
Komise pro cenné papíry

V Praze dne 18. 8. 1998

Věc: Vznik členství ve statutárním orgánu nebo dozorčí radě investiční společnosti

 (§ 8 odst. 9 ZISIF)

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech je lex specialis vůči 
obchodnímu zákoníku. Ustanovení obchodního zákoníku se použijí subsidiárně pro 
případ, že ZISIF konkrétní úpravu neobsahuje.

Okamžik a podmínky vzniku oprávnění členů statutárních orgánů či dozorčí rady 
investiční společnosti nebo investičního fondu jednat jménem společnosti je upraven v 

       § 8 ZISIF. 

Otázka jejich volby se podpůrně řídí obchodním zákoníkem.

Platnost volby členů statutárních orgánů a dozorčí rady a tím i vznik oprávnění členů 
statutárních orgánů a dozorčí rady jednat jménem společnosti podléhá schválení 
správního orgánu. Tímto správním orgánem je podle ZISIF příslušný orgán, po novele 
ZISIF účinné od 1. 7. 1996 ministerstvo a po novele ZISIF účinné od 1. 4. 1998 Komise 
pro cenné papíry (dále jen “Komise”).

Znění ZISIF platné před 8. 6. 1998 
Podle § 8 odst. 9 musela společnost do 10 dnů oznámit příslušnému správnímu orgánu 

volbu nebo jmenování nového člena statutárního orgánu nebo dozorčí rady. Oprávnění 
orgánů jednat jménem společnosti vzniklo, jestliže se příslušný orgán do 20 dnů od 
obdržení oznámení nevyjádřil, že s volbou nebo jmenováním nesouhlasí. V případě, že 
příslušný orgán v uvedené lhůtě vyjádřil svůj nesouhlas, pozbyla volba nebo jmenování 
platnosti. 

Znění platné od 8. 6. 1998:
Členství ve statutárních orgánech nebo dozorčí radě a oprávnění těchto orgánů jednat 

jménem společnosti vzniká jejich schválením na valné hromadě, které je podmíněno 
předchozím souhlasem Komise s navrhovanými osobami podle § 8 odst. 9 ZISIF. 

Volba nebo jmenování nového člena představenstva nebo dozorčí rady na valné 
hromadě není platná a nikdy nenabyla účinnosti (a funkce určité fyzické osoby jako 
člena statutárního orgánu a dozorčí rady nikdy nevznikla) zvláště v těchto 
případech:



 Komise vydá ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení žádosti o schválení 
navrhovaných osob rozhodnutí, ve kterém tyto osoby neschvaluje,

 společnost na valné hromadě zvolí do orgánů společnosti nové členy, aniž by 
Komisi požádala o předchozí souhlas s navrhovanými osobami,

 valná hromada společnosti se koná před uplynutím zákonné 15denní lhůty pro 
rozhodnutí o žádosti a Komise  do dne konání valné hromady nevydá 
rozhodnutí.

 Funkce určité fyzické osoby jako člena statutárního orgánu a dozorčí rady vzniká 
dnem účinnosti volby. Souhlas Komise je předpokladem platnosti volby, nikoliv až její 
účinnosti. Z toho vyplývá, že volba člena statutárního orgánu a dozorčí rady bez 
předchozího souhlasu Komise je absolutně neplatná a funkce fyzické osoby jako člena 
statutárního orgánu a dozorčí rady vůbec nevznikne. V takovém případě má statutární 
orgán a dozorčí rada povinnost do tří měsíců zvolit jiného člena statutárního orgánu a 
dozorčí rady (v souladu s § 194 odst. 2 OBZ).

       
 Vzhledem k tomu, že předchozí souhlas Komise se vztahuje pouze na volbu členů 

statutárního orgánu a dozorčí rady a nikoliv na odvolávání, v případě odvolání starého 
člena statutárního orgánu a dozorčí rady a volby nového člena statutárního orgánu a 
dozorčí rady bez předchozího souhlasu Komise, je odvolání účinné dnem nabytí jeho 
účinnosti, volba nového člena je ale neplatná a tudíž statutární orgán nebo dozorčí rada 
musí pracovat až do nové volby s menším počtem členů.

Případný zápis do obchodního rejstříku nemá konstitutivní význam, ale má pouze 
význam deklaratorní.




