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Metodologie

Jako součást iniciativy Director 360° vedly členské 
společnosti Deloitte rozhovory s 317 členy 
představenstev a řediteli v 15 zemích po celém světě. 
Tématy byly efektivita představenstva, problémy, výzvy a 
příležitosti, kterým představenstva čelí. V rámci Deloitte 
jsme vedli rozhovory s řediteli v Argentině, České 
republice, Finsku, Německu, Indii, Irsku, Lucembursku, 
Mexiku, na Středním Východě, v Nigérii, na Filipínách, v 
Rumunsku, Rusku, Švédsku a ve Spojených státech.

Podrobný přehled rozhovorů s řediteli po celém světě:

Argentina     11   ředitelů 
Česká republika 17   ředitelů 
Finsko                 35   ředitelů
Německo             18   ředitelů
Indie                    12   ředitelů
Irsko                      35   ředitelů
Lucembursko        31   ředitelů 
Mexiko                21   ředitelů 
Střední Východ  15   ředitelů 
Nigérie                11   ředitelů 
Filipíny 20   ředitelů 
Rumunsko           19   ředitelů
Rusko                  23   ředitelů
Švédsko               35   ředitelů
Spojené státy       14   ředitelů
CELKEM              317 ředitelů

Rozhovory probíhaly v období od září do prosince roku 
2013. Naše zpráva obsahuje kvantitativní a kvalitativní 
údaje získané na základě těchto rozhovorů. Všimněte 
si, že nedošlo k žádné normalizaci nebo vážení výsledků 
jednotlivých zemí, i přes rozdíly v počtu dotazovaných 
ředitelů. S veškerými informacemi poskytnutými 
účastníky je zacházeno důvěrně a jsou vykazovány pouze 
v souhrnné podobě. Jména jednotlivých účastníků nebo 
společností nejsou zveřejněny.

Tam, kde je to vhodné, používá Deloitte citace 
dotazovaných pro doložení poznatků a názorů.

Názory a stanoviska vyjádřené v této zprávě nemusí 
nutně vyjadřovat názor společnosti Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, členských společností Deloitte 
nebo názory jednotlivých ředitelů. Nevydáváme žádné 
prohlášení ani garanci o přesnosti informací nebo o 
tom, jak přesně odpovídají shromážděné informace 
skutečnému výkonu nebo efektivitě představenstva. 
Vzhledem k zaokrouhlení nemusí odpovědi na otázky v 
součtu tvořit 100.
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Shrnutí

Globální Deloitte Corporate Governance Centrum 
(„Globální centrum“) s potěšením představuje nejnovější 
vydání svého každoročního průzkumu “Director 360°: 
Růst ze všech stran”. Tento průzkum, nyní publikovaný 
třetí rok v řadě, poskytuje společnosti Deloitte pohled na 
problémy, kterým čelí ředitelé po celém světě. Naše 
analýza je souhrnem rozsáhlých rozhovorů s 317 řediteli 
veřejných a soukromých společností v 15 zemích; to 
představuje nárůst oproti loňské účasti 288 ředitelů. 
Výsledky našeho průzkumu Director 360° poukazují na 
změny v klíčových oblastech správy, regulatoriky a 
kontroly, se kterými se společnosti po celém světě potýkají 
v dnešním náročném podnikatelském prostředí.

Přesněji řečeno, Globální centrum se dotazovalo 
zúčastněných ředitelů na různé oblasti správy a řízení 
společností, od složení představenstva a rizika dohledu po 
roli ředitelů ve strategii. Navíc byl tento rok průzkum 
rozšířen o témata, jako jsou makro-ekonomické 
regulatorní otázky, kybernetická bezpečnost, interní audit, 
dodržování pravidel a boj proti korupci a jejich vnímání.

Pravděpodobně nejdůležitější titulek letošního průzkumu 
Director 360° je ten, že ředitelé po celém světě už nejsou 
tolik zatíženi problematikou globální finanční krize. Na 
základě odpovědí průzkumu se zdá, že představenstva 
jsou stále více přesvědčena, že se trhy začínají po globální 
finanční krizi vzpamatovávat.

• Při zjišťování tří nejdůležitějších faktorů ovlivňujících 
představenstva v předchozích 12 měsících pouze 20 % 
dotazovaných uvedlo globální finanční krizi jako hlavní 
faktor. To představuje značný pokles o 23 procentních 
bodů v porovnání s předchozím rokem – jedná se 
o nejvýraznější pokles a shodou okolností i největší 
absolutní procentní změnu od loňského průzkumu. 
Nejčastěji zmiňovaný faktor z minulého roku tedy 
poklesl na šestou příčku v letošním průzkumu.

• Jaké záležitosti odsunuly finanční krizi v odpovědích 
ředitelů na nižší příčky? Zjistili jsme, že o 20 procent 
více ředitelů poukazovalo na výkon jako na obzvláště 
projednávanou otázku – výkon je po strategii druhou 
nejvíce diskutovanou záležitostí. Další témata kromě 
výkonu a strategie (nárůst o 18 %) nabývající na 
významu v porovnání s naší předchozí zprávou 
jsou růst (nárůst o 13 %) a hodnota pro akcionáře/ 
investory (nárůst o 11 %). Tyto výsledky mohou 
naznačovat, že představenstva opouštějí úsporná 
opatření a více se zaměřují na firemní výkonnost/ 
vytvoření dlouhodobě udržitelného růstu.

Vzhledem k nárůstu počtu kybernetických útoků a 
technologických narušení u velkých společností by bylo 
možné očekávat, že technologie a související rizika budou 
důležitým tématem. Naše výsledky nicméně ukazují, že 
více než čtvrtina dotazovaných ředitelů se nezabývá 

technologickými riziky. Z představenstev, která diskutují 
technologická rizika, zahrnuje pouze větší polovina z nich 
do těchto diskuzí i otázku kybernetické bezpečnosti. 
Vzhledem k nárůstu počtu kybernetických útoků a 
souvisejícímu poškození reputace i finanční situace by se 
mohla kybernetická bezpečnost stát větší prioritou 
představenstev v následujících 12 měsících. Navíc téměř 
dvě třetiny dotazovaných ředitelů uvedly, že jejich 
představenstva nevyužívají sociální média. To je 
překvapivé: Jak se svět stále vice digitalizuje, jsou 
představenstva vůbec připravena vypořádat se s 
bezprecedentními obchodními vztahy a s možností ztráty 
dobré pověsti, které čelí jejich společnosti? Jsou 
představenstva dostatečně vybavena monitorovat a 
spolupracovat s měnící se základnou zainteresovaných 
stran?

Zapojení akcionářů je dalším tématem našeho průzkumu. 
Jak se společnosti vzpamatovávají z globální finanční krize, 
mnohé očekávají, že investoři a zainteresované strany 
budou sledovat činnost představenstev důkladněji. Ve 
skutečnosti, téměř 70 % respondentů očekává, že míra 
interakce mezi akcionáři a představenstvy se v průběhu 
několika příštích let zvýší. Vzhledem k tomu by bylo 
rozumné předpokládat, že zapojení investorů by mohlo 
být prioritou ředitelů a představenstev po celém světě. 
Přesto ale výsledky průzkumu ukazují, že i přes rostoucí 
úroveň kontroly akcionářů, 61 procent dotázaných nemá 
upravenou politiku pro zapojení akcionářů.

Na závěr je tady otázka diverzity v orgánech společnosti. 
Zatímco některé země přijaly právní předpisy nebo kvóty 
ke zvýšení zastoupení žen v orgánech společností, 
společnosti v jiných zemích se rozhodly pro své vlastní 
iniciativy a politiky na podporu diverzity v orgánech 
společnosti. Naše zpráva nicméně konstatuje, že téměř 
dvě třetiny dotázaných uvedly, že jejich společnost 
nezavedla žádnou politiku diverzity pro složení orgánů 
společnosti. Jednou z překážek by mohly být dlouhé 
funkční období úřadujících ředitelů a absence věkových 
limitů nebo limitů pro funkční období. Naše výsledky 
ukazují, že 62 % z dotazovaných ředitelů uvedlo, že jejich 
představenstva nemají věkové limity nebo limity funkčního 
období nebo že tyto limity nejsou přesně vymezené. Zdá 
se, že představenstva zavádějí limity pro funkční období 
(30 %) téměř dvakrát častěji než věkové limity (17 %).

Na jaké oblasti dohledu se představenstva zaměří v příštích 
12 až 24 měsících a jak tyto sledované oblasti ovlivní 
investory? Byla zavedena opatření, které mají zabránit 
budoucím krizím? Jaké nové výzvy, se kterými se ještě 
ředitelé budou muset vypořádat, ovlivňují společnosti? 
Umožňuje současné složení orgánů společností efektivní 
řešení těchto výzev? Letošní zpráva: Director 360°: Růst ze 
všech stran se snaží poskytnout náhled na tyto a další 
otázky. Zveme Vás, abyste pokračovali ve čtení a zjistili, jak 
se role ředitelů bude nadále vyvíjet.
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Vnímání regulatorních systémů správy a řízení
V celosvětovém měřítku nebyli ředitelé jednotní v situaci, 
kdy měli popsat regulatorní systém správy a řízení ve 
své domovské zemi. Přesně jedna třetina dotazovaných 
uvedla, že regulatorní systém správy a řízení v jejich 
zemi útočí na přiměřenou rovnováhu mezi intervencí 
a flexibilitou díky přístupu založenému na principech. 
Mnohé členské státy Evropské Unie tuto variantu zvolily 
jako hlavní, včetně Lucemburska (61 %), Německa  
(50 %), Švédska (49 %) a Irska (41 %).

Přibližně další třetina (31 %) dotazovaných ředitelů 
uvedla, že regulatorní systém správy a řízení v jejich 
domovské zemi umožňuje správnou míru flexibility díky 
přístupu “dodržuj nebo vysvětli”. Široké spektrum zemí 
zvolilo tuto variantu jako hlavní, včetně Finska (60 %), 
Argentiny (55 %), Mexika (52 %), Filipín (45 %) a 
Rumunska (42 %).

Přestože celosvětově byla další varianta zvolena pouze 
24 % ředitelů, většina ředitelů v pěti zemích uvedla, že 
jejich domácí regulatorní systém správy a řízení je  příliš 
dogmatický a řídí se zákonnými pravidly. Šlo o státy střední 
či východní Evropy, Asijsko-pacifického hospodářského 
společenství a státy Spojených Států Amerických. 

Někteří ředitelé nicméně vyjádřili nespokojenost s 

regulatorním systémem správy a řízení ve své zemi 
a označili jej za neúčinný (12 %). Značné menšinové 
odpovědi byly patrné v Rusku (39 %), Rumunsku 
(37 %), na Středním východě (33 %), v České republice 
(29 %) a Argentině (27 %), přičemž poukazovaly na 
skutečnost, že na některých nově vznikajících trzích 
bude nutná reforma. 

Je zajímavé vidět, jak ředitelé působící v různých zemích 
vnímají své domácí regulatorní systémy správy a řízení. 
Zatímco ředitelé v některých zemích vnímají tento systém 
jako příliš dogmatický, ředitelé v jiných zemích požadují 
zlepšení procesů za účelem upevnění téhož systému, 
který vnímají jako neúčinný. Každá země je jedinečná a 
vyžaduje svůj systém pravidel a postupů šitých přímo na 
míru vlastní historii a obchodní kultuře. 

