a s tím spojeným jednodušším řízením. Politické
prosazení změny nemusí být jednoduché.
Zatímco v platné úpravě se setkáváme s ustanoveními přinejmenším obtížně
interpretovatelnými, v navrhované úpravě jsou předmětem našeho zájmu spíše hodnotové
otázky. Nemusíme pátrat, zda ustanovení dávají vůbec logický smysl a vzájemně se
nevylučují, ale spíše, jestli navrhované řešení je tím nejlepším při specifikách českého
prostředí. V tomto smyslu se budu v kapitole páté hlouběji zabývat tématy jednočlenné
správní rady a případně vhodného počtu členů správní rady, dále non-executive directors
a také funkci předsedy správní rady, delegaci a udílení pokynů.
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4 Monistická organizační struktura v anglickém právním
prostředí
Abychom mohli anglickou úpravu srovnat s českou, musíme si nejen uvědomit její
koncepční odlišnosti, ale také její historické a sociální odlišnosti, které za vznikem těchto
koncepčních odlišností na počátku stály. Moderní forma akciové společnosti 77 byla v Anglii
koncipována už v průběhu industriální revoluce (viz první kapitola) prostřednictvím Joint
Stock Companies Act 1844.
Podstatná pro vývoj anglického práva obchodních korporací byla především výsledná
specifická akcionářská struktura. V Anglii nalezneme podstatně méně koncentrované
vlastnictví akciových společností 78 , než ve zbytku kontinentální Evropy, kde jsou častější
velcí institucionální vlastníci.
Mnoho významných publikací z anglického prostředí uvádí 79, že se zabývá především
listed companies (kótovanými společnostmi) a zbylými korporacemi se zabývají často jen
v minimálním rozsahu. Tento fakt nám bude často komplikovat komparaci s českou úpravou.
Zvýšený zájem anglických autorů o listed companies je dle mého názoru podpořen
větším počtem kótovaných společností v Anglii a poměrně stručnou legislativní úpravou
v mnoha oblastech (nemají pak moc o čem psát).

4.1 Companies Act
Anglické právo obchodních společností dnes spočívá především na legislativě
(statutes) a soudcovském právu (common law, case law) 80 . Základní úpravu obchodních
společností pak nalezneme v Companies Act 2006. 81 Ustanovení Companies Act jsou
považována za kogentní 82. Tam také budeme hledat rozdělení společností na jednotlivé typy.

77

Ve smyslu obecném, ne dle definice českého právního řádu.
Např. HANNIGAN, Brenda. Company, v pozn. na str. 121.
79
Např. PACCES, A. M. Rethinking corporate governance: the law and economics of control powers str. 1 nebo
KERSHAW, David. Company law in context: text and materials, str. 235.
80
FRENCH, D., MAYSON S. W. a RYAN, Ch. L., Mayson, French & Ryan on company law. 33rd edition,
2016-2017. Oxford: Oxford University Law, 2016, str. 11-17
81
Dále také jen jako „Companies Act“, „CA 2006“ nebo „Act“ dle kontextu.
82
FRENCH, D., MAYSON S. W. a RYAN, Ch. L., Mayson, French & Ryan on company law, str. 28
78
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Definice základních typů společností v Anglii je jiná než jakou známe z právních řádů
kontinentální Evropy. Zatímco český právní řád uvádí numerus clausus druhů společnost,
které lze zřídit, Companies Act tak nečiní. Základem dělení společností, které section 3 až 5
nabízí jsou tři hlediska. Zaprvé, zda se jedná o společnost s omezeným (limited company),
nebo neomezeným ručením (unlimited company). Zadruhé, zda se jedná o private 83, nebo
public company. A zatřetí, zda se jedná o společnost, která má svůj základní kapitál rozvržen
na určitý počet akcií. 84 Přičemž platí, že společnost jejíž členové ručí neomezeně nebo
společnost, která nemá základní kapitál rozvržen do akcií může být pouze private company. 85
Obecně řečeno, je české akciové společnosti nejblíže public company limited by
shares, jak bývá připodobňován 86 kontinentální (německý) typ v literatuře, věnující se
komparaci. K zjištění existujících limitů tohoto srovnání je ale třeba zjistit, co rozdělení
private a public companies vlastně znamená.
Zatímco private companies Companies Act definuje negativně, jako společnosti, které
nejsou public companies. Public companies pak definuje jako společnosti, které jsou ve svém
zakladatelském právním jednání tak označeny a byly jako takové registrovány (po určitém
datu) 87. Hlavní rozdíly tak v samotné definici nenajdeme. Companies Act je stanoví až v
section 755 a 761. Private company nesmí nabízet své akcie veřejně („offer to the public“)
a pro public company je stanoven povinný základní kapitál ve výši, která není jen
symbolická 88. Význam sousloví „offer to the public“ je pak vysvětlen v section 756.
Význam rozdělení na public a private companies nespočívá jen ve výše uvedených
rozdílech, ale je spojeno také se sociálním a ekonomickým významem společnosti a je
základem pro přísnější úpravu public companies 89 . Companies Act obsahuje pro private
a public companies jen jednu společnou úpravu, která je z velké části shodná (například
od výrazně odlišných úprav české společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti),
liší se (mimo jiné) počtem ředitelů (directors). Zatímco u private companies postačí ředitel
83

Tyto pojmy nebudu překládat,.
Protikladem formy limited by shares je limited by guarantee, uvedené zjednodušené dělení, ale používá i
FRENCH, D., MAYSON S. W. a RYAN, Ch. L., Mayson, French & Ryan on company law, str. 49.
85
Tamtéž, str. 49.
86
Např. FRENCH, D., MAYSON S. W. a RYAN, Ch. L., Mayson, French & Ryan on company law str. 431 Používá připodobnění „large public companies“ k akciové společnosti s dualistickou organizační strukturou.
87
Viz. s 4 (2) (a) Companies Act 2006.
88
FRENCH, D., MAYSON S. W. a RYAN, Ch. L., Mayson, French & Ryan on company law, str. 58.
89
DAVIES, P. L., GOWER, L. C. B., WORTHINGTON, S., MICHELER, E., Gower's principles of modern
company law., str. 13
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jediný, vyžaduje úprava pro public companies ředitele dva. Pro public company je také
vysloven požadavek na zřízení funkce sekretáře

90

(secretary). Jeho pozici legislativa

91

nestanovuje, činí tak ale judikatura . Ta jako obvyklou náplň této funkce stanoví právní
poradenství společnosti, vypracování zápisů z valných hromad (general meetings) a jednání
boardu a komunikaci s Companies House (správce obchodního rejstříku).
Další povinnosti stanoví Companies Act pro public companies zvlášť (a nadto zvlášť
ještě pro kótováné společnosti) na závěr každé upravené oblasti. 92 Například tak stanoví
public companies povinnost pravidelně svolávat valné hromady.
Companies Act zná jen jedinou formu organizačního uspořádání, uspořádání ve své
podstatě monistické (ačkoliv tak pochopitelně není označeno). Celá anglická koncepce
obchodních korporací je postavena na výsadním postavení 93 akcionářů (the members of the
company, s 112 CA) a základech obchodní korporace ve smluvních vztazích mezi ní a jejími
akcionáři, 94 které se prolínají celou anglickou úpravou. Tento důraz lze vidět už na samotném
určení akcionářů (members) samotných, jako základním kamenu anglické obchodní
korporace. V porovnání s českou úpravou se tedy nejedná o orgán, jehož součástí by byli
akcionáři, jakým je například valná hromada, ale akcionáři tvoří orgán sami o sobě. Anglická
úprava sice zná general meeting, ten ale není orgánem a akcionáři jeho prostřednictvím jen
jednají. 95
Pro úpravu obsaženou v Companies Act je obecně charakteristické, že je v mnoha
ohledech překvapivě stručná. A to i přesto, že samotný rozsah Companies Act 2006 jako
kodex o rozsahu 1300 sections zrovna za stručný označit příliš nelze. Souvisí to s kogentní
povahou Companies Act. Cokoliv v něm uvedené by se stalo pro společnosti závazné
a zákonodárce proto některé otázky upravil jen v minimálním rozsahu. Například o ředitelích
Companies Act nestanoví téměř nic. Nezřizuje žádný orgán, jehož by byly členy. Nestanoví,
že by měli rozhodovat kolektivně. Nedefinuje dokonce ani působnost ředitelů. Nestanoví ani
další dělení ředitelů. Companies Act sice obsahuje popis ředitele, které připomíná jeho
definici, je ale popsán jako jakákoliv osoba, zastávající místo ředitele, bez ohledu na jeho
90

Viz. S 271 a násl. CA 2006.
Re Maidstone Buildings Provisions Ltd (1971) 1 WLR 108.
92
Např. s 336 a násl. CA 2006, s 593 a násl. CA 2006.
93
KERSHAW, D.. Company law in context: text and materials, str. 191
94
S 33 CA: „The provision of a company's constitution bind the company and its members to the same extent as
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označení. 96 Pokud bychom tedy připustili, že se vůbec o definici jedná, jednalo by se
o definici kruhem.
Z norem, které nás pak Companies Act v souvislosti s corporate governance lze zmínit
právě stanovení povinnosti společnosti mít ředitele. Dále pak například povinnosti, aby
nejméně jeden z ředitelů společnosti byl fyzickou osobou, právo akcionářů odvolat ředitele
nebo povinnosti ředitelů při výkonu funkce.

