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CO ZNAMENÁ PRO AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI ZRUŠENÍ INSTITUTU 
STATUÁRNÍHO ŘEDITELE?  

WHAT DOES REPEAL OF THE 
STATUTORY DIRECTOR POSITION 
MEAN FOR JOINT-STOCK 
COMPANIES? 

Vnitřní uspořádání akciové společnosti může mít buď 
monistickou, nebo dualistickou podobu. 
Nejzásadnější rozdíl mezi nimi spočívá v rozdělení 
výkonných a kontrolních pravomocí mezi volené 
orgány společnosti. Podle stávající úpravy zákona 
o obchodních korporacích („ZOK“) jsou volenými 
orgány v monistické struktuře statutární ředitel 
a správní rada. Při dualistickém vnitřním uspořádání 
má společnost představenstvo a dozorčí radu. 
Nejvyšším orgánem je pak v obou případech valná 
hromada. 

The internal structure of a joint-stock company 
may take either a monistic or a dualistic form. The 
most fundamental difference between these forms 
lies in the division of executive and supervisory 
powers between the appointed bodies. Under the 
current Business Corporations Act („BCA”), 
a monistic joint-stock company has a Statutory 
Director and an Administrative Board. In the case 
of a dualistic structure, the company has the 
Board of Directors and the Supervisory Board. In 
both cases, the General Meeting is the supreme 
body. 

Od 1. ledna 2021 se však ruší orgán statutárního 
ředitele a správní rada bude nově jediným 
obligatorně zřizovaným voleným orgánem akciové 
společnosti s monistickou strukturou. Nově bude 
v § 456 odst. 2 ZOK výslovně stanoveno, že správní 
rada je statutárním orgánem společnosti, kterému 
přísluší obchodní vedení a dohled nad činností 
společnosti. Musí se však řídit tzv. koncepčními 
a strategickými pokyny schválenými valnou 
hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy 
a stanovami (§ 456 odst. 3 ZOK).  

However, from 1 January 2021, the position of 
Statutory Director will be repealed, and the 
Administrative Board will be the sole obligatorily 
established appointed body of a monistic 
joint-stock company. Section 456(2) BCA will 
newly explicitly stipulate that the Administrative 
Board is the statutory body of the company, which 
is responsible for business management and 
supervision of the company’s activities. The 
Administrative Board will follow so-called 
conceptual and strategic instructions approved by 
the General Meeting if they are in accordance with 
the law and the Articles of Associations (Section 
456(3) BCA).  

Tato změna bude mít zásadní dopad zejména na 
společnosti, které mají vícečlennou správní radu. 
Jelikož byl statutární ředitel individuálním orgánem 
společnosti, oprávnění zastupovat společnost ve 
všech věcech náleželo jediné osobě. Správní rada je 

This change will have a significant impact 
especially on companies whose Administrative 
Board is composed of multiple members. Since 
the Statutory Director was an individual body, the 
power to represent the company in all matters 



však kolektivním orgánem a má zpravidla více členů. 
Zrušením pozice statutárního ředitele tak dojde 
k tomu, že od 1. ledna 2021 za společnost bude 
oprávněn jednat každý člen správní rady samostatně, 
ledaže stanovy určí jinak (§ 164 odst. 2 občanského 
zákoníku).  

was vested in one person. However, the 
Administrative Board is a collective body and 
usually has more members. By repealing the 
position of Statutory Director, as of 1 January 
2021, each Administrative Board member will be 
authorised to represent the company individually, 
unless the Articles of Association stipulate 
otherwise (Section 164(2) Civil Code).  

Pro rozhodování správní rady se uplatní pravidlo 
o rozhodování většinou hlasů přítomných členů, 
ledaže stanovy určí vyšší počet (§ 461 odst. 1 ZOK). 
O průběhu jednání správní rady a o jejích 
rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané 
předsedajícím a zapisovatelem, jejichž přílohou je i 
seznam přítomných. 

The Administrative Board’s decision-making will 
require a majority of the present members’ votes, 
unless the Articles of Association stipulate 
a higher majority (Section 461(1) BCA). Minutes 
of the Administrative Board’s meeting and 
decisions will be drawn up and signed by the 
chairman and the minutes clerk. The list of 
attendees will be attached to the minutes. 

V případě, že stanovy společnosti neurčí jiný počet 
členů, má správní rada tři členy. Členy správní rady 
bude volit a odvolávat valná hromada, stanovy však 
mohou určit, že právo jmenovat a odvolávat členy 
správní rady je spojeno s příslušnou akcií s vysílacím 
právem. 

Unless the Articles of Association stipulate 
otherwise, the Administrative Board will consist 
of three members. The Administrative Board 
members will be appointed and recalled by the 
General Meeting, unless it is determined in the 
Articles of Association that the right to appoint 
and recall the Administrative Board members is 
attached to the relevant share bearing a right to 
appoint/recall members of appointed bodies. 

Délka funkčního období bude podle ZOK činit tři 
roky, ale stanovy nebo smlouva o výkonu funkce 
mohou stanovit i jinou dobu. 

The term of the office, pursuant to the BCA, will 
be three years, and the Articles of Association or 
the Executive Service Agreement may stipulate 
another time period. 

S ohledem na nové postavení správní rady jako 
statutárního orgánu bude mít i standardní povinnosti 
s tím související jako např. vedení účetnictví, 
sestavování zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu 
majetku (pokud společnost nesestavuje výroční 
zprávu), apod. 

With respect to the new position of the 
Administrative Board as the statutory body, it will 
also have standard obligations related thereto, for 
instance book-keeping, preparation of the report 
on business activities, and on the state of assets (if 
the company does not prepare its Annual Report), 
etc. 

Společnosti by měly přizpůsobit své stanovy 
novelizovanému ZOK nejpozději do 1. ledna 2022 
a takto změněné stanovy založit do sbírky listin 
obchodního rejstříku. Ve stanovách lze rovněž 
upravit různé aspekty fungování správní rady, jak je 
i nastíněno výše, proto doporučujeme jejich revizi 
věnovat náležitou pozornost. 

Companies should adapt their Articles of 
Association to the amended BCA by 1 January 
2022, and file the Articles of Association to the 
Collection of Deeds of the Commercial Register. 
Since various aspects of the Administrative Board 
functioning may be stipulated in the Articles of 
Association, as mentioned above, we recommend 
revising the Articles of Association carefully. 
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