Komentář k situaci v České republice
Názory českých ředitelů jsou poněkud znepokojivé a 
zdůrazňují, že regulatorní systém správy a řízení vůbec 
nezapadá do obchodního prostředí. Nespokojenost 
více než dvou třetin ředitelů s tímto systémem volá 
po radikálních změnách. Zdá se, že nová právní 
úprava občanského zákoníku včetně obchodních 
vztahů, byla zavedena právě včas. Od ledna 2014 si 
obchodní společnosti a ředitelé zvykají na nový zákon 
o obchodních korporacích, který by měl spolu s novým 
občanským zákoníkem zlepšit nejen právní prostředí, 
ale také systém správy a řízení obchodních korporací. 
Přes zavedení nového systému správy a řízení však 
zřejmě bude výše uvedený názor ředitelů přetrvávat i v 
budoucnu. Nejproblematičtější aspekt českého systému 
správy a řízení však bohužel nepřestane existovat. 
Důvodem je, že nový systém je stejně jako ten starý 
dogmatický a jeho prosazování zůstane zřejmě neúčinné, 
jako je tomu i nyní. Přestože jsou pro budoucnost k 
dispozici nová a moderní pravidla týkající se správy a 
řízení, nedojde-li ke změně stávajících postupů v oblasti 
jejich prosazování, v praxi se téměř nic nezmění, a na 
tuto otázku tak budeme odpovídat v budoucnu stejně 
jako nyní. 

Graf 1 – Regulatorní systém správy a řízení v mé zemi:
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Přizpůsobivost regulatorních systémů správy a 
řízení
Představenstva opět nebyla jednotná, pokud měla 
popsat, jak dobře reaguje regulatorní systém správy 
a řízení v jejich domovské zemi na vzniklé problémy.
Celosvětově 36 % ředitelů uvedlo odpověď, že vzhledem 
k vzniklým problémům se regulatorní systém správy a 
řízení v jejich zemi  stále vyvíjí a není ještě plně zakotven. 
Toto není zcela překvapující, protože vysoké procento 
těchto odpovědí na danou otázku měla řada nově 
vznikajících trhů: Mexiko (71 %), Česká republika (65 %), 
Rusko (61 %), Rumunsko (58 %), Indie (50 %) a Nigérie 
(45 %). 

Dalších 35 % dotazovaných ředitelů konstatovalo, že 
ačkoliv je regulatorní systém správy a řízení v jejich zemi 
dobře zaveden, nereaguje dostatečně rychle na vzniklé 
problémy. V USA takto věc vnímaly téměř tři čtvrtiny 
všech dotázaných ředitelů —  tj. nejvíc ze všech zemí. 
Ředitelé v USA a dalších zemích s vysokým procentem 
této odpovědi (Filipíny, Německo a Irsko) mohou mít 
pocit, že ačkoliv jsou procesy zavedeny, množství času, 
kterého je zapotřebí k zavedení změn, může tento rozvoj 
zpomalovat.

Ředitelé v Německu (50 %), Finsku (43 %), Lucembursku 
(39 %) a Švédsku (34 %) byli přesvědčeni, že s ohledem 
na vzniklé problémy je regulatorní systém správy a 
řízení v jejich zemi dobře zaveden a na vzniklé problémy 
reaguje. 

Komentář k situaci v České republice
Většina ředitelů v České republice cítí, že k dobře 
fungujícímu systému správy a řízení povede ještě dlouhá 
cesta. V současné době dochází k odklonu od starého 
systému správy a řízení, který byl založen na pravidlech 
vzniklých v době, kdy se přecházelo od centrálně 
plánovaného hospodářství k tržnímu hospodářství. Od 
ledna 2014  však existuje nový regulatorní systém, který 
by měl zavést do praxe moderní principy správy a řízení. 
Prověření efektivity a flexibility těchto nových pravidel 
zabere několik let, ne-li desítek let.  

Graf 2 – Ve věci reakce na problematické záležitosti je regulatorní systém 
správy a řízení společností v mé zemi:
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Vynucovatelé regulatorních systémů správy a 
řízení
Je zjevné, že většina světových respondentů 
poznamenala, že vynucování regulatorního systému 
správy a řízení probíhá ze strany místních regulátorů 
a zákonů (71 %); 13 procent uvedlo, že vynucování 
regulatorního systému správy a řízení naopak probíhá 
ze strany akcionářů. Rumunsko (32 %), Švédsko (26 %) 
a Mexiko (20 %) byly mezi několika státy se značnou 
menšinou ředitelů, kteří konstatovali, že vynucování 
jejich regulatorních systémů probíhá ze strany akcionářů. 
Dalších 7 % uvedlo, že prosazování regulatorního 
systému správy a řízení v jejich zemi je prováděno 
místními burzami, zejména v čele s řediteli v Rumunsku a 
na Středním východě (přibližně 27 % u každého z nich). 

Nicméně 3 % ředitelů uvedla, že vynucování 
neexistuje. To může znamenat, že procesy buď nejsou 
zavedeny, nebo zavedeny jsou, avšak nejsou spolehlivě 
prosazovány. Značné procento dotázaných ruských  
(17 %), mexických (10 %) a argentinských (9 %) ředitelů 
uvedlo, že vynucování v jejich zemi neprobíhá. 

Vynucování regulatorních požadavků a odpovědnost za 
jejich dodržování jsou klíčové pro zachování přiměřeného 
stupně řízení jak v případě domácích, tak zahraničních 
akcionářů. Neúčinné či neexistující prosazování 
regulatorního systému správy a řízení může vést k 
oslabení důvěry investora, což je kritické pro společnosti 
působící na nově vznikajících trzích a usilující o zahraniční 
investice. 

Komentář k situaci v České republice
Ačkoli nad vynucováním regulatorního systému bdí 
zákony nebo regulátoři, nevypovídá to bohužel nic o 
efektivitě vymáhání dodržování těchto pravidel. Čeští 
ředitelé sice odpověděli stejně jako většina ředitelů ze 
zahraničí, odpovědi by ale byly diametrálně odlišné, 
kdyby otázka byla položena trochu jinak. Pokud by 
byla řeč o efektivitě vynucování regulatorního systému, 
odpověď by nejspíše zněla, že prosazování je neefektivní, 
nebo dokonce, že prosazování ani neexistuje. Vliv 
regulátora, České národní banky, na dodržování pravidel 
corporate governance je mizivý. V případě, že dojde 
k nějakému porušení, mohou se poškození dovolávat 
nápravy především soudní cestou, která je ovšem 
zdlouhavá a nákladná. Větší roli v dohledu, než regulátor, 
mají média, která obvykle na porušení těchto pravidel 
upozorňují.

Graf 3 – Prosazování regulatorního systému správy a řízení společností v 
mé zemi:
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Ochrana akcionářů v regulatorních systémech 
Celosvětově má většina ředitelů pocit (70 %), že 
jejich domácí systémy správy a řízení fungují efektivně 
za účelem ochrany zájmů akcionářů. To může být 
důsledkem zakotvení určitých zákonů jakožto odpovědi 
na nedávnou finanční krizi, např. Dodd-Frankovy reformy 
a zákona na ochranu spotřebitelů v USA či podobných 
předpisů v Evropské Unii, např., mimo jiné, implementace 
nařízení o infrastruktuře evropských trhů. Nicméně, 
značná menšina (30 %) má přesně opačný pocit, který 
by mohl naznačovat, že systém správy a řízení zájmy 
akcionářů nebrání účinně (78 % v Rusku a 71 % v České 
republice). Menší většina ředitelů dotazovaných v Nigéri 
(55 %) a Rumunsku (53 %) odpověděla obdobně. Tato 
zjištění jdou obecně ruku v ruce s často vyjadřovaným 
názorem (např. ze strany OECD), že v případě několika 
nově vznikajících trhů jsou zlepšení při regulaci systému 
správy a řízení klíčová pro poptávku společností po 
mezinárodních investicích.

Komentář k situaci v České republice
Bez ohledu na to, jak propracovaná budou v České 
republice pravidla corporate governance, pokud nebude 
fungovat efektivní dohled nad jejich dodržováním, jejich 
váha bude zanedbatelná a podnikatelské prostředí 
zůstane na nízké úrovni. Z jiných průzkumů a dosavadní 
praxe jsme zjistili, že na to, aby byla v České republice 
jakákoli pravidla dodržována, nebude stačit pouhé soft 
law a dohled zainteresovaných stran, ale je nutné zajistit 
jejich přísné vymáhání ze strany státu ve formě citelných 
finančních nebo přísných trestněprávních sankcí. Dokud 
za porušení pravidel nebudou existovat tvrdé sankce, 
jejich dodržování se zřejmě nedočkáme. Negativní 
publicita, které se porušitelům zákonů a jiných předpisů 
dostává, funguje pouze po velice krátkou dobu.

Graf 4 – Systém správy a řízení v mé zemi všeobecně účinně brání zájmy 
akcionářů:
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Představenstvo převzalo aktivní dohled nad 
vztahy společnosti s  jejími klíčovými regulátory
Celosvětově téměř dvě třetiny dotazovaných ředitelů 
souhlasily nebo rozhodně souhlasily s tím, aby 
představenstvo převzalo dohled nad vztahy společnosti 
s jejími klíčovými regulátory, zatímco pouze 11 % 
nesouhlasilo či rozhodně nesouhlasilo. Ředitele, kteří 
rozhodně souhlasili, najdeme v USA (85 %), na Filipínách 
(85 %), v Argentině (82 %), Nigérii (82 %), Lucembursku 
(80 %) a Irsku (80 %). Ředitelé dotazovaní v Rusku 
(52 %) a  Německu (33 %) vyjádřili nejvyšší procento 
nesouhlasu. To je zajímavý výsledek, který ukazuje, že jak 
vyspělé, tak i  nově vznikající trhy jsou v tomto ohledu  
v rovnováze.  

Komentář k situaci v České republice
V České republice jsou ředitelé rozděleni na dva velké 
tábory. Ten větší souhlasí s tím, aby představenstva 
převzala dohled nad vztahy společnosti s jejími klíčovými 
regulátory, zatímco druhý, menší tábor, na danou otázku 
vyhraněný názor nemá. Jen méně než 12 % dotázaných 
ředitelů nesouhlasí s tím, aby představenstvo převzalo 
dohled nad vztahy společnosti s jejími klíčovými 
regulátory.

Graf 5 – Představenstvo převzalo aktivní dohled nad vztahy společnosti s 
jejími klíčovými regulátory.
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Procesy hodnocení výkonu představenstva jsou 
dostatečně  propracované
Téměř polovina celosvětově dotazovaných ředitelů 
(49 %) souhlasila či rozhodně souhlasila s tím, že 
jejich procesy hodnocení výkonu představenstva 
jsou dostatečně propracované, přičemž oproti 
celosvětovým výsledkům minulých let je zde 12% 
nárůst. Představenstva po celém světě se zvýšeným 
úsilím hledají způsoby zajištění své vlastní efektivity a 
kvality svých postupů a procesů týkajících se správy a 
řízení. Hodnocení představenstva může být vypracováno 
buď interně, nebo s pomocí třetí strany. Práce výborů 
představenstev a jednotlivých členů je obvykle 
hodnocena jako součást tohoto procesu. 