4.2 Model Articles
Companies Act ale není jediným pramenem anglického práva obchodních korporací.
Companies Act stanoví v section 19 pravomoc k vytvoření tzv. Model Articles of Association
(Model Articles), modelové stanovy, existující ve verzi pro private a public companies. Z
hlediska závaznosti je text Model Articles pouze dispozitivní. 97 Jedná se tak, dle mého
názoru, o elegantní způsob, kterým stát adresátům norem navrhuje základní úpravu jejich
podnikání a současně jim potencionálně snižuje náklady, protože tuto úpravu nabízí nikoliv
v paragrafovém znění legislativy, ale už ve formě Model Articles.
Jak jsem již zmínil Model Articles existují ve dvou verzích, pro private and public
companies zvlášť. Obě verze jsou si ale v mnoha ustanoveních podobné a jejich ustanovení
jsou si vzájemně odpovídající, tam kde je to s ohledem na rozdílnost předmětu úpravy mořné.
Na začátku Model Articles (shodně v obou verzích) najdeme dvě podstatná ustanovení.
V článku třetím 98 je stanovena působnost ředitelů, kterou jsme nenašli v Companies Act.
Vzhledem k významu tohoto článku považuji za vhodné ho analyzovat. Jak je poukazováno
v anglické literatuře 99 , formulace obsahu tohoto článku doznala podstatné změny a právě
ve srovnání s předchozí úpravou je nejlépe vidět současný obsah tohoto článku. Jak zmiňuje
Kershaw 100, předchozí úprava v Table A (předchůdce Model Articles) stanovila, že „company
shall be managed by directors“, tedy, že společnost je řízena řediteli. Podstatným problémem,
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Viz S 250 CA 2006.
Viz S 18 a 20 CA 2006.
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Jeho znění v aktuální verzi Model Articles je: „Subject to the articles, the directors are responsible for the
management of the company’s business, for which purpose they may exercise all the powers of the company”.
99
KERSHAW, D. Company law in context: text and materials, str. 235.
100
Tamtéž.
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na který Kershaw v souvislosti s touto formulací upozorňuje, že předchozí úprava ředitelům
teoreticky neumožňovala delegovat obchodní vedení, protože stanovila jeho osobní výkon.
Současná verze Model Articles už stanoví pouze odpovědnost ředitelů za řízení
společnosti, čímž bere v potaz možnost delegace přímo adresované v článku pátém. Dále
definice stanoví, že ředitelé k výkonu své působnosti mohou využít veškeré pravomoci
společnosti. Opět v souvislosti s článkem pátým se jedná o vyjádření možnosti delegace
jakýchkoliv pravomocí společnosti na další osoby (nebo komise), jejichž okruh také není
omezen. Jakákoliv omezení jsou tedy ponechána na akcionářích formou odchýlení se
od těchto dispozitivních ustanovení.
V návaznosti na rozbor zmíněných článků poukazuje Kershaw na moderní tendenci
zvýrazňující delegační a kontrolní funkce správní rady (boardu) namísto funkce řídící.
Ve čtvrtém článku Model Articles je stanovena takzvaná members’ reserve power.
Představuje prolomení velmi starého konceptu separation of ownership and control 101, který
říká, že akcionáři nemohou zasahovat do záležitostí společnosti přímo, ale pouze nepřímo,
především prostřednictvím odvolání ředitelů. Nový institut klasickou verzi akcionářského
zásahu dění ve společnosti nenahrazuje, spíše jej doplňuje. Odvolání ředitele je totiž možné
i prostřednictvím pouhého ordinary resolution

102

, tedy formou běžného usnesení

nadpoloviční většiny akcionářů společnosti. Naproti tomu, members’ reserve power vyžaduje
formu special resolution, tedy rozhodnutí přijaté většinou nejméně tří čtvrtin akcionářů 103.
Toto ustanovení je tedy i dalším projevem silné pozice akcionářů v anglické koncepci
obchodních korporací.
Dalšími oblastmi, které Model Articles upravují, jsou například způsob rozhodování
ředitelů, způsob rozhodování akcionářů nebo způsob hlasování na valných hromadách
(general meetings.)
Ani Model Articles ale žádným způsobem neupravují postavení non-executive
directors.

101

Např. FRENCH, D., MAYSON S. W. a RYAN, Ch. L., Mayson, French & Ryan on company law. str. 433.
Viz S 168 (1) CA 2006.
103
Viz S 283 (1) CA 2006.
102
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4.3 UK Corporate Governance Code
Ještě podrobnější úrovní úpravy corporate governance než Model Articles, je The UK
Corporate Governance Code (UK Code). Je vydáván Financial Reporting Council a jeho
poslední verze je z roku 2018 104. UK Code je významný ale jen ve vztahu k tzv. premium
listed companies 105 , (kótované společnosti, které se dobrovolně zavazují splňovat vyšší
kritéria) kótovaným na tzv. „Main Market“ 106 London Stock Exchange. Vyplývá tak
z Financial Services and Markets Act 2000 a tzv. Listing rules. Financial Services and
Markets Act (jako obecně závazný akt legislativy) se odkazuje 107 právě na Listing rules
a stanoví sankci za nevyhovění jim 108. Listing rules jsou pravidla pro veřejně obchodované
společnosti vydávány UK Listing Authority (UKLA) resp. Financial Conduct Authority, pod
kterou UKLA spadá.
Co se závaznosti týče, je nutné odlišovat mezi závazností Financial Services
and Markets Act a UK Code samotného. Financial Services and Markets Act je závazným
aktem legislativy a společnosti jsou tedy vázány jeho section 91, která stanoví povinnost
společností comply or explain (podřídit se nebo vysvětlit). Obsah UK Code závazný pro
společnosti není, jedná se pouze o soft law.
Současně je ale potřeba nepůsobit na adresáty formou donucení a umožnit tak
společnostem uspořádat své vnitřní poměry jinak než UK Code navrhuje a zohlednit tak svá
specifika, která obecné normy z principu nemohou postihovat. Společnosti jsou tedy povinny
vyjádřit ve svých výročních zprávách, zda přijaly UK Code v plném rozsahu, nebo se od UK
Code zcela, nebo z části odchýlily a vysvětlit proč ho nepřijaly nebo proč se od něj v určitém
ohledu odchýlily. V souladu s výše uvedeným principem, za nepřijetí nebo odchýlení nehrozí
žádná formální sankce. Motivací k přijetí nebo náležitému odůvodnění má být nepřímo tlak
investorů. Investoři mohou dát přednost investici do cenný papírů společnosti, která podrobně
vysvětluje své uspořádání vnitřních stahu před investicí do spolčenosti, která se odchyluje
od principů dobré správy a řízení, ale vysvětlení nenabízí.
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FINANCIAL REPORTING COUNCIL. The UK Corporate Governance Code [online]. Frc.org.uk, 2018 [cit.
14. 5. 2019]. Dostupné z:
https://www.frc.org.uk/getattachment/88bd8c45-50ea-4841-95b0-d2f4f48069a2/2018-UK-CorporateGovernance-Code-FINAL.pdf.
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Podrobněji DAVIES, P. L., GOWER, L. C. B., WORTHINGTON, S., MICHELER, E., Gower's principles of
modern company law , str. 15.
107
S 96 (1) Financial Services and Markets Act 2000.
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Formu odůvodnění ale ani Financial Services and Markets Act, ani UK Code
nestanoví. Nestanoví tak ani žádným adjektivem, lze si například představit stanovení
povinnosti odůvodnění náležitého nebo řádného. Financial Services and Markets Act
vyžaduje pouze určení časového rámce v jakém se od ustanovení UK Code má společnost
v plánu odchýlit.
Koncepčně je UK Code 2018 rozdělen na tematické celky, v jejich rámci pak nabízí
principy (principles) a ustanovení (provisions). Principy jsou základními vyjádřeními
myšlenek, na kterých UK Code stojí, jednotlivá ustanovení pak jejich podrobnějším
rozpracováním.
Podstatným obsahem, který UK Code přináší nad rámec norem Companies Act
a Model Articles, je úprava rozdělení ředitelů na executive directors a non-executive
directors 109.
Non-executive directors jsou, jak už napovídá jejich označení, ředitelé, kteří se
obvykle nepodílejí přímo na řízení společnosti. Jejich čas věnovaný společnosti je zpravidla
výrazně nižší než u executive directors a nepodílejí se na každodenním fungování společnosti.
Jejich význam je spjat s kontrolní funkcí správní rady, proto je obvyklé, že mají místo spíše
ve správních radách velkých společností, jejichž řídící funkce je upozaděna 110. Teoretický
obsah působnosti non-executive directors nabízí Kershaw 111, uvádí také ale, že praxe může
být dosti odlišná. K non-executive directors blíže dále v páté kapitole.
V souvislosti s non-executive directors pak UK Code stanovuje jejich počet. Navrhuje
aby nezávislí non-executive directors tvořili celou polovinu obsazení správní rady (mimo
jejího předsedy) 112. U menších společností vyžaduje alespoň dva. S non-executive directors
UK Code pevně spojuje potřebu jejich nezávislosti. Ta má být deklarována vždy ve vztahu ke
konkrétnímu non-executive director ve výroční zprávě. V ní se správní rada také má
vypořádat s okolnostmi, které UK Code předpokládá a považuje je za překážku jejich
nezávislosti, např. pokud byl v posledních pěti letech zaměstnancem společnosti nebo pokud
je významným akcionářem společnosti. V takových případech musí správní rada poskytnout
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V těchto případech se budu držet anglických označení. Přímý překlad non-executive directors jako
„nevýkonní ředitelé“ by v češtině naznačoval poněkud jiný význam.
110
KERSHAW, D. Company law in context: text and materials str. 236
111
KERSHAW, D. Company law in context: text and materials str. 239
112
Viz čl. 11. UK Code 2018
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vysvětlení. Je ale s konečnou platností na posouzení správní rady, zda je osoba ředitele
považována za nezávislého. Nedávné změny směřují k ještě většímu důrazu právě
na nezávislost ředitelů 113.
Ačkoliv non-executive directors představují výhody, jakými mohou být nezávislost
nebo profesní specializace, jsou s nimi neodmyslitelně spjaty i určité nevýhody. První
takovou nevýhodou je informační nerovnováha mezi executive a non-executive directors. Ta
vzniká ze samotné podstaty denního fungování společnosti, kterého se výkonní ředitelé
účastní více a věnují mu více času. Další riziko na které upozorňuje Kershaw 114, je zvýšený
vliv executive directors na rozhodování. Většina rozhodnutí bude totiž před svým oficiálním
přijetím v rámci jednání správní rady předjednána, často při neformálních hovorech
výkonných ředitelů, u kterých non-executive directors nebudou přítomni. Kershaw také
poukazuje, že výsledný efekt je dán dynamikou sociálních vztahů mezi řediteli a je,mimo jiné,
ovlivněn právě poměrem počtu executive a non-executive directors, kteří zasedají ve správní
radě 115.
Dalším významným institutem, který není upravený v Companies Act ani Model
Articles je funkce předsedy správní rady (chairman of the board). Jeho úlohu popisuje UK
Code v principech (část principles) jako vůdce odpovědného za hladké fungování boardu,
otevřenou debatu a efektivní zapojení non-executive directors. Jeho úkolem je podílet se i na
řešení uvedeného problému nedostatečné informovanosti, zejména non-executive directors.
Prostřednictví ustanovení UK Code (provisions) je doporučováno také, aby byl předseda
správní rady nezávislý a nebyl současně výkonným ředitelem (chief executive, CEO). Tato
myšlenka je jednou z nejpodstatnějších v celém UK Code. Takovou kumulaci funkcí UK
Code považuje za obhajitelnou jen výjimečně, doporučuje předchozí konzultaci s akcionáři a
zveřejnění na webových stránkách společnosti. Předseda správní rady by také neměl zůstávat
ve funkci déle než devět let. Případné prodloužení by mělo být také odůvodněno.
Ještě podrobnější návrhy pro dobrou praxi (good praxis) než UK Code nabízí
Guidance on Board Effectiveness 116. Jedná se o další dokument vytvoření Financial Reporting
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Council k podpoře UK Code. Vychází z jeho stavby a opět nezávazným způsobem ještě dále
rozpracovává otázky z UK Code vyplývající.

