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Příloha č. 1. Srovnání vlastností modelů vlastnické kontroly
1
 

S R O V N Á N Í  M O D E L Ů  V L A S T N I C K É  K O N T R O L Y  

CHARAKTERISTIKA 
ANGLOAMERICKÝ 

MODEL 

KONTINENTÁLNĚ 

EVROPSKÝ MODEL 

VLASTNOSTI MODELU 
 

 Způsob zajištění kontroly 

korporace 

hrozba nepřátelského 

převzetí 

přímé monitorování 

vlastníky 

 

 Ocenění korporací a způsob 

generování 

tržní pomocí kurzu akcií netržní 

prostřednictvím 

vlastníků 

 

 Přístupnost informací o 

korporacích 

široká a snadná veřejně obtížná, 

privilegovaný přístup 

mají banky 

 

 Zneužívání interních informací 

korporace, tzv. insiderství 

 

nutnost nákladné regulace 

 

zřídka se vyskytuje 

 Existence spekulativního kapitálu častá 

 

zřídka se vyskytuje 

 Počet obchodovatelných 

korporací na trhu s cennými 

papíry 

vysoký 

 

 

nízký 

 Počet individuálních investorů relativně vysoký 

 

nízký 

 Role institucionálních investorů portfoliová 

 

strategická 

 Pružnost vůči tržním změnám vysoká 

 

nízká 

 Alokace kapitálu Efektivní 

 

potenciálně 

neefektivní 

 Dominující zastupitelský konflikt akcionáři versus 

management 

 

majoritní akcionáři 

versus minoritní 

akcionáři 

 Role nepřátelských převzetí důležitá 

 

velmi omezená 

Zdroj:  Hučka, 2002 
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Příloha č. 2 Srovnání řídících orgánů modelů vlastnické kontroly
2
 

 

S R O V N Á N Í  M O D E L Ů  V L A S T N I C K É  K O N T R O L Y  

CHARAKTERISTIKA 
ANGLOAMERICKÝ 

MODEL 

KONTINENTÁLNĚ 

EVROPSKÝ 

MODEL 

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY A ŘÍZENÍ 
 

 Použitý model řídících orgánů jednoúrovňový dvouúrovňový 

 Výkonný správní orgán výkonní ředitelé rady 

ředitelů 

představenstvo 

 Kontrolní správní orgán nevýkonní ředitelé rady 

ředitelů 

dozorčí rada 

 Role rady ředitelů (představenstva) důležitá důležitá 

 Koncentrace moci rada ředitelů představenstvo 

 Funkčnost nevýkonných ředitelů 

(dozorčí rady) 

nedostatečná 

 

dostatečná 

 Nezávislost nevýkonných ředitelů 

(dozorčí rady) 

žádoucí nízká 

 Zastoupení bank v řídících orgánech nepřípustné silné 

 Zasahování bank do řízení zakázané silné 

 Zastoupení zaměstnanců v řídících 

orgánech 

nežádoucí 

 

povinné 

 Zastoupení politické sféry v řídících 

orgánech 

nežádoucí 

 

nepřímé  

 Metody řízení a kontroly manažerů nepřímé 

 

přímé 

monitorování 

vlastníky 

VLASTNICKÁ STRUKTURA 
 

 Vlastnictví akcií rozptýlené koncentrované 

 Koncentrace vlastníků nízká vysoká 

 Vlastnictví akcií managementem nevýrazné řídké 

 Vlastnictví bank minimální velké podíly 

 Vlastnictví institucionálních 

investorů 

portfoliové strategické 

 Vlastnictví kontrolního podílu řídké časté 

Zdroj: Hučka, 2002 
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Příloha č. 3 Srovnání typu financování v modelech vlastnické kontroly
3
 

SROVNÁNÍ MODELŮ VLASTNICKÉ KONTROLY 

CHARAKTERISTIKA 
ANGLOAMERICKÝ 

MODEL 

KONTINENTÁLNĚ 

EVROPSKÝ MODEL 

 Křížové vlastnictví (křížový 

holding) s vlastnickou 

provázaností 

běžné běžné 

 Angažovanost bank v průmyslu pasivní aktivní a klíčová 

 Svazky bankovního a 

průmyslového kapitálu 

nepřípustné velmi těsné 

TYP FINANCOVÁNÍ  

 Podíl financování směřujícího ke 

kontrole 

nízký vysoký 

 Kontrola ze strany finančních 

organizací 

nízká vysoká 

 Orientace investorů portfoliová strategická 

 Přeměna úspor na investice prostřednictvím 

kapitálového trhu 

prostřednictvím bank 

 Získávání potřebného 

investičního kapitálu 

emise akcií bankovní úvěry 

 Poskytované úvěry od bank krátkodobé dlouhodobé 

 Kapitálové trhy vysoce likvidní málo likvidní 

 Kontrola kapitálovým trhem vysoká  nízká 

 Vlastnictví dluhů a základního 

jmění 

rozptýlené koncentrované 

 Podíl kótovaných firem velký  malý 

Zdroj: Hučka, 2002 
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