Existuje několik pravděpodobných důvodů pro výše 
uvedený nárůst. Za prvé, každoroční hodnocení 
představenstva je regulatorním požadavkem u zvyšujícího 
se počtu trhů v závislosti na režimu “dodržuj nebo 
vysvětli” nebo na některé jiné formě předpisu. Za 
druhé, přestože od členů představenstva není formálně 
vyžadováno, aby takové hodnocení vypracovali, mohou 
ředitelé cítit tlak a  kontrolu ze strany akcionářů, a 
proto  hledají způsoby, jak zlepšit a manifestovat 
efektivitu představenstva.  Konečně, procesy hodnocení 
představenstva jsou ve zvýšené míře používány k 
informování vedení ve věci jmenování představenstva. 

Zpráva Director 360° z loňského roku zjistila, že nejnižší 
míra souhlasu s tímto tvrzením pocházela zejména 
z angloamerických zemí a že do určité míry zůstává 
stejná i v letošním vydání této zprávy. V Indii, Mexiku, 
na Středním východě a v Rumunsku ani jeden ředitel 
nevyjádřil rozhodný souhlas s tímto tvrzením, a Rusko, 
Nigérie a Česká republika vyjádřily nejnižší míru souhlasu. 
Celkově měly USA (93 %), Irsko (77 %) a Finsko (77 %) 
nejvyšší procento ředitelů, kteří souhlasili nebo rozhodně 
souhlasili s tím, že jejich procesy hodnocení výkonu 
představenstva jsou dostatečně propracované. 

Komentář k situaci v České republice
I když podle odpovědí jsou letošní výsledky oproti 
těm loňským posunem kupředu, procesy hodnocení 
představenstva jsou u nás pořád spíše raritou než 
běžnou praxí. Formální procesy hodnocení výkonu 
představenstva jsou běžné ve společnostech  
patřících do nadnárodních koncernů  a ve velkých 
společnostech.  Společnosti s českou vlastnickou 
strukturou však formalizované procesy hodnotící 
výkonnost představenstva nemají  a orientují se většinou 
podle dosažených  finančních ukazatelů. Proto většina 
ředitelů odpověděla na tuto otázku neutrálně nebo 
nesouhlasila.  Důvodů pro tento stav je hned několik. 
Složení představenstev  českých firem se v průběhu času 
příliš nemění a stejní členové bývají obvykle znovuzvoleni 
do té samé funkce, případně vymění výkonnou funkci 
za funkci v dozorčí radě. Vedle toho jednotlivci, kteří 
společnost vlastní, ji často i řídí; jsou tedy v orgánech 
těchto společností a jejich hodnocením by došlo pouze 
k sebehodnocení. V případě nespokojenosti akcionářů 
nebo vlastníků společnosti s členy představenstva je 
valná hromada resp. dozorčí rada oprávněna je odvolat 
pro jejich nedostatečnou výkonnost, ale i bez udání 
jakéhokoli důvodu. To lze považovat za jednoduchý 
hodnotící mechanismus. 

Nedostatečně vyvinuté nebo neexistující hodnotící 
procesy jsou neprospěšné nejen pro firmy, ale i pro 
jednotlivce. Představenstvům mohou zamezit ve 
zlepšování se a v progresivitě, pro společnosti mohou 
znamenat riziko stagnace, ne-li něco horšího.

Graf 6 – Procesy hodnocení výkonu představenstva jsou dostatečně 
propracované.
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Výsledky hodnocení výkonu představenstva mají 
vliv pro přijetí  změn v budoucnosti
Většina celosvětově dotazovaných ředitelů souhlasila 
nebo rozhodně souhlasila (51 %) s tím, že výsledky 
hodnocení výkonu představenstva jsou používány k 
ovlivnění změn v budoucnosti, přičemž toto číslo zůstalo 
v porovnání s minulým rokem relativně nezměněno 
(48 %). Tato skutečnost odpovídá procentu ředitelů, 
kteří souhlasili s tím, že procesy hodnocení výkonu 
představenstva jsou dostatečně propracovány. Čtvrtina 
dotazovaných ředitelů nevyjádřila v tomto případě 
souhlas ani nesouhlas a téměř další čtvrtina nesouhlasila 
nebo rozhodně nesouhlasila. 

Pokud se toto číslo jeví poněkud nízké, uvědomte si 
následující: mohlo by to souviset s vnímáním hodnocení 
jakéhokoliv výkonu, které předpokládá, že takové 
hodnocení může vést k určitým nepohodlným zjištěním 
či diskusím uvnitř představenstva nebo s vedením 
společnosti.Zároveň, jak vyplývá z grafu 6, pokud 
představenstvo nemá důvěru v propracovanost těchto 
procesů, výsledky a zjištění jsou bezcenné. Efektivní 
procesy hodnocení jsou důležité a výsledky mohou být 
použity k vymezení oblastí vyžadujících zlepšení a ke 
snížení pocitu sebeuspokojení představenstva. Výsledná 
procenta u jednotlivých zemí odrážejí téměř identicky 
výsledky předchozího dotazu (Graf 6). 

Komentář k situaci v České republice
I u této odpovědi vidíme oproti loňskěmu roku značný 
posun. Ačkoli standardizované procesy hodnocení 
představenstva nejsou pravidlem, většina ředitelů 
(52,94 %) se příklání k závěru, že hodnocení výkonu 
představenstva má za následek přijetí změn. Hlavním 
hodnotícím kritériem zůstávají finanční výsledky a 
celkové řízení firmy. Jiné než finanční ukazatele jsou 
v rámci hodnocení představenstva brány do úvahy 
málokdy. Příslušná opatření, jakými jsou například 
personální změny, jsou přijímána především na základě 
finančních ukazatelů.

Graf 7 – Výsledky hodnocení výkonu představenstva mají vliv pro přijetí 
změn v budoucnosti.
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Vstupní školící proces pro nové členy 
představenstva je formalizovaný  a efektivní
Na základě námi získaných odpovědí je zřejmé, že 
existuje určitá míra obecného chápání, že formalizované 
a efektivní vstupní školící procesy pomáhají ředitelům 
uskutečňovat souvislé přechody k novým vedoucím 
funkcím a mohou pomoci pěstovat kulturu vzdělávání 
a připravenosti. Toto hodnocení je vzdálené jakékoliv 
univerzálnosti, přesto: 40 % dotazovaných ředitelů 
souhlasilo či rozhodně souhlasilo, že vstupní 
školící procesy pro nové členy představenstva jsou 
formalizované a efektivní. Je možné, že někteří z 
významných akcionářů a/nebo výkonných ředitelů, kteří 
mají podstatný vliv na praktiky představenstva na mnoha 
trzích, nemohou plně ocenit hodnotu vstupních školících 
procesů pro nově jmenované externí ředitele. Vedoucí 
státy v tomto prostoru zahrnovaly USA (78 % souhlasilo 
či rozhodně souhlasilo), Irsko (69 %), Argentinu (64 %), 
a Finsko (60 %). Jasný předěl byl zřejmý na opačné 
straně spektra: mnoho dotazovaných ředitelů v dalších 
zemích mělo pocit, že jejich vstupní školící procesy 
nejsou formalizované a efektivní, včetně Ruska (78 % 
nesouhlasilo nebo rozhodně nesouhlasilo), Indie (67 %), 
Středního východu (67 %) a Německa (61 %). 

Standardní vstupní školící procesy pro ředitele (nebo 
tzv. “onboarding”) mohou zahrnovat školící porady, 
obeznámení se s prostředím podniku, schůzky s vedením, 
náhledové materiály pro ředitele, atd. Nejnovějším 
trendem pro “dobře informovaná” představenstva je 
přijetí elektronických portálů.

Celosvětově pouze více než jedna třetina dotazovaných 
ředitelů nesouhlasila či rozhodně nesouhlasila s tím, že 
vstupní školící procesy pro nové členy představenstva 
jsou formalizované a efektivní. Jedním z důvodů pro 
tuto silnou menšinu by mohlo být, jak je uvedeno jak je 
uvedeno v grafu 27, že 62 % celosvětově dotazovaných 
ředitelů konstatovalo, že jejich představenstva nezavedla 
časová nebo věková omezení pro výkon funkce ředitele. 
V případě, že tato omezení doby trvání/věku nejsou 
nastavena, funkční období ředitele může trvat i několik 
desetiletí, což může snížit potřebu vstupních školících 
procesů a jejich využití.

Komentář k situaci v České republice
Trend ve formalizování vstupního školícího procesu pro 
nové členy představenstva do České republiky zatím 
nedorazil, i když povědomí o této praxi se částečně 
zlepšilo. Formalizované vstupní školící procesy jsou běžné 
ve větších korporacích u všech nových zaměstnanců.  
Adaptace nových členů představenstva však funguje 
na mnohem jednodušších a méně formalizovaných 
postupech, jakými jsou konzultace nebo asistence ze 
strany ředitelů nebo jiných členů představenstva apod. 
Tendence zavádět formalizované procesy pro nové 
členy představenstva se vyvíjí především ve větších 
společnostech na rozdíl od menších společností, kde 
je nástupnictví ředitelů méně časté. Českým specifikem 
je setrvávání ve funkci člena představenstva téměr po 
neomezenou dobu; formalizované vstupní školící procesy 
proto nejsou nutné. 

Graf 8 – Vstupní školící proces pro nové členy představenstva je formalizovaný 
a efektivní.
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Představenstvo se domnívá, že je dostatečně 
školeno, aby mohlo  efektivně vykonávat svou roli
Dotazovaní ředitelé (47 %) v drtivé většině nesouhlasili 
se skutečností, že se členům představenstva dostává 
dostatečné přípravy, aby mohli efektivně vykonávat 
svou funkci. Zbývající část byla rozdělena na ty, kteří se 
vyjádřili jednohlasně (27 %), a ty, kteří nesouhlasili nebo 
rozhodně nesouhlasili (26 %). 

Ředitelé v USA (85 % souhlasilo nebo rozhodně 
souhlasilo), Irsku (77 %) a Finsku (68 %) přesvědčivěji 
souhlasili, že se členům představenstva dostává 
dostatečného školení, aby mohli efektivně vykonávat 
své funkce v představenstvu, zatímco jejich kolegové ve 
stejném případě nesouhlasili či rozhodně nesouhlasili na 
Středním východě (67 %), v Rusku (56 %) a Rumunsku 
(47 %). 

Zdá se, že tyto výsledky odrážejí výsledky v grafu 8. 
Pokud představenstva provádějí neadekvátně tzv. 
“onboarding” svých ředitelů, pak tím může utrpět i 
kvalita probíhajících školení ředitelů. Udržení talentu a 
jeho vyzrávání jsou pro představenstvo stejně důležité 
jako pro společnost jakožto celek. Ředitelé mají nyní 
za úkol, aby dohlíželi nad pořád se zvyšujícím počtem 
specializovaných oblastí společnosti, přičemž pro 
řadu z nich to může být mimo oblast jejich expertízy. 
Dostatečná a opakovaně probíhající školení ředitelů 
mohou pomoci zajistit, aby představenstvo mělo znalosti 
a dovednosti nezbytné k řešení mnoha současných 
neodkladných záležitostí společnosti.  