4.4 Shrnutí
V této kapitole jsem se pokusil poukázat na základní znaky anglické koncepce práva
obchodních korporací. Anglické moderní právo je výsledkem historického vývoje za
industriální revoluce. Jeho změnám v posledních desetiletích často předcházely skandály,
spojené s významnými obchodními korporacemi. Například naposledy krize, která začala v
roce 2007.
Anglie jako představitel anglo-amerického právního prostředí, je tradičně spojená se
systémem common law. Její dnešní úprava práva obchodních korporací je ale obsažena už
především v legislativě, zejména v Companies Act 2006. Anglická úprava obsahuje výrazně
odlišné vymezení základních druhů obchodních korporací, než je obvyklé pro úpravy
kontinentální Evropy. Neobsahuje druh společnosti přímo odpovídající (české) akciové
společnosti. Všechny druhy anglických společností jsou si vzájemně dosti podobné a jejich
úprava v legislativě z velké částí pro všechny společná. Všechny druhy anglických
společností také vycházejí z myšlenky odvozování od akcionářů společnosti, projevující se v
jejich silném postavení. Úprava v Companies act je často obsažena jen v minimálním rozsahu
a ve zbylém ponechána na představě akcionářů uskutečňované prostřednictvím stanov.
Anglická koncepce obsahuje zajímavé koncepce, jakými jsou non-executive directors
nebo zákaz slučitelností funkcí předsedy správní rady a výkonného ředitele (CEO). Tyto
budou předmětem našeho zájmu v páté kapitole.
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5 Česká a anglická právní úprava ve vzájemném srovnání
5.1 Postavení

monistické

organizační

struktury,

povaha

pramenů

a dispozitivnost úpravy

Ohledně postavení monistické organizační struktury v českém a anglickém prostředí je
situace dosti odlišná. Zatímco, jak uvádím v první kapitole, v anglickém prostředí jsou řízeny
výhradě prostřednictvím monistické organizační struktury (s výjimkou možnosti dualistické
formy Societas Europaea), v České republice se jedná o doplnění již existující možnosti
dualistické organizační struktury. Návrh zákona o obchodních korporacích na tomto stavu nic
nemění a umožňuje volbu mezi oběma typy organizační struktury. Preference dualistické
organizační struktury je patrná v platném znění zákona o obchodních korporacích i v jeho
návrhu. Je možné ji vyvodit ze dvou okolností. Zaprvé zákon o obchodních korporacích
v pochybnostech dává dualistické organizační struktuře přednost (§ 396 odst. 3 ZOK i návrhu
zákona). Zadruhé úprava dualistické organizační struktura akciové společnosti je
systematicky řazena v zákoně o obchodních korporacích před úpravu monistické organizační
struktury.
Také povaha pramenů v obou prostředích je odlišná. Hlavními prameny práva
obchodních korporací v Anglii jsou statutes (legislativa), common law (soudcovské právo)
a evropské právo. Koncepce anglických statutes je na rozdíl od českých zákonů odlišná v tom,
že všechna jejich ustanovení jsou kogentní. Statutes tak nevyjadřují představu zákonodárce
o vhodném nastavení normovaných vztahů, ale stanovují jen (nutné) minimum těchto vztahů.
Výhodou tohoto pojetí je, že kogentní povahu ustanovení obsažených v Companies Act není
třeba dovozovat výkladem.
Koncepce současného zákona o obchodních korporacích vychází z ustanovení § 1
odst. 2 občanského zákoníku, který stanovuje jako výchozí možnost se od ustanovení
odchýlit. Za výjimku z toho pravidla občanský zákoník stanoví „ujednání porušující dobré
mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob“. Právě postavení osob je pak
obecně hlavním důvodem kogentnosti vyskytujícím se v souvislosti s ustanoveními zákona
o obchodních korporacích. Důsledkem této rozdílnosti české a anglické úpravy je tedy, že
28

dispozitivní nebo kogentní povahu jednotlivých ustanovení lze v české úpravě dovodit až
výkladem.
V minulosti metodu stojící někde mezi dispozitivní a kogentní, využíval obchodní
zákoník 117. Jeho povaha byla také v základu dispozitivní, ale kogentní ustanovení byla určena
taxativním výčtem.
Dispozitivní úpravu nabízí anglická úprava ve formě již zmiňovaných Model Articles.
Jejich funkce je dvojí. Zaprvé tedy rozvíjí kogentní úpravu obsaženou v Companies Act
a představují úpravu některých otázek práva obchodních společností, tak jak ji uznává státní
moc. Zadruhé úpravu nabízí ve formě stanov. Druhou vlastnost považuji za vstřícný krok ke
společnostem, který jim má potenciálně ušetřit část nákladů, spojených se založením
společnosti. Považuji tedy tuto formu jako zajímavé řešení s jasnými pozitivy, nicméně se
nedomnívám, že by ho v této podobě bylo možné přenést do našeho prostředí. Jak uvádím
výše, česká koncepce dlouhodobě zahrnuje do legislativy i dispozitivní úpravu.
Poslední úrovní úprav jsou soubory pravidel s povahou takzvaného soft law. Tradičně
mezi ně patří takzvané kodexy dobré správy. Navazující formou ale mohou být i ve čtvrté
kapitole zmiňované Guidance on Board Effectiveness.
Právě kodexy dobré správy se zabývám podrobněji níže v rámci této kapitoly.
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Zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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5.2 Správní rada - počet členů správní rady
V této podkapitole se budu věnovat komparaci institutu správní rady v otázce počtu
členů správní rady. To je otázkou základní, ale také poměrně zásadní. Všechny srovnávané
úpravy (česká platná, česká úprava navrhovaná a úprava anglická) tuto otázku upravují
různým způsobem. Jak vyplývá z předchozích kapitol, česká platná úprava stanovuje
tříčlennou správní radu pouze dispozitivně, zatímco návrh zákona o obchodních korporacích
stanoví tříčlennou správní radu jako obligatorní minimum. S uvedenou možností se
dispozitivně odchýlit stanovením vyššího počtu a výjimkou pro jednočlenné společnosti.
Jak jsem již naznačil v kapitole čtvrté, přímá komparace s anglickou úpravou už není
tak jednoduchá jako komparace českých úprav. Český pojem akciové společnosti, jak ji chápe
zákon o obchodních korporacích, obsáhne public companies i část private companies. Co se
týká private companies, jedná se konkrétně o část private companies limited by shares. Ani po
tomto zúžení se ale nebude jednat o všechny, protože podstatná část takových společností
bude svou povahou bližší společnosti s ručením omezeným. Bez pochyb je tedy v obou
právních prostředích možná existence společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen do akcií
a neučinila veřejnou nabídku akcií. Takovou společností v České republice ale bude akciová
společnost a v Anglii jí může být i private company.
Nejčastější obdobou akciové společnosti bude public company limited by shares.
Problém tohoto srovnání vyplývá tedy už ze samotných pojmenování, že česká úprava
akciové společnosti dává důraz na vtělení hlasovacích práv do akcií, zatímco úprava anglická
zdůrazňuje onu veřejnost. Rozdílem je tedy, že česká úprava akciové společnosti předpokládá
možnost úpisu akcií na základě veřejné nabídky. Takovou možnost anglická úprava private
company neposkytuje.
Pomocným hlediskem nám může být také požadavek základního kapitálu pro public
companies 118 , podobně jako u české akciové společnosti. Výše základního kapitálu pro
private companies je pak, podobně jako u české společnosti s ručením omezeným jen
symbolická.
Vracíme se přímo k otázce počtu členů správní rady. V souvislosti s výše uvedeným
dělením anglická úprava se v případě private companies spokojí s jediným členem správní
118

Viz čtvrtá kapitola.
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rady (director), pro public company jsou ale vyžadováni dva. Záleží ale jak budeme schopni
tento rozdíl vztáhnout k úpravě české.
Jak jsme řešili v rámci druhé kapitoly, zpřísnění počtu členů vyvolává diskuzi.
Navrhovatel argumentuje, že „Lze mít důvodné pochybnosti o správnosti úpravy, jež připouští
řízení i kontrolu jakkoli velké akciové společnosti pouze jednou osobou“ 119. Své argumenty
dále rozvíjí ve zprávě RIA, kde mluví o možnosti zneužití a ohrožení zájmu akcionářů
i širšího okruhu stakeholderů. Ve zmíněných připomínkách k návrhu zákona Nejvyšší soud
České republiky vyjadřuje svůj názor, že navrhovatel zde nepřináší relevantní argumenty
a doporučuje zachování platné úpravy. K platné úpravě se Nejvyšší soud vyjádřil v (už také
zmíněném) stanovisku Cpjn 204/201. V jeho závěru Nejvyšší soud uznává, že platná úprava
„stírá kontrolní funkci správní rady“, ale také, že zákon takový výsledek připouští (což je
bezrozporné). Dále k této úpravě poznamenává, že třetí osoby jsou chráněny prostřednictvím
zápisu do obchodního rejstříku, ze kterého bude seznatelné potlačení kontrolní funkce správní
rady. Nejvyšší soud ale ve stanovisku zákonnou úpravu nehodnotí a neříká, zda je zápis
v obchodním rejstříku dostatečným prvkem ochrany.
V první řadě je třeba potvrdit, že argumenty navrhovatele obsažené jak v důvodové
zprávě, tak ve zprávě RIA nejsou zcela konkrétní. Je tedy otázkou, zda je možné pozici
návrhu obhájit.
Já se domnívám, že výchozí myšlenkou pro zavedení monistické organizační struktury
by měla být její rovnocennost se systémem dualistickým. V tomto smyslu bych rád poukázal,
že u české akciové společnosti s dualistickou organizační strukturou se ze zákona povinně
zřizují orgány představenstva a dozorčí rady, pro jejichž členy platí neslučitelnost funkcí 120.
Pokud zákon takto pečlivě trvá na tom, aby kontrolní funkce v akciové společnosti
s dualistickým systémem byla zajištěna, měl by v rámci zachování rovnocennosti obou
systémů trvat také na existence kontrolní funkce i v rámci monistického systému.
V reakci na stanovisko Nejvyššího soudu se můžeme ptát, zda by obdobnou
argumentaci, jakou je ochrana třetích osob, jen zápisem v obchodním rejstříku, bylo možné
uplatit i na akciové společnosti s dualistickým systémem. Zda by bylo možné obhájit zrušení

119
120

Viz. důvodová zpráva k návrhu novely.
Viz § 447 odst. 5 ZOK

31

dozorčí rady akciové společnosti s dualistickým systémem s ochranou třetích osob spočívající
v zápisu do obchodního rejstříku. Domnívám se, že nikoliv.
Argumentů pro zachování platné úpravy je možné vybavit si samozřejmě více.
Můžeme si například představit argument, že není vhodné očekávat od monistického systému
stejný stupeň kontroly, jaký poskytuje systém dualistický, protože povaha obou systému je
jiná. Zatímco povaha obou systému samozřejmě odlišná je, hlavním odlišením monistického
systému je toliko jiné uspořádání řízení a kontroly oproti systému dualistickému. Zahrnutí
obou funkcí do působnosti jediného orgánu. Nikoliv rezignace na přítomnost kontroly jako
takovou.
Nutnost existence kontroly potvrzuje mnoho anglických autorů. Mayson, French
a Ryan chápou jako odpovídající institut dozorčí rady v dualistického systému non-executive
directors 121 . Pro takové chápání je tedy v první řadě nutné mít vícečlennou správní radu,
jejímiž členy budou moci být i zmínění non-executive directors.
Bainbridge se zabývá teoretickou myšlenkou jediné osoby, autokrata, na vrcholu
hierarchie ve společnosti a poznamenává, že někdo musí autokrata monitorovat 122.
Davies, Gower, Worthington a Micheler poukazují 123, že dominance jediného ředitele
s příliš silnou pozicí byla hlavním důvodem vzniku již zmiňované Cadburyho komise 124.
S obdobnými názory se setkáme ale i v českém prostředí. Andreisová je přesvědčena,
že: „Přestože jsou tedy v monistickém systému řízení i kontrola svěřeny do rukou jediného
orgánu, k určitému oddělení obou funkcí nepochybně dochází...“ 125
Uvědomuji si nicméně obtížnost tohoto důkazu, zejména v situaci, kdy cílem
zkoumání většiny anglických autorů jsou zejména kótované společnosti, tedy jen početně
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FRENCH, D., MAYSON S. W. a RYAN, Ch. L., Mayson, French & Ryan on company law , str. 431
BAINBRIDGE, Stephen M.: The Board of Directors, The Oxford Handbook of Cor-porate Law and
Governance, Edited by Jeffrey N. Gordon and Wolf-Georg Ringe, Subject: Law, Company and Commercial
Law, 2015, [online]. www-oxfordhandbooks-com.ezproxy.is.cuni.cz [cit. 15. 4. 2019]. Dostupné z: https://wwwoxfordhandbooks-com.ezproxy.is.cuni.cz/view/10.1093/oxfordhb/9780198743682.001.0001/oxfordhb9780198743682-e-20?rskey=2wzpTh&result=1, str. 298.
123
DAVIES, P. L., GOWER, L. C. B., WORTHINGTON, S., MICHELER, E. Gower's principles of modern
company law, str. 392.
124
V jejím případě šlo o moc soustředěnou v rukách CEO, nikoliv jediného člena správní rady. Jejich souběh
platná ani navrhovaná česká úprava ale nevylučuje. V praxi tedy může jít o tu samou osobu.
125
ANDREISOVÁ, L. Působení správní rady v monistické struktuře akciové společnosti. In: Beck-online
[právní informační systém]. www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz [cit. 17. 4. 2019].
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úzká skupina celkového počtu společností. Přesto jsem v literatuře z anglického (liberálního)
právního prostředí nenarazil na zpochybnění ustanovení Companies Act, které stanovuje
počet ředitelů v public company na nejméně dva. Stejně jako Companies Act pak považuji za
zásadní rozdíl, jestli jsou obligatorně stanoveny minimálním počtem jeden nebo dva ředitelé
(directors).
Ve zmiňovaných připomínkách Nejvyššího soudu ale zaznívají i další argumenty pro
zachování platné české úpravy. Zaprvé Nejvyšší soud poukazuje na dodatečné náklady, které
by změna představovala pro společnosti, které v současnosti mají jednočlennou správní radu.
Ačkoliv zkoumání nákladů není cílem mé práce, rád bych alespoň nastínil existenci jiného
pohledu na tuto problematiku, kterou bychom měli mít na zřeteli.
Bainbridge uvádí 126, že kolektivní rozhodování může oproti rozhodování jediné osoby
šetřit náklady. Tuto tezi odůvodňuje tak, že součástí každého rozhodovacího procesu je nutně
(mimo jiné) využití paměti a vyhodnocování informací. Domnívá se (a podkládá to studiemi),
že kolektivní paměť umožňuje dosažení lepších výsledků než paměť jednotlivců, zejména
pokud si každý z kolektivu dokáže specializovat na zapamatování určitých aspektů v rámci
opakovaných komplexních procesů. Výhodu kolektivu v rámci vyhodnocování informací také
spatřuje v rámci specializace, možnosti brainstormingu v rámci skupiny a také v prosté
možnosti poukázat na možnost chyby jiného člena kolektivu.
Bainbridgem uvedené výhody kolektivu při rozhodování, pokud bychom je bez
bližšího zkoumání přijali za pravdivé, by znamenaly snížení nákladů na provoz kolektivní
správní rady prostřednictvím lepších výsledků jejich rozhodování oproti rozhodování
jednotlivce. Domnívám se, že i v takovém případě by výsledek závisel ve velké míře opět
na velikosti společnosti. V účetnictví malé společnosti by náklady na odměny členů správní
rady představovaly poměrně větší část, než ve společnostech velkých. Kvalitativně lepší
rozhodnutí by také mělo vyšší potenciál ušetřit více finančních prostředků ve velké
společnosti, kde se rozhodnutí obecně vztahují k většímu objemu finančních prostředků.
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BAINBRIDGE, Stephen M.: The Board of Directors, The Oxford Handbook of Cor-porate Law and
Governance, str. 297.
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Zadruhé, Nejvyšší soud poukazuje, že „i některé další evropské právní řády připouštějí
jednočlennou správní radu“. Jak uvádí už důvodová zpráva k návrhu zákona „není takové
řešení zcela výjimečné“ a odkazuje se na švýcarský Code des obligations 127.
Ačkoliv předesílám, že argument švýcarskou úpravou monistické organizační
struktury nelze vyvrátit, krátce bych rád věnoval jeho specifikům, které nám umožní nahlížet
i na český návrh zákona v lepším kontextu.
Švýcarská úprava předně tedy umožňuje vznik jednočlenné správní rady. Umožňuje
také sloučení funkcí předsedy správní rady a výkonného ředitele (CEO) 128.
Jak uvádí Kunz, tato možnost ale je také ve Švýcarsku četně diskutována 129. Nejedná
se tedy o téma jednoznačně vyřešené ani ve Švýcarsku. Kunz je názoru, že trend k silnější
regulaci v rámci corporate governance je opodstatněný, regulace by ale neměly přesáhnout
rozumnou mez 130. Současně se domnívá, že flexibilita a nepřehnaný počet kogentních norem
se ve Švýcarsku osvědčil. Neočekává proto v blízké budoucnosti žádné podstatné změny
v právní úpravě 131.
Přesuneme-li se do oblasti kótovaných společností, Kunz poukazuje, že tvoří pouze
zlomek celkového počtu obchodních korporací ve Švýcarsku 132. Poukazuje také, že kótované
společnosti jsou ve Švýcarsku převážně pod kontrolou většinových akcionářů nebo (pro
Švýcarsko specificky) rodin s podnikatelskou tradicí. Tyto charakteristiky potvrzuje také
zpráva Deloitte z roku 2012 věnovaná corporate governance ve vztahu ke švýcarským
kótovaným společnostem 133 . Tato zpráva také dokumentuje, že dodržování švýcarského
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Viz. švýcarský Obligationenrecht, dostupné na: https://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/19110009/index.html.
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GLOBAL LEGAL GROUP. The International Comparative Legal Guide to: Corporate Governance
2018[online]. 11th Edition [cit. 4. 5. 2019]. Dostupné na:
https://www.acc.com/sites/default/files/resources/vl/membersonly/Article/1487504_1.pdf
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KUNZ, P. V. Swiss Corporate Governance – an Overview [online]. fbs-tax.com [cit. 18. 4. 2019]. Dostupné
na: https://fbs-tax.com/wp-content/uploads/2017/01/Swiss_Corporate_Governance.pdf, str. 90
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KUNZ, P. V. Swiss Corporate Governance – an Overview, str. 102.
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Tamtéž, str. 108.
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Tamtéž, str. 104.
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DELOITTE. Corporate Governance - A spotlight on Swiss trends. [online]. DELOITTE, 2012 [cit. 4. 5.
2019]. Dostupné z: https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/audit/articles/corporate-governance-swisstrends.html.
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kodexu správy a řízení 134 společnostmi je velice dobré. Na stejný fakt poukazuje i The
International Comparative Legal Guide to Corporate Governance 2018 135
I ve švýcarském prostředí tedy narážíme na problém, že se zdroje zaměřují především
na kótované společnosti a údaje ohledně ostatních akciových společností je obtížné získat.
Shrnutím těchto poznatků ze švýcarské úpravy docházíme k tomu, že je odlišná v
mnohém.