Komentář k situaci v České republice
Téměř polovina českých ředitelů tvrdí, že je dostatečně 
proškolena na to, aby mohla vykonávat svou funkci 
efektivně, a další zhruba polovina ředitelů si odpovědí 
nebyla jistá. Méně než 20 % ředitelů má pocit, že 
na výkon své funkce by potřebovali své znalosti a 
dovednosti ještě zdokonalit. I v jiných obdobných 
průzkumech se nám potvrdilo, že vedoucí představitelé 
firem mají dostatek sebevědomí ohledně svých znalostí, 
nicméně v praxi se nám potvrdil spíš opak, kdy povědomí 
o zcela zásadních záležitostech ředitelům chybělo a 
zjistili to, až když ve společnosti vznikl problém. Ředitelé 
si mnohdy neuvědomují, jak široká je jejich osobní i 
trestněprávní odpovědnost, a svou funkci bohužel často 
nevykonávají s dostatečnou péčí. Ačkoli odpovědi na 
tuto otázku ve srovnání s jinými zeměmi nevypadají 
natolik špatně, neodpovídají realitě. 

Graf 9 – Představenstvo se domnívá, že je dostatečně školeno, aby mohlo 
efektivně vykonávat svou roli. 
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Využívání sociálních médií představenstvy
Je zřejmé, že většina představenstev vůbec nevyužívá 
nebo zatím ještě nevyužívá sociální média. Téměř 
dvě třetiny všech dotazovaných ředitelů uvedly, že 
představenstvo nevyužívá sociální média. Možná je 
to z toho důvodu, že představenstvo zatím sociálním 
médiím dostatečně nerozumí.  Webové stránky hlavních 
sociálních médií vznikly teprve v posledních 5-10 letech 
a znalost a pochopení těchto nástrojů zřejmě ještě k 
představenstvu nedospěly. Může zde také existovat 
generační propast. Průměrný věk představenstva je 
mnohem vyšší než věk příslušníků následující generace, 
kteří jsou největšími uživateli sociálních médií. Některé 
společnosti již začaly mimo jiné začleňovat do svých 
představenstev příslušníky mladší a v tomto ohledu 
talentované generace, aby tuto věkovou propast 
překryly — nicméně, není to zatím rozšířená praxe. 
Představenstva si také mohou být vědoma záležitostí 
souvisejících s dodržováním předpisů při sdělování 
citlivých informací prostřednictvím sociálních médií, 
a proto se mohou zdráhat  tato média využívat. A v 
poslední řadě, představenstvo zatím využití sociálních 
médií nevnímá jako svou odpovědnost, která by se ho 
měla týkat.

Přesto 37 % celosvětově dotazovaných ředitelů uvedlo, 
že představenstvo sociální média využívá. 22 % ředitelů 
z tohoto počtu uvedlo, že představenstvo sociální média 
využívá z důvodu pochopení obav a problematických 
oblastí, které souvisejí s existencí společnosti v rámci 
trhu — praxe opatrnosti. Na druhém místě (21 %) 
uvedli ředitelé jako důvod posuzování vnímání 
společnosti na trhu. Sociální média poskytují uživatelům 
bezprecedentní platformu k vyslovení svých názorů (a 
často nespokojenosti) směrem k veřejnosti. Tyto názory 
se mohou šířit jako živelný požár k uživatelům po 
celém světě. V případě, že jsou pochybení odhalována 
vlivnými sociálními médii, mohou být během minuty 
zničeny kariéry či společnosti, jejichž vybudování trvalo 
desetiletí. 19 % ředitelů uvedlo, že představenstvo 
využívá sociální média k propojení s akcionáři a 
ostatními zainteresovanými subjekty a 18 % uvádí, že 
představenstvo využívá sociální média k získání informací 
o tom, v čem se společnost může zlepšit.

Zatímco celosvětové výsledky předpokládají, že většina 
představenstev sociální média nevyužívá, některé státy se 
již v tomto ohledu prosazují. 82 % ředitelů v Argentině 
uvedlo, že využívají sociální média. Další státy s většinou 
respondentů, kteří souhlasili či rozhodně souhlasili, 
zahrnují  Českou republiku (65 %), Německo (61 %) 
a Filipíny (60 %). Představenstva nejméně využívající 
sociální média jsou v Mexiku, Nigérii a Irsku. Je zřejmé, 
že využívání sociálních médií představenstvem zatím není 
rozšířenou praxí. 

Komentář k situaci v České republice
Čeští ředitelé se řadí na přední příčky ve využívání 
sociálních médií v rámci podnikatelských aktivit 
svých společností, a to zejména za účelem zjištění, 
jak je společnost na trhu vnímána a jak by se 
mohla zlepšit. Využití sociálních médií  je jedním 
z nejdynamičtějších způsobů, jak se k obdobným 
informacím mohou představenstva dostat. Sociální 
média jsou široce využívána celou českou společností, 
a proto je nezanedbatelný i jejich vliv na činnost top 
managementu.

Graf 10 – Představenstvo využívá sociální média pro tyto účely: 
(označte všechny odpovídající možnosti) 
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Nejdůležitější technologická rizika diskutována 
představenstvy
Je zřejmé, že světová představenstva aktivně projednávají 
technologická rizika; pouze 27 % celosvětových 
respondentů uvedlo, že představenstvo  technologická 
rizika neprojednává. Shodně s předchozím dotazem 
pouze 29 % dotazovaných ředitelů konstatujících, že 
představenstvo aktivně projednává technologická rizika,  
uvedlo sociální média jako jedno z projednávaných 
rizik. Nejfrekventovaněji projednávanými riziky jsou: 
ochrana dat (57 %) a kybernetická bezpečnost (51 %). 
Uchovávání dat (38 %) a mezinárodní přenos dat (21 %) 
byly dalšími riziky projednávanými představenstvem. 
Hrozba kybernetického napadení je reálná, přičemž 
nedávný průzkum Institutu Ponemon zjistil, že počet 
úspěšných napadení společností se  v letech 2010 – 
2012 zdvojnásobil a finanční dopad těchto napadení 
se zvýšil téměř o 40 %.1 Útočníci mohou mít různé 
pohnutky, jak finanční, tak  sociální či politické 
(“hacktivisté”), a mohou společnosti způsobit jak 
skutečnou finanční újmu, tak i poškodit její dobré jméno. 
Účinný program na kybernetickou bezpečnost či ochranu 
soukromí kontrolovaný představenstvem může být 
vyvíjen velmi dlouho, než nastolí ve společnosti kulturu 
prevence podvodů.

Ne všechny státy projednávají tyto druhy rizik stejně. 
Téměř 70 % ředitelů dotazovaných v Rusku uvedlo, že 
představenstvo neprojednává technologická rizika. Střední 
východ (67 %) a Nigérie (45 %) odpověděly stejně. V USA 
všichni dotazovaní ředitelé konstatovali, že toto téma je 
představenstvem aktivně projednáváno, přičemž podobné 
procento odpovědí mělo Finsko (89 %) a Česká republika 
(88 %). Při prudkém zlepšení technologií v posledním 
desetiletí musí představenstva nadále investovat čas 
a prostředky, aby jejich společnosti měly náskok před 
kybernetickými delikventy a jejich sítěmi. 

Komentář k situaci v České republice
Česká republika je jednou ze zemí, kde jsou 
technologická rizika brána opravdu vážně a této 
problematice se věnují představenstva na svých 
zasedáních. Jen méně než 12 % ředitelů tvrdí, že 
technologická rizika vůbec neprojednávají. Z uvedených 
rizikových oblastí se ředitelé nejméně intezivně zabývají 
mezinárodním přenosem dat, což potvrzuje i naše praxe. 
Mezinárodní přenosy dat jsou například v rámci koncernu 
prováděny bez potřebného posouzení národních 
a mezinárodních předpisů jen na základě pokynu 
mateřské společnosti, což si dceřiné společnosti mnohdy 
neuvědomují a vystavují se tím rizikům sankcí příslušných 
národních úřadů pro ochranu dat. Ředitelé by i této 
podceňované oblasti měli věnovat dostatek pozornosti, 
protože tím mohou poškodit společnost, ve které pracují. 
Navíc mohou na svou neopatrnost doplatit i osobně.

Graf 11 – Představenstvo aktivně projednává následující technologická rizika 
(označte všechny odpovídající možnosti):
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1Institut Ponemon (www.ponemon.org) je michiganská společnost provádějící nezávislý výzkum v oblasti ochrany soukromí a údajů a politiky 
informační bezpečnosti.
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Společnost/ představenstvo zavedly pravidla 
týkající se rozmanitosti  jeho složení
Společnosti a představenstva zatím ještě plně nezavádějí 
pravidla týkající se rozmanitosti jejich složení. Téměř 63 % 
dotazovaných ředitelů uvedlo, že jejich společnost nezavedla 
pravidla týkající se složení představenstva. Nejvyšší procento 
kladných odpovědí bylo z Finska (66 %), Nigérie (55 %), 
Švédska (54 %), Německa (50 %) a USA (50 %). 

Tento výsledek není zcela překvapující, jelikož odpovědi 
na tento dotaz mohou být ovlivněny takovými vnějšími 
faktory, jako jsou kvóty pro zastoupení pohlaví, místní 
regulátoři (doporučení týkající se kodexu správy a řízení 
společností) a individuální pravidla společností. Například 
ve Finsku musí mít jakákoliv vládní instituce či státní 
podnik stejné zastoupení mužů i žen v představenstvu.2 
Švédský kodex správy a řízení společností stanoví, že 
představenstvo by mělo usilovat o manifestaci rozmanitosti 
a šíře kvalifikace, zkušeností a vzdělání.3 V době vydání 
této zprávy se německé vládní instituce rozhodly zavést 
30 % kvóty pro zastoupení žen ve správních radách.4 
V USA finální pravidlo Komise pro cenné papíry a 
burzy “Proxy Disclosure Enhancements” vyžaduje 
jmenování výborů za účelem informování o tom, jak 
berou rozmanitost v úvahu při určování kandidátů. Toto 
pravidlo5 nedefinuje rozmanitost, ale naopak umožňuje 
společnosti, aby ji definovala sama. V Indii nedávno přijatý 
zákon o společnostech vyžaduje, aby akciové společnosti 
obchodované na burze měly alespoň jednoho ředitele 
ženského pohlaví.6 Mnoho dalších zemí má zavedeny kvóty 
týkající se rozmanitosti pohlaví v představenstvu. Tento 
přístup byl prosazován nejprve Norskem v roce 2005, 
kdy norský zákon o akciových společnostech s ručením 

omezeným zavedl 40% kvóty pro zastoupení obou 
pohlaví v případě představenstva s devíti a více řediteli. 
Toto téma bylo celosvětově mohutně projednáváno, 
vzhledem k tomu, že přínosy právních předpisů týkajících 
se rozmanitosti jsou srovnávány s principy samoregulace 
a obsazováním funkcí na základě kvalifikace adepta. Tyto 
údaje celosvětově ukazují, že společnosti nejsou ještě 
samoregulační, pokud jde o pravidla rozmanitosti týkající se 
představenstva.