Neobvyklou

je

velice

volná

regulace

většiny

akciových

společností

i bezproblémové dodržování dodatečných ustanovení kodexu ze strany kótovaných
společností 136.
Připomínku Nejvyššího soudu tedy vyvrátit nelze. Nicméně se domnívám, že
vzhledem k poukazované specifičnosti a ojedinělosti takové formy úpravy bude třeba dále
ověřit, zda je švýcarská úprava tou vhodnou k následování..
V této podkapitole jsem se věnoval správní radě vzhledem k počtu jejích členů. Otázce
jsem se věnoval podrobněji, protože na rozdíl od většiny ostatních otázek, zde existují
nesouhlasná stanoviska. Názorově se ztotožňuji spíše s návrhem zákona a jeho důvodovou
zprávou. V kapitole se proto věnuji kritické analýze jednotlivých argumentů Nejvyššího
soudu a polemizuji s nimi na základě poznatků získaných, mimo jiné, komparací.
Za zajímavé konečně považuji také tu zmínku důvodové zprávy, o významnosti
hlediska, obsažené ve formulaci: „Lze mít důvodné pochybnosti o správnosti úpravy, jež
připouští řízení i kontrolu jakkoli velké akciové společnosti pouze jednou osobou.“ Tato
myšlenka navazuje na připomínky anglických autorů (viz čtvrtá kapitola), že různé instituty
anglické úpravy mají významně jiné uplatnění v případě velkých a malých společností. De
lege ferenda je tedy možné se zabývat, zda právě větší zohlednění velikosti společností není
vhodným směrem směřování právní úpravy.
Institutům předsedy správní rady, slučitelnosti funkcí a non-executive directors, které
pojmově mohou spadat i této podkapitoly se věnuji zvlášť v dalších podkapitolách.
134

ECONOMIESUISSE. Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance [online] Economiesuisse
[cit.19. 5. 2019]. Dostupné z:
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5.3 Předseda správní rady a slučitelnost funkcí
5.3.1 Předseda správní rady
Legislativní úpravu působnosti předsedy správní rady nalezneme ze všech tří
srovnávaných úprav jen v té české současné. Nalezneme ji v § 461 a 462 zákona
o obchodních korporacích. Návrh zákona úpravu jeho působnosti úmyslně ze zákona zcela
odstraňuje. Smysl jejího vypuštění vysvětluje důvodová zpráva k § 439 novele zákona 137,
umožněním jiných způsobů určení předsedy správní rady než volbou správní radou. Funkce
předsedy správní rady je ale v návrhu zachována prostřednictvím § 44 odst. 3 zákona, který
obecně stanoví volbu předsedy kolektivního orgánu. Anglická úprava tuto funkci upravuje až
na úrovni UK Code.
Otázka předsedy správní rady samozřejmě přímo souvisí s počtem členů správní rady.
V jednočlenné správní radě bude jeho funkce upozaděna, protože jediný člen bude vykonávat
celou působnost správní rady. V českém prostředí je přesto i jediný člen správní rady
považován za jejího předsedu 138.
Platná česká úprava se tedy funkcí předsedy správní rady zabývá v zákoně výslovně.
Spory ohledně výkladu se bohužel nevyhnuly ani tomuto institutu. V ustanovení § 462 odst. 2
zákon o obchodních korporacích stanoví pravomoc předsedy správní rady dohlížet na výkon
funkce správní radě podřízených orgánů. Dochází tak k situaci sdílení pravomoci dohledu nad
výkonem působnosti statutárního ředitele v rukou předsedy správní rady a správní rady jako
celku 139.
Anglický UK Code naproti tomu funkci předsedy správní rady charakterizuje jako
vůdčí osobnost správní rady, jak jsem popsal už v kapitole čtvrté. UK Code ale nedoporučuje
pro předsedu správní rady samostatně žádnou kontrolní působnost. Ta zůstává správní radě
jako celku. Hlavním rozdílem obou úprav nicméně zůstává, již zmiňovaná, jiná právní síla
obou norem.
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Důvodová zpráva tak popisuje na předsedovi představenstva, resp. představenstvu. Odůvodnění je ale
obdobné.
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Viz. stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp.
zn. Cpjn 204/2015, bod 27.
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ANDREISOVÁ, L. Působení správní rady v monistické struktuře akciové společnosti. In: Beck-online
[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 17. 4. 2019].
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Česká platná úprava mimo jiné stanoví, že předsedou správní rady může být jen
fyzická osoba. S tímto ustanovením poukazuje Andreisová na další možný problém 140. Pokud
valná hromada do správní rady zvolí samé právnické osoby s výjimkou jediné osoby fyzické,
prakticky by tak vybrala předsedu správní rady sama.

5.3.2 Slučitelnost funkcí
Otázka slučitelnosti funkcí, jak ji nabízí anglické právní prostředí, míří ke slučitelnosti
funkcí chairmana (předsedy správní rady) a chief executive officer (výkonného ředitele).
Anglická úprava se jí (stejně jako předsedou správní rady) zabývá až na úrovni UK Code.
Specifikem české platné úpravy je, na rozdíl od navrhované novely i úpravy anglické,
že české platné právo obvyklou funkci výkonného ředitele nahrazuje orgánem statutárního
ředitele upraveným v legislativě. Obvykle pouze manažerskou funkci zákon nahradil
obligatorně jednočlenným orgánem. Zmíněnou slučitelnost funkcí český zákon připouští v §
463 odst. 3.
Problematika, spojovaná s výše uvedenou možností slučitelnosti funkcí je v anglické
literatuře spojována především s otázkou, zda sloučení těchto funkcí má pro společnost
negativní důsledky. Je potřebné poukázat, že na rozdíl od české platné úpravy, se anglická
dotýká jen kótovaných společností.
Pozice UK Code je ke slučování funkcí nedoporučující

141

. Neuvádí tak ale

v (významnějších) principech, ale pouze formou ustanovení. Argumentů pro i proti slučování
najdeme plnou řadu.
Davies a Hopt uvádějí 142, že pro největší společnosti v Anglii (FTSE-350) je oddělení
těchto funkcí zpravidla samozřejmostí, 96% z nich má tyto funkce oddělené. Podobnou
situaci popisují také ve Švýcarsku, kde legislativa umožňuje slučitelnost funkcí předsedy
správní rady a výkonného ředitele, přesto je takové praxe ve Švýcarsku velmi vzácná
a považovaná za nekorektní.
140

Tamtéž.
Viz UK Code 2018, ustanovení 2. 9.
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Comparative Law 61 [online]. ssrn.com, 2013, s 301-375 [cit. 24. 2. 2019]. Dostupné
z: https://ssrn.com/abstract=2212272, str. 26.
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Malý, jako výhodu rozdělení funkcí výkonného ředitele (CEO) a předsedy správní
rady, shledává, že funkce správní rady není ohromena, pokud je výkonný ředitel odvolán 143.
Současně ale poukazuje, že nelze jednoznačně říci, zda je lepší možností funkce rozdělit nebo
spojit.
K takovému výsledku dospívá i Kershaw 144. Čerpá ze studie, která vycházela z dat
získaných ve Spojených státech a ne ve Spojeném království. Kershaw se ale domnívá, že je
lze aplikovat právě i v kontextu Spojeného království. Jeho závěrem je, že sloučení funkce
výkonného ředitele a předsedy správní rady má obvykle za důsledek větší výkyvy ve
výsledcích společnosti a lze ho tak označit za řešení představující větší risk se současně vyšší
možností zisku. Jako vhodné řešení ho proto doporučuje (formou odchýlení se od UK Code)
pro společnosti podnikající v oblastech s vyšším podnikatelským rizikem. Upozorňuje
ale na související tendenci akcionářů nehledět na důvody (a jejich oprávněnost) odchýlení
a tedy automatické znevýhodnění, kterému se společnost sama vystaví, pokud tak učiní.
Z výše uvedeného vyplývá, že alespoň zatím neexistují data jednoznačně prokazující
negativní důsledky vyvolané výkonem funkcí předsedy správní rady a výkonného ředitele
jedinou osobou. Ačkoliv UK Code považuje myšlenku neslučitelnosti těchto funkcí
zastěžejní, je vzhledem k jeho povaze potřeba vnímat jeho apel jen jako (silné) doporučení.
Jak poukazuje Kershaw (viz výše), odchýlení se od tohoto doporučení často může vést ke
zvýšení rizika souvisejícího s podnikáním společnosti. Současně ale může být pro společnost
výhodné. S ohledem na obor jejího podnikání a kvality ředitele, jehož pozice je posílena.
Domnívám se, že v současné době není vhodné přistupovat k úpravě zákazu slučitelnosti
diskutovaných funkcí pomocí legislativy. To nejméně do doby provedení dalších studií na
dané téma, které by případně obsahovaly jednoznačné výsledky takového přístupu. Zejména
se pak domnívám, že by v současnosti nebylo vhodné aplikovat takový zákaz na všechny
druhy akciových společnosti, tedy i na ty malé.
Český návrh zákona o obchodních korporacích se, podobně jako Companies Act,
otázkou slučitelnost funkcí nezabývá, což se zdá být, vzhledem k výše uvedenému,
v současnosti nejvhodnějším řešením.
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V této podkapitole jsme se tedy zabývali funkcí předsedy správní rady, jehož
podrobnou úpravu v zákonné úpravě (jak činní platná úprava) je možné považovat
zanadbytečnou. K této myšlence jsme došli po srovnání s návrhem zákona o obchodních
korporacích i anglickou úpravou, která se touto funkci zabývá až na úrovni UK Code.
Specifikem otázky slučitelnosti funkcí, je v platné úpravě, existence statutárního
ředitele jako druhého obligatorního orgánu v monistickém organizačním systému. Zatímco v
platné úpravě řešíme otázku možnosti sloučení funkcí statutárního ředitele a předsedy správní
rady (s poměrně jednoznačným závěrem, povolení slučitelnosti), tradičnější pojetí
monistického systému v pojetí anglickém (a také v pojetí návrhu zákona o obchodních
korporacích) řeší vztah předsedy správní rady k vrcholným představitelům managementu,
zpravidla výkonnému řediteli (CEO). Tato otázka je pak úzce spojena s možnostmi delegace
obchodního vedení. Ještě se k ní vracím v příslušné podkapitole níže.
V anglickém prostředí se v současnosti vedou debaty, zda je zastávání pozice
výkonného ředitele (CEO) a předsedy správní rady jednou osobou na překážku lepším
hospodářským výsledkům společnosti. Výsledky dosavadních studií ukazují, že nikoliv. Zdá
se být ale předčasným formulovat konečné závěry.
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5.4 Složení správní rady
5.4.1 Non-executive directors
Tato podkapitola směřuje především k institutu takzvaných non-executive directors.
Jedná se o institut popsaný v rámci anglické úpravy pouze na úrovni UK Code, tedy
vztahující se pouze k určité skupině premium listed companies. Přesto se jedná o institut v
anglické literatuře 145 značně diskutovaný. Vzhledem k UK Code se dokonce jedná o jeho
nejdůležitější myšlenku. Považuji tedy za vhodné se tímto institutem zabývat, s ohledem
na zkoumanou vhodnost jeho zobrazení do legislativy a také z důvodu jejich návaznosti
na institut komisí (výborů).
V české právní úpravě se s institutem non-executive directors nesetkáme. Tedy
podobně jako v Companies Act. Důvodová zpráva k návrhu zákona nicméně zmiňuje, že tento
institut nezahrnuje úmyslně. Uvádí, že tak činí právě na základě inspirací zahraničními
úpravami 146.
Pozici non-executive directors už jsem nastínil v kapitole čtvrté, když jsem se zabýval
UK Code. Východiskem anglické úpravy UK Code tedy je, vyvážit riziko plynoucí ze
sloučení řídící a kontrolní funkce do jediného orgánu společnosti tím, že v rámci správní rady
vytvoří dvě skupiny, které se každá zaměří více na jednu z těchto funkcí.
Jde tedy o jisté řešení, nacházející se mezi oběma krajními řešeními, tvořenými dvěma
oddělenými orgány s odlišnými funkcemi (v dualistickém organizačním systému) a jediným
orgánem, jehož všichni členové se věnují stejnou měrou oběma funkcím zároveň.
Davies, Gower, Worthington a Micheler poukazují na to, že rozdělení funkcí je
dualistickému systému odpovídající, s tou výjimkou, že jsou začleněni do strategického
rozhodování společnosti.
V souvislosti s non-executive directors je spojován požadavek na jejich nezávislost.
Tuto problematiku jsem nastínil v kapitole čtvrté. Podrobněji například Kershaw 147.
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Požadavky UK Code na počet non-executive directors se různí na úrovni principů
(principles) a ustanovení článků. Princip G. doporučuje přiměřenou kombinaci executive a
(zejména nezávislých) non-executive directors, zatímco ustanovení čl. 11 navrhuje, aby
nezávislí non-executive directors tvořili polovinu správní rady (vyjma jejího předsedy).
Kershaw poukazuje 148 , že velké společnosti (FTSE 100) mají ve správní radě
průměrně více non-executive directors, než ty menší.
Význam non-executive directors ale není přijímán jako bezmezně pozitivní. Kromě
informační nerovnováhy a lepší možnosti executive directors prosadit své rozhodnutí (viz
čtvrtá kapitola) se s kritikou přidávají i další, např. Davies, Gower, Worthington a
Micheler

149

poukazují na slabou motivaci non-executive directors svádět boj s executive

directors.
Na potencionálně nejvýznamnější trhlinu v koncepci non-executive directors, ale
poukazuje opět Kershaw 150 . Zabývá se vztahem mezi složením správní rady a výsledky
společnosti. Vychází z teze, že fungující kontrola ve společnosti by měla vést k lepšímu
fungování společnosti, tedy k lepším hospodářským výsledkům. Autor zmiňuje, že empirické
studie pro tuto problematiku a v oblasti Spojeného království jsou vzácné, sám se odkazuje na
studii ze Spojených států. Výsledkem této studie je, že nelze s určitostí prokázat korelaci mezi
obsazením správní rady většinou non-executive directors a lepšími hospodářskými výsledky
společnosti.
Sám autor zpochybňuje možnost přímého přenosu výsledků do prostředí Spojeného
království a poukazuje, že bude třeba v každém případě více důkazů. Ze studie si bere
poučení, že přinejmenším
příliš velké množství non-executive directors může mít na výsledky společnosti
negativní důsledky.
Pokud mám shrnout a hodnotit roli non-executive directors, mám dojem, že je to
institut, kterým se v budoucnu má smysl zabývat. Institut, který může mít na budoucí vývoj (i
v českém prostředí) pozitivní vliv. Domnívám se, že využitelnost toho institutu je možné
148
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zvýšit na základě dalších zkoumání jejich vhodného počtu ve správních radách, potřebných
kvalit kandidátů a souvislosti s jejich potřebou a velikostí společnosti.

5.4.2 Komise
S institutem non-executive directors blízce souvisí pojem komisí, resp. výborů.
Je potřeba zmínit, že jako komisi nebo výbor (případně jakkoliv jinak) lze označit
i fakultativně zřízený orgán obchodní korporace. Tuto možnost připouští všechny tři
srovnávané úpravy. Zákon o obchodních korporacích shodně s návrhem na změnu tohoto
zákona, zmiňuje další orgány určené stanovami v § 421 odst. 2 písm. f), tedy i možnost je
zřídit. Podobnou možnost připouští anglické právo. Davies, Gower, Worthington a Micheler.
dokonce zmiňují 151 , že žádná anglická legislativa nezakazuje ani vytvoření manažerského
orgánu k doplnění klasického hlavního boardu (správní rady).
Komisemi nebo výbory (committees) budou ale častěji myšleny skupiny ředitelů
(členů správní rady), vydělené v rámci správní rady. V tomto případě se tedy nebude jednat
o orgány společnosti.
Zákon o obchodních korporacích institut komise nezná. Delegace obchodního vedení
ve smyslu anglické úpravy je ale umožněna skrze § 156 odst. 2 občanského zákoníku., který
umožňuje rozdělení působnosti kolektivního orgánu dle oborů. Ke specifikům delegace
obchodního vedení v české úpravě později.
Anglická úprava komisí je obsažena v UK Code. Opět, jedná se tedy o pouhá
doporučení, vztahovaná jen ke kótovaným společnostem. UK Code doporučuje vytvoření tří
komisí - nomination committee (nominační výbor/komise), remuneration committee (výbor/
komise pro odměňování) a audit committee (výbor/komise pro audit). Právě tyto tři oblasti
jsou nejcitlivějšími místy správy a řízení společností 152.
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Podstata nominační komise 153 spočívá ve výběru vhodných kandidátů v souvislosti
s procesem jmenování nebo volby. Komise také vybírá vhodné kandidáty pro pozici členů
správní rady, kteří mohou být správní radou (jako celkem) doporučeni akcionářům 154 .
Kershaw také poukazuje, že je neobvyklé, aby takovému doporučení akcionáři nevyhověli 155.
Podstatným rozdílem mezi nominačním výborem, a výbory odměňovacími, a pro audit
je, že UK Code v jeho případě připouští členství jiných ředitelů než nezávislých nonexecutive directors. UK Code v jeho případě vystačí s alespoň polovinou členů, mimo
předsedy výboru, představovaných non-executive directors. Dále k výboru pro odměňování.
Smyslem výboru pro odměňování je vyčlenit výkonné (executive) ředitele, resp. členy
správní rady z rozhodování o odměňování 156 . Davies, Gower, Worthington a Micheler 157
poukazuje, že je vhodné nevyčlenit z rozhodovacího procesu jen vždy daného konkrétního
ředitele, o jehož odměňování se má jednat, ale executive directors jako celek. Takový přístup
totiž rozvíjí (výchozí) koncept obsažený v Model articles for public companies 158, a který je
tak dispozitivní úpravou mířící na širší rozsah společností. Davies, Gower, Worthington
a Micheler dále pro takový postup nabízí argument, že pokud o odměňování výkonného
ředitele budou moci rozhodovat jeho kolegové, je dosti možné, že se pokusí si vzájemně
vycházet vstříc.
Hannigan zmiňuje 159, že k vypracování současné úpravy UK Code přispěly závratné
výše odměn ředitelů, do kterých se nezřídka vyšplhaly. Poukazuje také na požadavek
podrobné zprávy o odměňování ředitelů, která je vyžadována Companies Act.
Výbor pro odměňování je tedy (dle UK Code) složen pouze z non-executive directors.
V souvislosti se složením Hannigan upozorňuje

160

, že fungovaní výboru pro

odměňování není bezchybné, protože non-executive directors často nejsou schopni bránit
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zájmy akcionářů. Davies, Gower, Worthington a Micheler. zase poukazují na otázku jejich
reálné nezávislosti 161.
Posledním typem výboru, doporučovaným UK Code, je výbor pro audit 162. Předmět
činnosti výboru pro audit je v UK Code popsán poměrně obsáhle. Zahrnuje například
zabývání se dokumenty, které se vztahují k finanční situaci společnosti nebo poskytování
poradenství ohledně účetnictví, pokud si to správní rada vyžádá.
Ačkoliv UK Code opět předpokládá jeho složení pouze z nezávislých non-executive
directors, Kershaw poukazuje, že v malých společnostech může být jeho členem i (nezávislý)
předseda správní rady 163. Nejméně jeden z členů komise by měl mít „nedávné a relevantní
zkušenosti v oblasti financí“ 164.
V této části jsem se zabýval komisemi (výbory). Tři uvedené komise doporučované
UK Code jsou zřejmou odpovědí na největší slabiny správy a řízení společností. Jejich
zřizovaní je ale v přímé souvislosti s jejich obsazením a tedy i institutem non-executive
directors. Česká úprava (platná i navrhovaná) umožňuje vytvoření obdobných komisí
prostřednictvím horizontální delegace. Nedomnívám se však, že by jejich úloha byla
srovnatelná s tou v úpravě anglické, pokud by s jejich vznikem nebyly spojeny požadavky na
obsazení, obdobné těm, které vyžaduje anglická úprava.
Podrobněji se UK Code zabývám v podkapitole níže a její závěry lze částečně
vztáhnout také na tuto podkapitolu.
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5.5 Delegace obchodního vedení
Pokud se chceme podrobněji zabývat delegací obchodního vedení je vhodné si nejprve
definovat samotné obchodní vedení. Můžeme tak učinit prostřednictvím formulace
Nejvyššího soudu České republiky, že se jedná o „řízení společnosti, tj. zejména organizování
a řízení její každodenní podnikatelské činnosti“