Údaje rovněž naznačují, že více než kvóty jsou za účelem 
zavedení pravidel rozmanitosti společností využívány 
směrnice. U představenstev, která zavedla pravidla 
rozmanitosti, 82 % zavedlo směrnice pro výběr ředitelů  
s odbornou kvalifikací (např. odvětvová expertiza) — tj. 
nejvíce ze všech parametrů rozmanitosti. Toto procento 
je porovnáno s jen 10 %, které zavedly pro stejný 
parametr kvóty. Směrnice týkající se zastoupení obou 
pohlaví byly druhým nejvyšším kritériem (64 %), což není 
překvapením vzhledem k celosvětové pozornosti věnované 
této problematice. Zdá se, že společnosti vidí přínos 
v začleňování ředitelů ze zahraničí do představenstev 
(44 %), jelikož přinášejí rozmanitost myšlení a znalost 
zahraničních trhů. Pouze 32 % představenstev/společností 
celosvětově zavedlo směrnice pro věkovou rozmanitost. 
Další kritéria rozmanitosti již nejsou tak populární, např. 
etnická příslušnost (18 %), náboženství (10 %), sexuální 
orientace (9 %) a tělesné postižení (8 %). Zatímco tato 
čísla se mohou jevit jako nízká, je povzbuzující vidět, že 
představenstva a společnosti začínají brát v úvahu všechny 
typy rozmanitosti představenstva. Podívejte se, prosím, 
na graf 12, abyste získali úplnější přehled o směrnicích 
a kvótách, které dotazované země zavedly pro svá 
představenstva.

Komentář k situaci v České republice
Ačkoli drtivá většina českých ředitelů odpověděla, že 
žádnou politiku diversity nezavedla, procento ředitelů, 
kteří tvrdí opak, je překvapivě vysoké. Dle Zprávy o stavu 
správy a řízení společností v České republice 20137 
pouze 3,23 % firem podporuje diverzitu ve vedení a 
v orgánech společností. Český management se vůči 
diverzitě v orgánech staví velice opatrně; obecně se 
preferuje obsazování do vedoucích pozic na základě 
znalostí, zkušeností, praxe a dosaženého vzdělání, než na 
základě pohlaví, věku, státní příslušnosti apod. Ve většině 
společností nejsou zavedeny politiky stanovující zásady 
diverzity v obsazování managementu, i když se tato 
situace postupně mění a vznikají programy pro podporu 
žen v rámci kariérního postupu za účelem zvýšení jejich 
podílu ve vedoucích pozicích a v představenstvech. Ve 
společnostech, které mají pravidla ohledně rozmanitosti, je 
rozmanitost podporována na základě odborné kvalifikace 
(75 %) a internacionalizace (75 %), rozmanitost na základě 
pohlaví prosazuje jen 25 % z těchto společností.

Graf 12 – Společnost/ představenstvo zavedly pravidla týkající se rozmanitosti 
jeho složení.  
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3Švédská rada corporate governance, Švédský corporate governance kodex, 2008 
4Financial Times, Koalice chystá zavedení ženských kvót v německých orgánech společností, Listopad 2013 
5Komise pro cenné papíry a burzy, Proxy Disclosure Enhancements, Finální pravidlo, 33-9089  
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Odměňování/ kompenzace (jiných než 
výkonných) členů  představenstva je úměrná jejich 
schopnostem, úsilí a strávenému času
V důsledku celosvětové finanční krize jsou všechny 
oblasti činností představenstva více kontrolovány — 
zejména odměňování/kompenzace ředitelů. Ředitelé 
tváří v tvář nebývalým mírám povinností a odpovědností 
vyjádřili nesouhlas s tím, že jejich odměňování/ 
kompenzace je dostatečné, přičemž tento nesouhlas 
se za více než tři roky značně zvýšil (65 % v roce 2013, 
52 % v roce 2012 a 49 % v roce 2011* souhlasilo nebo 
rozhodně souhlasilo). Výsledný pocit je asi takový, že 
kompenzace se dostatečně nezvýšila tak, aby odpovídala 
rostoucím odpovědnostem a povinnostem vyplývajícím z 
jejich funkce. Na některých trzích musejí ředitelé uzavírat 
drahé pojistné smlouvy, aby pomohli kompenzovat 
povinnosti vyplývající z jejich kontrolních funkcí.

Kompenzace ředitelů u společností se liší jak ve svém 
typu, tak i v rozsahu. Na některých trzích se zvyšuje 
procento akciových opcí a dalších dlouhodobých 
pobídek. Němečtí dotazovaní ředitelé vyjádřili 
nejpočetnější nesouhlas ze všech zemí, přičemž 50 % 
ředitelů pokládalo výši své odměny/kompenzace za 
nepřiměřenou. Další země se značnými menšinami 
ředitelů přesvědčených, že jejich odměna není adekvátní, 
zahrnují: Švédsko (40 %), Rumunsko (37 %), Nigérii 
(36 %), Finsko a Lucembursko (35 %). Z celosvětových 
respondentů irští a američtí ředitelé souhlasili nebo 
rozhodně souhlasili (71 % každý) v nejvyšší míře, že jejich 
odměňování je adekvátní. 

Komentář k situaci v České republice
Na rozdíl od výsledků v jiných zemích, čeští manažeři 
nevyjádřili nijak zásadní nespokojenost s  výší svých 
odměn za výkon funkce ve srovnání s odpovědností a 
pracovní vytížeností, než ředitelé z jiných zemí. Mnoho 
ředitelů dokonce na dotaz, jestli je jejich odměna 
adekvátní, ani neuměli odpovědět. Tyto výsledky by se 
zdánlivě daly interpretovat tak, že čeští ředitelé jsou se 
svou výplatní páskou spokojeni. S tímto závěrem ale 
podle našich praktických zkušeností nemůžeme úplně 
souhlasit. V praxi se častokrát setkáváme s tím, že si 
členové představenstva nebo ředitelé neuvědomují, jaká 
rizika jim při výkonu funkce opravdu hrozí, a dokonce 
ani netuší, že za způsobení škody společnosti odpovídají 
svým osobním majetkem. Kdyby si všichni členové 
představenstva uvědomovali svou odpovědnost, a to i tu 
trestněprávní, rozhodně by se jim výše odměny nezdála 
adekvátní riziku, které při výkonu funkce nesou. 

 
Graf 13 – Odměňování/ kompenzace (jiných než výkonných) členů 
představenstva je úměrná jejich schopnostem, úsilí a strávenému času.  
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Představenstvo pokládá odměňování/ kompenzaci 
výkonných členů  představenstva na základě 
dlouhodobých výsledků na dostatečné úrovni
Navzdory patrnému odklonu od krátkodobých cílů a 
z toho plynoucím jasným přínosům pro trvalý rozvoj 
společnosti pouze 58 %  celosvětově dotazovaných 
ředitelů souhlasí či rozhodně souhlasí s tím, že 
představenstvo považuje odměňování/kompenzaci 
výkonných členů představenstva na základě 
dlouhodobých výsledků za dostatečné, což je pokles o 
11 procentních bodů oproti předchozímu roku. Toto 
zjištění je překvapivé, vezmeme-li v potaz, že krátkodobé 
plánování a výsledky jsou částečně považovány za 

původce finanční krize. Největší důraz na dlouhodobé 
výsledky výkonných členů představenstva je kladen na 
ředitele v USA (100 %), což je vzhledem k tomu, jak 
silně byly americké trhy nedávnou finanční krizí zasaženy, 
pochopitelné. Těsně za USA se umístilo Finsko, kde jsou 
dlouhodobé výsledky prvořadou prioritou pro 91 % 
respondentů. Oproti tomu s tímto názorem nejčastěji 
nesouhlasí nebo rozhodně nesouhlasí ředitelé z Mexika 
(43 %), Ruska (35 %), Rumunska (32 %) a Švédska 
(29 %). S výjimkou Švédska důraz na dlouhodobé 
výsledky dosud není na mnoha nově vznikajících trzích 
zcela obvyklým jevem, což mohlo mít vliv na vzorek 
respondentů jako celek.

Komentář k situaci v České republice
Trend v hodnocení dlouhodobých výsledků při stanovení 
výše odměny u ředitelů nebo členů představenstva do 
České republiky zatím nedorazil. Možným důvodem 
pro stagnaci v této oblasti je skutečnost, že finanční 
krize se do České republiky dostala jako důsledek dění 
v zahraničí a v podstatě bez zavinění zdejších firem 
a ředitelů. Nebylo proto mnoho důvodů k tomu, 
aby se u nás systém odměňování ředitelů změnil 
a přizpůsobil se zahraničním trendům, kde se jako 
jeden z důvodů vzniku krize považuje fixace odměn 
managementu na krátkodobé výsledky společnosti. 
Dle Zprávy o stavu správy a řízení společností v České 
republice pro rok 20138 bylo pouze 10,64 % ředitelů 
odměňováno na základě dosahování dlouhodobých 
cílů v horizontu delším než jeden rok. Většina českých 
firem je tak vystavena rizikům způsobeným unáhlenými 
rozhodnutími ředitelů maximalizovat hospodářské 
výsledky bez uvážení, jaké dopady na firmu budou mít v 
dlouhodobém horizontu.

Graf 14 – Představenstvo pokládá odměňování/ kompenzaci výkonných členů 
představenstva na základě dlouhodobých výsledků na dostatečné úrovni.

Rozhodně
souhlasím

Souhlasím

Nemohu
souhlasit ani
nesouhlasit

Nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím 2% 

10% 

18% 

52% 

17% 

4% 

15% 

22% 

45% 

13% 

0% 

6% 

41% 

53% 

0% 

0% 

0% 

60% 

30% 

10% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Česká Republika ‘13 

Globálně ‘13 Globálně ‘12

Česká Republika ‘12

8Zpráva o stavu správy a řízení společností v České republice 2013 dostupná zde: http://www.deloitte.cz/assets/pdf/Corporate_Governance_2013.pdf.



Zpráva Director 360°  3. vydání, 2013 – Česká republika    19

Míra potenciální odpovědnosti členů 
představenstva je příliš vysoká
Celkem 35 % dotazovaných ředitelů se domnívá, že 
míra jejich potenciální odpovědnosti je příliš vysoká, což 
je oproti loňskému roku 9% pokles. Zdá se, že během 
posledních let si ředitelé začínají na míru své potenciální 
odpovědnosti pomalu zvykat.* Pojištění odpovědnosti 
ředitelů a příslušných představitelů může být účinným 
prostředkem k potlačení obav ředitelů ohledně většiny 
záležitostí, na něž se odpovědnost vztahuje, přičemž výše 
pojistného stále narůstá. Je rovněž zajímavé, že velké 
množství ředitelů (40 %) s  tímto  tvrzením nevyjádřilo 
souhlas, ani nesouhlas. Dále stojí za povšimnutí, že 
zatímco 35 % dotazovaných ředitelů se domnívá, že míra 
jejich potenciální odpovědnosti je příliš vysoká, 29 % 
ředitelů rovněž považuje své ohodnocení za nepřiměřené 
vzhledem ke svým povinnostem, vynaloženému úsilí a 
časovému nasazení (Graf 13). 

Ředitelé zastávající názor, že míra jejich potenciální 
odpovědnosti je příliš vysoká, jsou především v Argentině 
(73 %), České republice (53 %) a na Filipínách (50 %). 
Nejvíce spokojeni s mírou odpovědnosti jsou ředitelé 
z Irska, kde s uvedeným tvrzením nesouhlasí 49 % 
dotazovaných.

Komentář k situaci v České republice
Dle letošních výsledků se zdá, že povědomí ředitelů o 
jejich odpovědnosti se o něco zlepšilo. Loni až polovina 
dotázaných tvrdila, že jejich odpovědnost není příliš 
vysoká. Letos si to myslí pouze 30 % respondentů a 
téměř polovina respondentů tvrdí, že odpovědnost, 
kterou nesou, je příliš vysoká. Změna ve výsledcích mohla 
být způsobena medializací řady trestních kauz, kde byli 
vedoucí představitelé firem obviněni z páchání trestné 
činnosti a poškozování firem. V poslední době se také 
mediálně řešila řada korupčních kauz s propojením na 
úřední osoby. Otázky odpovědnosti managementu se do 
povědomí veřejnosti dostaly i v souvislosti s rekodifikací 
občanského práva, když se v rámci veřejných diskusí 
často akcentují změny v odpovědnosti manažerů, které 
nové zákony přinesly.