165

. K definici obchodního vedení v českém

právním prostředí podrobněji např. Vrajík 166.
Při delegaci obchodního vedení se pak budeme zabývat, zda se jedná o delegaci
horizontální, či vertikální. Začněme s delegací v právním prostředí Anglie, kde je úprava
méně komplikovaná.
Klasickým znakem anglické úpravy je delegace vertikální, kdy při neexistenci druhého
povinně zřizovaného orgánu, správní rada (board) může delegovat svou působnost na
management. Jak poukazují Davies, Gower, Worthington a Micheler, studie ukazují, že
k delegaci působnosti správních rad na management dochází, stále častěji, včetně delegace
podstatných otázek.
Companies Act při své minimalistické (nikoliv však rozsahem) úpravě delegaci
neupravuje. Koneckonců nestanoví ani působnost ředitelů (viz výše). Vertikální delegací se
zabývají Model Articles v článku pátém 167. Zajímavou je především formulace, nechávající
otázku delegace zcela na uvážení ředitelů, umožňující tedy delegaci jakýchkoliv otázek
v působnosti ředitelů, tedy zejména i otázky základního zaměření obchodního vedení (viz
výše). Horizontální delegace je v anglické úpravě také možná. Její konkrétní projevy jsou
obsaženy v UK Code, kde jsou doporučeny k vytvoření komise v rámci správní rady.
V českém právním prostředí je situace odlišná ve vztahu k platné a navrhované
úpravě. Jejich vzájemnou komparací jsem se zabýval už v rámci kapitoly věnované návrhu
novely. Ve srovnání české platné úpravy s úpravou anglickou je tedy nejvýznamnějším, že
obchodní vedení je svěřeno do rukou dalšího orgánu (statutárního ředitele), který představuje
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jakousi obdobu výkonného ředitele (CEO) 168. Delegace na management podřízený orgánům
společnosti tedy v platné úpravě není předpokládána.
Obě české úpravy se dále odlišují od anglické úpravy již zmíněnými limity delegace
obchodního vedení ve smyslu základního zaměření obchodního vedení, kdy Companies Act
kogentní normu neobsahuje a Model Articles takovou delegaci (s možností odchýlení
akcionářů) umožňují. Návrh zákona se od platné úpravy odlišuje ještě rozšířením formulace
zákazu delegace základního obchodního vedení o „základní zaměření dohledu nad činností
společnosti“ 169.
Pokud dojde k přijetí novely zákona o obchodních korporacích a statutární ředitel jako
obligatorně zřizovaný orgán společnosti zanikne, rozšíří se pravděpodobně i v České
republice tradiční koncepce vertikální delegace obchodního vedení na management.
V takovém případě nám vzniká potencionální problém. Pokud by osoba, která by byla členem
správní rady, měla současně působit v managementu společnosti, jak je v současnosti v české
praxi běžné (u statutárních ředitelů), vznikla by situace takzvaného souběhu.
Pojem souběhu vysvětluje Černá jako současně existující „závazkové vztahy člena
statutárního orgánu obchodní korporace, ...jeden ... jehož předmětem je obecně výkon funkce
člena statutárního orgánu obchodní korporace a ...druhý - pracovněprávní vztah - jehož
předmětem má být výkon činností, které jsou zcela či částečně součástí obchodního
vedení“ 170.
Daná otázka se stala předmětem argumentace v rozhodnutích Nejvyššího soudu České
republiky a Ústavního soudu České republiky. Argumentace těchto orgánů je obsažena
v nálezu Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15, rozsudku velkého senátu
Nejvyššího soudu dne 11. dubna 2018, sp. zn. 31 Cdo 4831/2017 (především body 39. a 40.)
a nález Ústavního soudu ze dne 21. srpna 2018, sp. zn. III. ÚS 669/17. V poslední nálezu
Ústavní soud nejdříve odkazuje na svou argumentaci z předchozího nálezu (uvedený nález I.
ÚS 190/15): „že chtějí-li obecné soudy dovozovat zákaz soukromoprávního jednání, který
není výslovně stanoven zákony, musí pro takový závěr předložit velmi přesvědčivé
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argumenty, neboť jde o soudcovské dotváření práva proti zájmům soukromých osob“. A poté
vyjadřuje názor, že této povinnosti obecné soudy nedostály.
Diskuze v této otázce je tedy zatím neuzavřena, ale v současnosti se zdá být spíše ve
prospěch možnosti souběhu. Umožněna by tak byla i delegace obchodního vedení na osoby,
které jsou členy správní rady (např. na jejího předsedu).

5.6 Soft law
Komplexní povaha corporate governance dává vyniknout individuálnímu přístupu,
formálně nezávazným souborům norem. Základ takových pravidel vytvořila právě Cadbury
Committee v Anglii. V její zprávě (viz výše) bylo poprvé použito pravidlo comply or explain,
které je dodnes stěžejním konceptem kodexů správy a řízení.
Kodexy dobré správy a řízení dnes vznikají po celém světě a Česká republika není
výjimkou. U nás je vydáván prostřednictvím neziskové organizace Czech Institute
of Directors. V současné době je jeho nejnovější verzí Kodex správy a řízení společností ČR
2018 171. Je zveřejněn také na webových stránkách Ministerstva financí České republiky.
Český kodex je koncipován podobným způsobem, jaký jsme si popsali u UK Code.
Jeho základem je pravidlo comply or explain a jeho obsah je členěn dle tematických bloků
do kapitol. Kapitoly obsahují vždy jeden nebo více principů, které jsou dále rozvinuty
v podrobnějších ustanoveních.
Prvním rozdílem je jiná povaha jejich vydavatelů. Financial Reporting Council 172 je
nezávislý regulační orgán, zatímco Czech Institute of Directors 173 je nezisková organizace
soukromoprávní povahy.
Za hlavní rozdíl mezi českým a anglickým kodexem tedy můžeme vnímat, jak na něj
domovské státní normy (Listing Rules nejsou legislativou) pamatují. Zatímco UK Code je
bezpečně zakotven v Listing Rules a pro premium listed companies je zavedena sankce,
pokud by se společnosti nevyjádřily k otázce jeho dodržování ve svých výročních zprávách.
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Pozice českého kodexu je poněkud odlišná. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 174 stanoví
ve svém § 118 odst. 1 písm. j) povinnost, že výroční zpráva (nebo konsolidovaná výroční
zpráva) musí obsahovat „informace o kodexech řízení a správy společnosti, které jsou pro něj
závazné, nebo které dobrovolně dodržuje, a informaci o tom, kde je možno do kodexu
nahlédnout; popřípadě informaci o tom, že některé ustanovení takového kodexu nedodržuje,
nebo o tom, že žádný kodex nedodržuje, včetně zdůvodnění, proč toto ustanovení nebo žádný
kodex nedodržuje“. Z uvedeného ustanovení tak vyplývá, že se nevztahuje přímo k českému
kodexu, ale dává společnostem z kodexů na výběr. Nijak přitom možnosti takového výběru
neomezuje.
V současnosti se tedy bavíme o kodexech pouze v souvislosti s kótovanými
společnostmi a představují pouhé soft law, od kterého se společnosti na základě pravidla
comply or explain mohou odchýlit. Hnacím motorem tohoto pojetí má být trh, jehož
prostřednictvím společnosti takové kodexy dodržují nebo se odchylují opodstatněným
způsobem, mají li získat konkurenční výhodu. Otázkou nicméně je, jestli tato teorie také
funguje v praxi.
Jak jsem uvedl už v kapitole čtvrté, pravidlo comply or explain tak jak ho obsahují
Listing Rules samo o sobě nestanoví podrobnější požadavky na to jakým způsobem mají
společnosti své případné odchýlení zdůvodňovat. Společnosti také mohou zvolit cestu
nejjednoduššího řešení a UK Code přijmout jako celek, ale jeho ustanovení pak mlčky
porušovat, aniž by jim hrozila formální sankce.
Hannigan poukazuje na některé problémy 175, které se v Anglii v souvislosti s tímto
systémem vyskytly. Uvádí stížnosti akcionářů, že odůvodnění poskytnutá společnostmi byla
neodpovídající a naopak stížnosti od správních rad společností, že akcionáři negativně reagují
už na samotné odchýlení se od ustanovení UK Code. Zmiňuje také, že odůvodnění
poskytovaná společnostmi pro odchýlení se od UK Code jsou často nízké kvality nebo zcela
chybí. Hannigan se odkazuje na zprávy 176 Financial Reporting Council, které se těmito
problémy zabývají. Autorka popisuje důraz komise na správný výklad těchto povinností.
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Odůvodnění by mělo být jasné a podrobné, mělo by naplňovat „ducha a praxi dobrých
odůvodnění“ 177.
Za velice zajímavou považuji studii One size does not fit all, after all: Evidence from
Corporate Governance 178. Tato studie byla provedena v Anglii, kterou si autoři vybrali jako
stabilní prostředí vhodné ke výzkumu. Studie se zabývá právě souvislostí mezi přijetím UK
Code bez výhrad nebo s výhradami a následnými hospodářskými výsledky společností. Autoři
přitom hodnotili (částečně nutně subjektivně) i kvalitu vysvětlení poskytnuté zkoumanými
anglickými společnostmi potencionálním investorům.
Jejich výsledky ukazují, jak název studie napovídá, že nejlepších výsledků dosahují
konzistentně společnosti, které se, za okolností to odůvodněně vyžadujících, od UK Code
odchylují. Horších výsledků tedy zejména dosahují společnosti, které UK Code přijmou jako
celek a neodchýlí se od něj. Důvodem tohoto může být, že společnosti, které se odchylují,
zpravidla budou vědět, proč tak činí. Na druhou stranu, společnosti, které přijmou UK Code
jako celek, nemusely o jeho ideální aplikací pro své specifické potřeby uvažovat. Mohla jim
pak uniknout nějaká okolnost, která v důsledku povede k jejich horším hospodářským
výsledkům. Výsledky studie ale také ukazují, že snaha koncepci comply or explain zneužít
(„misuse“), ať už formou úplného odmítnutí UK Code bez odůvodnění, nebo s odůvodněním
jen zřejmě účelovým, je spojena s horšími hospodářskými výsledky.
Konzistentním výsledkem studie bylo také, že agency costs v podobě managementem
nehospodárně využitými finančními prostředky byly nejmenší ve společnostech, které se
od UK Code odůvodněně odchylovaly.
Závěrem studie tedy je, že nejvíce společnostem přináší přístup zohledňující specifika
dané společnosti. Z hlediska tvorby regulací tedy autoři navrhují flexibilní systém, který by
kladl důraz zejména na kvalitu odůvodnění poskytované společnostmi.
Předmětem dalších studií bylo také, zda by se neměla změnit hlediska aplikace UK
Code. Tedy zda by jeho ustanovení neměly být například změnou v legislativě na širší než
současný okruh společností.
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V tomto ohledu stojí za povšimnutí výsledné zprávy, na které odkazuje Hannigan 179.
I přes obavy ohledně nízké efektivity pravidla comply or explain Financial Reporting Council
i expertní komise, které autorka uvádí, došly k závěru, že by se ustanovení UK Code jako
celku, neměly stát součástí Companies Act a tedy závazné pro všechny společnosti.
Davies, Gower, Worthington a Micheler vyslovují úvahu, zda by nebylo vhodnější UK
Code aplikovat kromě společností na hlavní burze (Main Market) i na společnosti na dalších
trzích 180 . Zmiňuje Alternative Investment Market. Zcela nezavrhuje ani právě myšlenku
obsáhnutí norem UK Code do Companies Act.
V současnosti je úspěšnost fungování modelu UK Code v postavení soft law tedy
poměrně sporná. Koncepce postavená na seberegulační funkci trhu se zdá mít trhliny.
Akcionáři přikládají větší váhu aktuálním hospodářským výsledkům (viz výše), než
odůvodněnosti odchýlení se od pravidel UK Code a vytvářejí tak tlak na společnosti se od UK
Code neodchylovat. Vzhledem ke koncepci UK Code, který ale předpokládá, že se společnost
odchýlí, pokud to pro ni bude výhodné, je pak správná funkce celého UK Code ohrožena.
Tím samozřejmě není vyloučen přínos kodexů dobré správy obecně. Problematika
efektivity UK Code se zdá být spojena z velké části s jeho začleněním do systému anglických
právních norem.
Shrnout výše uvedené poznatky do jednoznačného závěru je obtížné. Ani v poměrně
rigidním prostředí s dlouhým vývojem tržního hospodářství a rozvinutými trhy neexistuje
mnoho studií, které by se tématu věnovaly. Jak jsem uvedl, je sporné, zda koncepce,
postavená na UK Code s vymahatelností ponechanou na subjektech trhu, přináší kýžený efekt.
Řešení prostřednictvím přenesení pravidel kodexu do legislativy, by posílilo vliv, který tato
pravidla na subjekty trhu mají. Současně by ale odejmulo největší výhodu v kodexech
spočívající, tou je flexibilita, kterou společnostem nabízí a kterou určitá skupina společností
dokáže využít ke svému zvýšenému prospěchu.
Naším předmětem zájmu je ale především Česká republika a možnost aplikace výše
uvedených poznatků v jejím prostředí. Ekonomika současné České republiky prošla
transformací (viz první kapitola) a její trhy ani dnes nejsou zcela srovnatelné s trhy silných
179