Graf 15 – Míra potenciální odpovědnosti členů představenstva je příliš vysoká.
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Ve společnosti/ představenstvu je zavedena 
politika pro zapojení  akcionářů
Ve většině dotazovaných společností/představenstvech 
(61 %) není zavedena politika pro zapojení akcionářů, 
přičemž pouze 17 % z nich o jejím zavedení uvažuje. 
Vzhledem k tomu, že akcionáři stále častěji usilují o 
aktivní účast, účinná a proaktivní politika pro zapojení 
akcionářů může otevřít dialog mezi investory a aktivními 
akcionáři a umožnit projednání problematických 
záležitostí i obav předtím, než dojde k převzetí nebo 
dalším konfliktům. Tato praxe však není na některých 

trzích ještě zcela obvyklá. Politika pro zapojení akcionářů 
je zavedena ve většině společností/ představenstev 
pouze v Irsku (86 %), Argentině (73 %) a na Filipínách 
(70 %), v USA je tato politika zavedena přesně u poloviny 
dotazovaných. Celkem 70 % ředitelů z Ruska a 65 % 
ředitelů z Lucemburska uvedlo, že politiku pro zapojení 
akcionářů zavedenou nemá a ani nemá v úmyslu tak 
učinit, 47 % respondentů z Rumunska a Blízkého 
východu tuto možnost zvažuje. 

Komentář k situaci v České republice
Českým korporátním specifikem je úzké propojení 
výkonného managementu firem s akcionáři. V mnohých 
případech je tomu tak i proto, že samotní akcionáři 
jsou členy představenstva nebo dozorčí rady. Je to 
obvyklé zejména pro velké firmy s lokální akcionářskou 
strukturou. Politiky zapojování akcionářů tedy spíše 
fungují v neformalizované podobě. 

Graf 16. Ve společnosti/ představenstvu je zavedena politika pro zapojení 
akcionářů. 
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V následujících několika letech dojde ke zvýšení 
míry interakce mezi  akcionáři a představenstvem
Téměř 70 % respondentů v celosvětovém měřítku 
očekává, že v nadcházejících letech dojde ke zvýšení 
míry interakce mezi akcionáři a představenstvem. Jak 
je patrné v předchozím bodě, pouze necelých 40 % 
globálně dotazovaných společností/ představenstev 
má navzdory této skutečnosti zavedenou politiku 
pro zapojení akcionářů, což je poněkud zvláštní 
nepoměr. Procento respondentů s tímto očekáváním 
se v porovnání s předchozím rokem mírně zvýšilo (z 
původních 64 %), což je zřejmě důkazem narůstající 
tendence. Vlivem nedávných událostí a krizí mají 
akcionáři a investoři vyšší požadavky než kdykoliv dříve. 
Společnostem, které mají neuspokojivé výsledky či 
jejichž struktury řízení se jen vzdáleně blíží optimálnímu 
stavu, hrozí riziko převzetí aktivistickými investory, kteří 
mohou usilovat o vzkříšení společnosti s nedostatečnou 
výkonností. Na některých trzích se aktivističtí investoři 
častěji setkávají s představiteli společností tváří 
v tvář. Program efektivního zapojení může napomoci 
vybudovat vztahy a zvýšit transparentnost a zároveň 
věnovat přímou pozornost významným akcionářům. Ve 
všech zemích, které se průzkumu zúčastnily, se většina 
ředitelů domnívá, že kontrola ze strany akcionářů se 
v následujících letech zvýší. 

Komentář k situaci v České republice
Oproti loňskému roku došlo u odpovědí na tuto otázku 
ke značnému posunu, když většina ředitelů očekává 
výraznější interakci mezi akcionáři a představenstvem. 
Odpovědi mohou naznačovat např. větší kontrolu 
českých dceřiných společností ze strany svých mateřských 
společností. Ve společnosti, kde působí ředitelé, kteří 
zvýšenou interakci neočekávají, již pravděpodobně 
docela intenzivní interakce s akcionáři existuje, a proto 
není důvod pro její zvýšení. Zvýšená interakce mezi 
vedením a akcionáři může být právě odrazem krize, 
kdy akcionáři chtějí mít dohled nad rozhodnutími 
představenstva, mít možnost konzultovat nejzásadnější 
záležitosti a být informováni o stavu společnosti v 
současné nestabilní ekonomické situaci.

Graf 17 – V následujících několika letech dojde ke zvýšení míry interakce mezi 
akcionáři a představenstvem.
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V následujících několika letech dojde ke zvýšení 
míry kontroly  postupů správy a řízení společnosti 
ze strany akcionářů
Ředitelé zůstávají poměrně konzistentní ve svém 
přesvědčení, že v následujících několika letech se zvýší 
míra kontroly správy a řízení společností ze strany 
akcionářů. S tímto názorem souhlasily nebo rozhodně 
souhlasily téměř tři čtvrtiny ředitelů, což je podobný 
výsledek jako v loňském roce. Opačný názor vyjádřila 
pouze 4 % dotazovaných. V současné době, tedy několik 
let po finanční krizi, si ředitelé začínají zvykat na „nový 
normální stav“. Následkem toho čelí představenstva 
zvýšené kontrole, pokud jde o jejich postupy řízení 
společnosti a kompenzační politiky, rovněž se prodlužuje 
čas strávený s investory, zvyšuje se pozornost ze strany 
aktivistických investorů atd. Přestože představenstva 
mohou zaujímat k motivům aktivistů skeptický postoj, 
tyto zkušenosti jim mohou  pomoci proaktivně projednat 
a zhodnotit své struktury a procesy řízení.

Přestože globální finanční krize stojí čím dál častěji 
mimo pozornost představenstev (jedná se o největší 
procentní pokles od loňského roku, celkem o 23 %, 
viz graf 32), zdá se, že kontrola představenstev 
společností ze strany akcionářů je i nadále aktuální, 
přinejmenším v krátkodobém časovém horizontu. 
Většina dotazovaných ředitelů ze všech zemí souhlasí 
či rozhodně souhlasí s tím, že míra kontroly správy a 
řízení společnosti ze strany akcionářů se v nadcházejících 
letech zvýší.

Komentář k situaci v České republice
Téměř 70 % ředitelů v ČR předpokládá, že dohled 
akcionářů nad postupy správy a řízení společností se v 
příštích letech zintenzivní. Obdobný výsledek byl dosažen 
i v loňském průzkumu, ačkoli počet ředitelů, u kterých je 
globální krize a její dopady intenzivně diskutována, oproti 
loňskému roku rapidně poklesl (viz tabulka graf 32). V 
přímém rozporu s trendem většího dohledu ze strany 
akcionářů jsou i  výsledky Zprávy o stavu správy a řízení 
společností v České republice pro rok 2013,9 ve které 
jsme zaznamenali výrazný pokles počtu společností, které 
mají zavedeny tradiční opatření dobré správy a řízení 
společností, jako například opatření pro prevenci vzniku 
korupce a podvodů nebo etický kodex. Důvodem pro 
nedostatek opatření zavedených do firemní praxe může 
být fakt, který nám byl potvrzen i ze strany ředitelů, a to 
nedostatek finančních prostředků, které by společnosti 
mohly investovat do rozvoje opatření správy a řízení 
společností a na jejich udržení na odpovídající úrovni.

Graf 18 – V následujících několika letech dojde ke zvýšení míry kontroly 
postupů správy a řízení společnosti ze strany akcionářů.
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Zpráva Director 360°  3. vydání, 2013 – Česká republika    23

Představenstvo hraje aktivní roli v nastavení 
politiky řízení rizik  společnosti
V celosvětovém měřítku zastávají představenstva 
stále častěji významnější roli v nastavení politiky řízení 
rizik společnosti. V dozvucích globální finanční krize 
zůstává řízení rizik jednou z nejdůležitějších otázek pro 
představenstva a výbory působící téměř ve všech zemích. 
Počet ředitelů, kteří souhlasí nebo rozhodně souhlasí 
s tím, že představenstvo hraje v nastavení politiky řízení 
rizik společnosti aktivní roli, se oproti předchozímu roku 
zvýšil o 12 procentních bodů (73 % v roce 2012 vs. 
86 % v roce 2013). Představenstva čelí zvýšenému tlaku 
ze strany různých interních či externích zainteresovaných 
stran, které usilují o kontrolu a zmírnění všech typů rizik 
spojených s veškerými činnostmi společnosti.

U většiny zemí, které se našeho průzkumu zúčastnily, 
je v tomto směru patrná vysoká míra shody; jediné tři 
výjimky představuje Rusko, Mexiko a Rumunsko. Ředitelé 
si jsou zřejmě vědomi toho, kolik různých typů rizik musí 
řídit – od základních finančních rizik, přes rizika spojená 
se ztrátou reputace, osobní rizika ředitelů související 
s odpovědností, až po rizika týkající se životního 
prostředí či klimatu, z nichž všechna vyžadují dohled ze 
strany představenstva.

Vzhledem k regulacím, nejčastějším postupům či 
preferencím mohou společnosti jmenovat na úrovni 
představenstva zvláštní výbor, který bude na tato rizika 
dohlížet. V některých zemích existují různé předpisy, 
které vyžadují, aby společnosti podnikající v sektoru 
finančních služeb měly na úrovni představenstva zřízeny 
výbory pro rizika, zatímco jiné země mají v současné 
době pouze doporučující pokyny. Role společnosti při 
nastavení politiky řízení rizik se může lišit v jednotlivých 
zemích i v různých odvětvích.

Vzhledem k nárůstu regulatorní činnosti spolu s vysokou 
mírou veřejné kontroly zůstává potřeba spolehlivých 
politik kontroly rizik i nadále v popředí zájmu. Zdá se, 
že ředitelé po celém světě tuto skutečnost stále častěji 
zaznamenávají. 

Komentář k situaci v České republice
Představenstva a vrcholový management jsou v 
nejtěsnějším kontaktu se společností, a proto všichni 
dotázaní ředitelé souhlasili, že představenstvo hraje 
velice aktivní roli v nastavení firemní politiky řízení rizik. I 
když jsou akcionáři v českém prostředí docela intenzivně 
propojeni s firmou, nemají dostatek praktických 
zkušeností s jejím fungováním. Problematika řízení 
rizik se rychle dostala do popředí po finanční krizi. 
Vzhledem k drtivým dopadům krize, které se i nyní 
projevují, omezování a vyhýbání se rizikům bude i nadále 
stabilním bodem programu jednání představenstev. 
Problematika rizik je sice intenzivně diskutována a 
společnosti se s mnoha riziky často setkávají, nemají však 
dostatek finančních prostředků na vytvoření efektivního 
risk-managementu.

Graf 19 – Představenstvo hraje aktivní roli v nastavení politiky řízení rizik 
společnosti.

Rozhodně
souhlasím

Souhlasím

Nemohu
souhlasit ani
nesouhlasit

Nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím 1% 

11% 

15% 

54% 

19% 

0% 

4% 

10% 

59% 

26% 

0% 

0% 

0% 

88% 

12% 

0% 

0% 

40% 

50% 

10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Česká Republika ‘13 

Globálně ‘13 Globálně ‘12

Česká Republika ‘12



24

Představenstvo má dostatek informací, aby mohlo 
posoudit vliv  podnikových rizik
Vzhledem k tomu, že se představenstva nadále 
zaměřují na svoji odpovědnost týkající se kontroly rizik, 
je maximálně důležité, aby ředitelé měli k dispozici 
nezbytné údaje a nástroje k přesnému posouzení 
dopadu podnikových rizik. Vzhledem k tomu, že ředitelé 
v oblasti informací mají zaplněné časové plány a rovněž 
odpovídají za další náročné úkoly, je nezbytné, aby 
dokázali udržet pečlivou rovnováhu mezi stručností a 
vysokou kvalitou. Právě v této oblasti se může výbor 
pro rizika nejefektivněji zabývat informacemi o rizicích a 
informovat o nich představenstvo.

Ředitelé z celého světa se shodují v tom, že v současné 
době získávají více než kdykoliv dříve dostatek informací 
k tomu, aby mohli vliv podnikových rizik posoudit. 
Počet ředitelů, kteří si jsou jisti tím, že mají k dispozici 
dostatečné množství informací k posouzení vlivu 

podnikových rizik, vzrostl oproti předchozímu roku o 
15 % (v roce 2013 s tímto tvrzením souhlasilo nebo 
rozhodně souhlasilo 84 % respondentů, v roce 2012 
pouze 69 %). Příčina tohoto nárůstu může být dvojí: 1) 
výše zmíněná role, kterou zaujala v období po finanční 
krizi veřejnost/ média/ vláda, s sebou přinesla důkladnou 
kontrolu představenstev, pokud jde o jejich postupy 
týkající se kontroly rizik, a 2) ředitelé vyžadují stále více 
informací ve snaze být proaktivní, aniž by se vystavili 
riziku, že budou mít k dispozici příliš mnoho dat, která by 
mohla odvrátit jejich pozornost od ostatních záležitostí.

Žádný z dotazovaných ředitelů v USA či Irsku si nemyslí, 
že by měl k dispozici nedostatečné údaje. V tomto směru 
se výrazně projevoval nesouhlas či rozhodný nesouhlas 
ve dvou zemích, a sice v Rusku (34 %) a v Mexiku (29 
%). Ruští a mexičtí ředitelé zřejmě nedisponují stejným 
množstvím informací srovnatelné kvality jako jejich 
kolegové z ostatních zemí.

Komentář k situaci v České republice
Oproti minulému roku se informovanost ředitelů o 
rizicích, kterým jsou firmy a oni sami vystaveni, ještě 
zásadním způsobem vylepšila. Není jednoduché 
odhadnout, jestli to je vzhledem k zavedení opatření pro 
dohled nad riziky nebo proto, že krizi nezažili během 
jejího vypuknutí. Globální finanční krize zasáhla Českou 
republiku jako souhrn událostí, které se udály v zahraničí. 
Potenciální rizika a hrozby pro společnosti mohou být 
tedy z české perspektivy podceňovány.

Graf 20 – Představenstvo má dostatek informací, aby mohlo posoudit vliv 
podnikových rizik.
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Představenstvo udržuje přiměřenou rovnováhu 
mezi dohledem nad  riziky, růstem, výkonem  
a strategií
Přestože představenstvům neustále přibývají nové 
povinnosti, většina dotazovaných ředitelů (81 %) souhlasí 
nebo rozhodně souhlasí s tím, že si představenstvo 
udržuje přiměřenou rovnováhu mezi dohledem nad 
riziky, růstem, výkonem a strategií. Počet ředitelů s tímto 
názorem vzrostl oproti předchozímu roku o 12 %. 
Nalezení přiměřené rovnováhy je pro představenstvo 
zcela zásadní, ačkoliv „správná“ rovnováha bude pro 
každou společnost jiná.

Jak je patrné z výsledků v grafu 32, v uplynulých 12 
měsících patřily strategie, výkon, řízení rizik a růst mezi 
pět hlavních priorit představenstev. Vzhledem k tomu, 
jaký význam tyto otázky mají, se nastolení správné 
rovnováhy stává mnohem důležitější.  

Komentář k situaci v České republice
Ačkoli jsou čeští ředitelé poháněni především 
ekonomickými výsledky své společnosti, tvrdí, že 
představenstva udržují rovnováhu mezi dohledem nad 
riziky, růstem, výkonem a strategií. Dle našich praktických 
zkušenosti se ale jedná o domněnku v jistém ohledu, a to 
konkrétně u dohledu nad riziky, mylnou. Tento poznatek 
jsme nabyli po absolvování řady školení a diskusí na téma 
odpovědnost managementu. Ředitelé jsou častokrát 
překvapeni, jaký je rozsah jejich odpovědnosti, a že se 
mnohdy dopouštějí velkých pochybení, když přehlížejí 

rizika, ze kterých vzniká jejich společnosti škoda. V 
některých případech je jejich jednání dokonce i trestné. 
Vzhledem k nevyzrálému českému právnímu prostředí, 
kde se tolerují a mnohdy nestíhají zásadní prohřešky, se 
právním rizikům na jednáních představenstev dostatku 
pozornosti nedostává. Změna nastane až poté, co 
dojde k exemplárnímu potrestání manažerů z mediálně 
diskutovaných kauz.

Když však odhlédneme od našeho postřehu, je výsledek 
odpovědí ředitelů nutno hodnotit pozitivně. Kdyby 
se ředitelé příliš věnovali pouze rizikům, mohli by tak 
zanedbávat růst a výkon, což by pro firmu mohlo 
znamenat konec. Najít tu správnou rovnováhu jak pro 
ředitele, tak i pro firmu, je velice důležité.  

Graf 21 – Představenstvo udržuje přiměřenou rovnováhu mezi dohledem nad 
riziky, růstem, výkonem a strategií.
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Představenstvo projednává zjištění uvedená v 
obdržených zprávách  o interním auditu
Oddělení interního auditu může představenstvu přinést 
obrovské výhody. Vzhledem ke své nezávislé a objektivní 
povaze mohou být informace získané od interních 
auditorů použity k lepší kontrole a monitoringu procesů 
společnosti v oblasti výkaznictví a řízení rizik. Jedním 
z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících efektivní činnost 
oddělení interního auditu je dobře fungující vztah mezi 
představenstvem a interními auditory. 

V globálním měřítku lze konstatovat, že ředitelé 
informace získané od interních auditorů (jako např. 
připomínky, zjištění a doporučení) využívají. Téměř 88 
% respondentů z celého světa souhlasí nebo rozhodně 
souhlasí s tím, že představenstvo projednává připomínky 
a zjištění, které jsou uvedeny v obdržených zprávách o 
interním auditu. 

Počet ředitelů, kteří s tímto tvrzení souhlasili nebo 
rozhodně souhlasili, se pohyboval mezi 100 % v Indii 
či USA, 74 % na Blízkém východě a 67 % v Mexiku. 
V devíti z 15 zemí, které se průzkumu zúčastnily, ani 
jeden z respondentů s tímto tvrzením nesouhlasil či 
rozhodně nesouhlasil. 

Komentář k situaci v České republice
Kladení důrazu na výsledky interního auditu může firmě 
ušetřit nejenom peníze, ale i velké potíže. Pozitivní 
vnímání interního auditu českými řediteli  je  nutno brát 
jako krok vpřed a dobrý znak toho, že alespoň některé 
principy dobré správy a řízení společností v praxi fungují 
jak mají.  Těmito výsledky se řadíme mezi ostatní  
vyspělé země.

Graf 22 – Představenstvo projednává zjištění uvedená v obdržených zprávách 
o interním auditu.

Globálně Česká Republika 

Rozhodně
souhlasím

Souhlasím

Nemohu
souhlasit ani
nesouhlasit

Nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

27% 

61% 

9% 

3% 

0% 

35% 

59% 

6% 

0% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 



Zpráva Director 360°  3. vydání, 2013 – Česká republika    27

Představenstvo přezkoumává a měří výkonnost 
společností podle  nefinančních ukazatelů
Celkem 66 % respondentů z celého světa souhlasí nebo 
rozhodně souhlasí s tím, že představenstvo přezkoumává 
a měří výkonnost společnosti podle nefinančních 
ukazatelů, což je oproti loňským výsledkům (dosahujícím 
63 %) pouze nepatrný nárůst. S tímto tvrzením souhlasí 
většina ředitelů ve všech zkoumaných zemích s výjimkou 
Blízkého východu, kde nesouhlasí nebo rozhodně 
nesouhlasí 34 % respondentů a 27 % nemá vyhraněný 
názor, a Lucemburska, kde nesouhlasí 23 % dotazovaných 
a 29 % zastává neutrální postoj. Výsledky odpovídají 
údajům uvedeným v grafu 25, kde 68 % dotazovaných 
ředitelů z celého světa souhlasí nebo rozhodně souhlasí 
s tím, že udržitelnost a sociální odpovědnost společností 
jsou stále důležitější otázky, jimiž se představenstvo 
musí zabývat. Představenstva mohou zkoumat a měřit 
výkonnost svých společností podle celé řady nefinančních 

ukazatelů, jako jsou environmentální a sociální měřítka 
či měřítka v oblasti řízení, lidských zdrojů a fluktuace 
zaměstnanců, inovace, zakázek či zdraví/bezpečnosti. 
Tato, i když nefinanční, měřítka napomáhají vytvořit úplný 
obraz o transakcích společnosti jako celku. Z výsledků 
vyplývá, že představenstva zvyšují využití nefinančních 
ukazatelů k měření výkonu společnosti jen velmi zvolna. 

Komentář k situaci v České republice
Měření výkonnosti firmy podle nefinančních indikátorů v 
České republice je obvyklé zhruba u poloviny dotázaných 
ředitelů. Oproti loňskému roku jsme nezaznamenali žádný 
zásadní posun. Pro firmy jsou však rozhodující především 
finanční výsledky. Naopak, pro firmy z vyspělých ekonomik 
jsou nefinanční indikátory významným prvkem pro 
zhodnocení, jak si společnost vede.

Graf 23 – Představenstvo přezkoumává a měří výkonnost společností podle 
nefinančních ukazatelů.
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Představenstvo se v následujících 12 měsících více 
zaměří na  mechanizmy nefinančního vykazování 
(např. integrované výkaznictví)
Přesně polovina dotazovaných ředitelů z celého 
světa souhlasí nebo rozhodně souhlasí s tím, že 
představenstvo se v následujících 12 měsících více zaměří 
na mechanismy nefinančního vykazování. Přestože 
představenstva již zřejmě projednávají výhody spojené 
s používáním nefinančních ukazatelů k měření výkonu 
společnosti a stále častěji se zabývají otázkami, jako je 
udržitelnost či společenská odpovědnost, tyto faktory 
dosud nejsou přímo zapojeny do oficiálních mechanismů 
nefinančního vykazování, jako např. integrované 
výkaznictví či společenská odpovědnost.