HANNIGAN, B. Company law, str. 127
DAVIES, P. L., GOWER, L. C. B., WORTHINGTON, S., MICHELER, E. Gower's principles of modern
company law, str. 16

180

50

ekonomik západní Evropy, jakou je například Spojené království. Domnívám se, že pokud
uvedený koncept postavený na schopnosti trhu sám se regulovat neslaví jednoznačný úspěch
ani v Anglii, není příliš pravděpodobné, že v prostředí české ekonomiky bude fungovat
bezvadně.
Přesto se domnívám, že je vhodné považovat kodexy správy a řízení za jednoznačně
prospěšné. V souvislosti s jejich aplikací prostřednictvím pravidla comply or explain, bude ale
vhodné zaměřit se podrobněji na způsob odůvodnění od společností vyžadovaný.
Domnívám se, že přínosným by přinejmenším bylo legislativně stanovit Kodex správy
a řízení společností ČR 2018 (případně jeho nástupce) jako kodex užívaný v České republice
a vyvodit povinnost společností ve vztahu právě k němu. Možnost volby samotného kodexu
už z principu snižuje hodnotu informací poskytovaných v souvislosti s pravidlem comply
or explain.
Prostá dalších úvah a zkoumání de lege ferenda je také změna hlediska pro aplikaci
kodexů správy a řízení resp. českého kodexu. Lze si představit například aplikaci podle
některého z hledisek pro určení velikosti společnosti. K podobnému kroku by bylo vhodné
přistupovat ale až po předchozím prokázání přínosů hlavních institutů, které kodexy přináší.
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Závěr
Přijetím návrhu zákona, který mění zákon o obchodních korporacích, by se Česká
republika začlenila mezi státy s klasickou koncepcí monistické organizační struktury
akciových společností. Platná zákonná úprava obsahuje problematická místa spojená
nejčastěji s existencí obligatorního orgánu statutárního ředitele. Zrušení tohoto orgánu by
mělo být hlavním důvodem přijetí návrhu zákona v navrhované podobě nebo podobě jí blízké.
Prvním cílem mé práce bylo poukázat na výhody a nevýhody navrhované úpravy. Její
největší výhodou se ukázalo s jistotou být právě zrušení orgánu statutárního ředitele.
Identifikuji ale i další její přínosy. Například odklon od odkazovací formulace působnosti
ve prospěch formulace výslovné nebo zvýšení minimálního počtu členů správní rady.
Poslední zmiňované identifikuji do budoucna jako potencionálně sporné téma. Protože
navrhovatel zákona v této otázce neposkytl příliš obsáhlou argumentaci, poskytl jsem další
argumenty k obhájení pozice v návrhu zákona obsažené. Návrh zákona, ale nepovažuji
za bezchybný. Za potencionálně problematické považuji změnu úpravu zákazu konkurence
na dispozitivní. V této otázce vycházím z argumentace České advokátní komory ve vztahu
k dualistické úpravě a navrhuji obdobnou úpravu navrženou Českou advokátní komorou
aplikovat i na organizační strukturu monistickou.
Druhým cílem práce bylo identifikovat, analyzovat a vyhodnotit možnost využití
institutů anglické úpravy monistické organizační struktury. Řešením tohoto problému je, že
zkoumané instituty převážně nenabízejí očekávané výsledky jako nástroje pro dosažení
lepších hospodářských výsledků obchodních korporací. Studie, se kterými jsem pracoval já
i někteří citovaní autoři, neprokazují jednoznačnou efektivitu institutů jakými jsou například
non-executive directors nebo neslučitelnost pozicí výkonného ředitele a předsedy správní
rady. Některé studie naznačují, že je sporná i efektivita UK Code obecně. Anglická úprava
řeší problémy zejména s faktem, že akcionáři nezohledňují kvalitu vysvětlení poskytovaných
na základě pravidla comply or explain. Proto je v současnosti pravděpodobně vhodnější
vyčkat, zda některá ze zahraničních úprav nalezne řešení.
Současný vývoj ve vztahu s úpravou monistické organizační struktury vnímám
pozitivně. Návrh zákona napravuje mnohé nedostatky platné úpravy. Zdá se, že přitom příliš
nových problematických nevytváří. V českém právním prostředí vznikají i domácí kodexy
52

správy a řízení inspirované západními jurisdikcemi a lze tak sledovat i vývoj českého soft law
v této oblasti.
Závěrem nezbývá než poukázat, že obsah návrhu zákona je pro úpravu koncepce
opravdu zásadního charakteru v podobě v jaké byl navržen. V době uzavření práce byl návrh
zákona přikázán výborům Poslanecké sněmovny České republiky. Možný přínos této práce je
s osudem tohoto návrhu do značné míry spojen.
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Abstrakt
Název diplomové práce:
Monistická organizační struktura akciové společnosti v české a anglické úpravě
Tato práce se zabývá komparací úpravy monistické organizační struktury akciových
společností v rámci tří úprav - české platné úpravy, českého návrhu zákona o obchodních
korporacích a anglické úpravy. Cílem práce je prostřednictvím komparace získat poznatky
ke kritickému hodnocení návrhu českého zákona o obchodních korporacích. V jejich kontextu
poukázat na přednosti, nebo naopak nedostatky nové úpravy a pokusit se navrhnout řešení.
Cílem zkoumání jsou také instituty anglického práva ve vztahu k jejich případné vhodnosti
pro implementaci do české právní úpravy.
Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola definuje pojmy corporate governance
a monistické organizační struktury a představuje je v jejich historickém kontextu. Kapitoly
druhá, třetí a čtvrtá popisují a analyzují hlavní znaky a instituty specifické pro dané jurisdikce.
Konečně kapitola pátá se zabývá komparací úprav, argumentací sporných otázek
a vyvozováním obecnější závěrů. Důraz práce je na kapitole páté.
Práce užívá v kapitole první výhradně metodu deskriptivní. V kapitole druhé, třetí
a čtvrté jsou použity metody deskriptivní a analytická a v kapitole páté převážně metoda
komparativní a syntetická.
V závěru práce jsou shrnuty poznatky, které byly získané komparací. Závěr také
obsahuje odpověď na v úvodu vytyčené otázky.
Výsledná zjištění jsou následující. Návrh zákona směřuje k tradičnímu modelu
monistické organizační struktury. Navrhované změny lze hodnotit jako převážně vhodné.
Práce nabízí výklad některých sporných otázek a navrhuje řešení jejích dílčích nedostatků.
Práce také dochází k závěru, že přínos několika významných institutů anglické úpravy
v současnosti není prokazatelný. Před případnou implementací těchto institutů do české
úpravy, proto navrhuje případně vyčkat na výsledky dalších studií.
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Abstract
Thesis title:
One-tier organisational structure of Czech joint-stock companies and British public
limited companies
The thesis deals with the comparison of legal frameworks of one-tier organisational
structure of joint-stock companies under - current Czech law, the Czech Business
Corporations Bill of and English law. The aim of the thesis is to gather knowledge through
comparison for critical evaluation of the Czech Business Corporations Bill.
The advantages or, on the contrary, disadvantages of new regulation should be shown
in the context of the gathered knowledge and the solution should be suggested.
And also the aim of the research the institutes of English law are and their possible
appropriateness for implementation into the Czech law.
The thesis is divided into five chapters. First chapter defines terms of corporate
governance and one-tier organisational structure presenting them in their historical context.
The second, the third and the fourth chapter describe and analyze main features and institutes
which are specific for given jurisdictions. At the end the fifth chapter deals
with the comparison of regulations, argumentation of disputable questions and deduction
of more common conclusions. The stress of the thesis is given on the fifth chapter.
Solely method of description is used in the first chapter of the thesis. The methods
ofdescription and analysis are used in the second the third and the fourth chapters.
And mainly a method of comparison and synthesis is used in the fifth chapter.
There are summarized pieces of knowledge obtained through comparison
in the conclusion. There are also answers to the questions set out in the introduction included
at the conclusion.
The final findings are following. The bill leads (points) toward traditional model
of one-tier organisational structure. The amendments could be evaluated as predominantly
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adequate. The thesis offers an interpretation of some disputable questions and suggests
solution to some partial drawbacks. The thesis also concludes that contribution
of few important institutes of English law is currently not provable. It proposes to wait
for results of other studies before possible implementation of these institutes into the Czech
law.
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