V globálním měřítku měli ředitelé poněkud nevyhraněné 
názory, kdy téměř 36 % respondentů uvedlo, že 
nevyjadřuje souhlas ani nesouhlas s tvrzením, že se 
představenstvo bude v příštích 12 měsících více věnovat 
mechanismům nefinančního vykazování. V některých 
zemích takto nevyhranění ředitelé převažovali (USA, 
Nigérie a Česká republika). Tato skutečnost může 
buď znamenat nerozhodnost přijmout opatření 
v oblasti vykazování, nebo může být obecně projevem 
nedostatečného pochopení těchto procesů. Integrovaný 
rámec vykazování byl dosud zaveden pouze v Jihoafrické 
republice, a to prostřednictvím kodexu nazvaného „King 
Report on Corporate Governance“ (tzv. King III).

Komentář k situaci v České republice
Z odpovědí českých ředitelů je zřejmé, že nefinanční 
vykazování není a ani nebude středobodem jejich 
pozornosti. O povinné zveřejňování nefinančních 
informací usiluje Evropská komise v případě velkých 
společností za účelem zvýšení transparentnosti v sociální 
a environmentální oblasti. Dle návrhu by společnosti, 
které mají více než 500 zaměstnanců, měly povinnost 
zveřejňovat ve svých výročních zprávách informace o 
politikách, rizicích a výsledcích, pokud jde o životní 
prostředí, sociální aspekty a problematiku vztahu k 
zaměstnancům, dodržování lidských práv, boj proti 
korupci a úplatkářství a širší spektrum zastoupení ve 
správních radách. Evropské podniky však regulatorní 
přístup k transparentnosti společenské odpovědnosti 
odmítají a zdůrazňují, že se jedná o dobrovolnou  
aktivitu řízenou společnostmi, do které by politika  
EU neměla zasahovat.

Graf 24 – Představenstvo se v následujících 12 měsících více zaměří na 
mechanizmy nefinančního vykazování (např. integrované výkaznictví).
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Představenstvo klade větší důraz na udržitelnost a 
společenskou  odpovědnost
V celosvětovém měřítku je procento  ředitelů, kteří 
souhlasí nebo rozhodně souhlasí s tím, že udržitelnost 
a společenská odpovědnost jsou pro představenstvo 
stále důležitějšími otázkami, se od předchozího roku 
nezměnilo (68 % v obou letech). Tento výsledek je 
poněkud překvapivý, protože finanční vykazování spojené 
s těmito iniciativami je často vnímáno jako nový, slibně 
se rozvíjející trend, který je obzvláště patrný v Argentině, 
Finsku, Německu, Indii, Švédsku a v USA, kde dotazovaní 
ředitelé souhlasí ve větší míře, než je celosvětový průměr. 

Zvýšený dohled, jemuž jsou představenstva ze strany 
externích subjektů podrobena, se netýká pouze běžných 
finančních záležitostí, ale rovněž sociálních otázek. 
Incidenty související se společenskou odpovědností se 
ve společnosti, která v tomto směru nevykazuje příliš 
shovívavosti, šíří v době sociálních médií rychleji než 
kdykoliv předtím. Veřejnost, média, a dokonce i investoři 
vyžadují nebývalou úroveň transparentnosti ve všech 
transakcích společnosti. Obchodní transakce, které přímo 
nebo nepřímo přispívají k porušování lidských práv, 
již nejsou tolerovány a stále častěji jsou podrobovány 
důkladnému šetření. Některé regulační orgány dokonce 
požadují zveřejnění takovýchto informací. Například 
v USA vydala komise SEC (Komise pro cenné papíry a 
burzu - Security and Exchange Commission) usnesení, 
podle něhož musí společnost zveřejnit, zda používala 
minerály pocházející z Demokratické republiky Kongo.10 
Jihoafrická republika zavedla integrovaný rámec 
vykazování, který zahrnuje šest kategorií kapitálu: 
finanční, výrobní, intelektuální, lidský, společenský a 
přírodní. S těmito opatřeními, která se týkají všech 
aspektů podniku, mají nyní společnosti příležitost uvést 
veškeré relevantní informace, které se neomezují pouze 
na popis finančního výkonu.

Přestože je třeba věnovat této záležitosti další pozornost, 
zdá se, že otázka udržitelnosti stojí mimo centrum 
zájmu představenstev. Pouze 2 % ředitelů považovala 
udržitelnost za jeden ze tří nejdůležitějších faktorů, které 
představenstvo v uplynulých 12 měsících ovlivňovaly (0 
% v roce 2011 a 2 % v roce 2012) a 4 % respondentů 
ji pokládala za jeden ze tří nejdůležitějších faktorů, 
které budou představenstvo ovlivňovat v nadcházejících 
12-24 měsících. V současné době jsou analyzovány 
všechny aspekty společnosti jak z finančního, tak 
z nefinančního hlediska. Vyžaduje se, aby společnosti a 
jejich představenstva nejenom maximalizovaly návratnost 
pro akcionáře, ale aby rovněž zanechaly pozitivní a trvalý 
dopad na komunity, v nichž obchodují.

Komentář k situaci v České republice
Udržitelnost a společenská  odpovědnost firem i v České 
republice nabývá na důležitosti. Je typická pro velké 
nadnárodní společnosti, které ji vidí jako prostředek 
nejen pro vytvoření dobré reputace, ale i pro zlepšení 
svých hospodářských výsledků. Pro české společnosti 
existuje v oblasti společenské odpovědnosti firem 
obrovský prostor pro rozvoj a posílení pozitivního 
vnímání zainteresovanými osobami. Společenská 
odpovědnost firem může mít pozitivní dopad na 
fungování korporace a její výsledky tehdy, pokud ji za 
důležitou považují na jejích nejvyšších místech.   

Graf 25 – Představenstvo klade větší důraz na udržitelnost a společenskou 
odpovědnost.
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Plánování nástupnictví výkonných ředitelů (CEO) 
je efektivně řešeno  představenstvem
Méně než polovina dotazovaných ředitelů (44 %) 
souhlasí nebo rozhodně souhlasí s tím, že představenstvo 
má efektivně vyřešenou otázku nástupnictví generálních 
ředitelů (CEO). V rámci globálních výsledků zůstalo 
procento respondentů, kteří s tímto tvrzením souhlasí 
nebo rozhodně souhlasí, stejné jako v předchozím 
roce. Celkem 28 % respondentů mělo neutrální názor 
a dalších 28 % s tvrzením nesouhlasilo či rozhodně 
nesouhlasilo. Názory těchto početně zastoupených 
menšin naznačují, že představenstva dosud nejsou 
efektivní, pokud jde o plánování nástupnictví výkonných 
ředitelů. Představenstva mají možnost svěřit plánování 
nástupnictví na úrověň výborů společnosti. Vypracování 
vhodných plánů nástupnictví, v jejichž rámci jsou 
testovány všechny scénáře a možné situace včetně 
neočekávaných událostí, může trvat poměrně dlouhou 
dobu, než jsou zmírněna všechna případná rizika, která 

mohou podstatně ohrozit činnosti společnosti. Náhlé a 
neplánované změny vedení mohou mít jednak neblahý 
dopad na společnost jako celek a jednak mohou narušit 
důvěru jejích investorů. Na druhé straně plán, který je 
sice důkladně promyšlený, avšak není pečlivě realizován 
(jako např. špatně provedené postupy přechodu), může 
rovněž způsobit značnou škodu. Představenstva musí 
mít přehled o talentovaných pracovnících společnosti, 
ale taktéž musí sledovat potenciální externí kandidáty či 
využít firmu nabízející služby v oblasti headhuntingu.

Největší míra shody panuje mezi řediteli z USA (86 %), 
Irska (71 %) a Finska (60 %), přičemž ve většině ostatních 
zemí existují početně zastoupené menšiny, které buď 
nesouhlasí, nebo mají neutrální názor.    

Komentář k situaci v České republice
V českých společnostech se nevěnuje dostatek 
pozornosti nástupnictví vedení ve srovnání s některými 
vyspělými zeměmi. Některé společnosti se proto ocitnou 
v kritické situaci, když ředitel, člen představenstva nebo 
jednatel již nejsou na své pozici nebo nejsou svou 
funkci schopni vykonávat. Byli jsme svědky toho, jak 
taková situace kompletně zablokovala obchodní činnost 
společnosti a dokonce vedla do insolvence. Je zřejmé, že 
české společnosti se z takových případů vůbec nepoučily. 
V českých společnostech je obvyklé setrvávání ve funkci 
ředitele, člena představenstva nebo jednatele po mnoho 
let nebo i několik po sobě jdoucích funkčních období. 
Obdobně na tom jsou i principy rotace v představenstvu. 
Musíme zdůraznit, že členové, kteří ve své funkci 
setrvávají příliš dlouhou dobu, aniž by byli nahrazeni 
nebo přesunuti na jinou pozici, začnou být po určité 
době imunní vůči varovným signálům blížícího se rizika a 
velmi často také způsobují stagnaci firmy.

Graf 26 – Plánování nástupnictví výkonných ředitelů (CEO) je efektivně řešeno 
představenstvem.
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Věkové limity či limity pro funkční období
Přes 62 % globálně dotazovaných ředitelů uvedlo, že 
představenstva v jejich společnostech dosud nezavedla 
věkové limity či limity pro funkční období, nebo si tím 
nebyli jisti. Z výsledků vyplývá, že takováto situace je 
nejčastější ve Švédsku, kde tuto odpověď uvedlo 100 % 
dotazovaných, a v Argentině, kde se v tomto smyslu 
vyjádřilo 82 % respondentů. 

Výsledky průzkumu dále poukazují na to, že 
představenstva zavádějí pro své ředitele téměř dvakrát 
častěji limity pro funkční období než věkové limity 
(30 % vs. 17 %). Limity pro funkční období ředitelů 
zastoupených v představenstvech jsou nejčastěji 
zavedeny v Irsku (77 %), Rumunsku (63 %) a Nigérii 
(45 %), zatímco s věkovými limity se nejčastěji 
setkáme v Indii (67 %) a USA (50 %). V nedávném 
průzkumu společnosti Deloitte bylo zjištěno, že 80 % 
představenstev v USA má zavedeny limity pro funkční 
období, zatímco uplatňování věkových limitů uvedlo 
pouze 9 % z nich. Zavádění věkových limitů je v USA 
sílícím trendem, přičemž ředitelé nejčastěji odcházejí do 
penze ve věku 72 let.11

Nedostatek omezení funkčního období ředitelů je 
mnohými považován za jednu z hlavních příčin pomalého 
prosazování opatření na zvýšení rozmanitosti ve složení 
představenstev. Ředitelé mohou na svých pozicích setrvat 
několik desítek let, díky čemuž jsou změny ve složení 
představenstva spíše výjimkou. Zavedení věkových 
limitů či limitů pro funkční období umožňuje vnést do 
představenstva nové tváře či perspektivy, což je obecně 
nejčastěji využívanou metodou na jakémkoli trhu. 
Z výsledků průzkumu však vyplývá, že zavedení věkových 
limitů či limitů pro funkční období pro ředitele dosud 
obvyklou praxí není. To se však může změnit vzhledem 
k tomu, že po celém světě se začínají stále častěji 
uplatňovat zásady rozmanitosti.   

Komentář k situaci v České republice
Jelikož plánované nástupnictví nebo principy rotace 
nejsou v našem podnikatelském prostředí vůbec běžné, 
ještě horší je situace s limity pro funkční období nebo 
věkovými limity. Většina českých firem takové limity 
zavedené nemá. Může to souviset i s tím, že velké 
procento členů představenstva, jednatelů nebo ředitelů 
jsou zároveň i akcionáři či společníky společností, ve 
kterých působí. 

Dlouhodobě stejné složení představenstva nejenom 
zabraňuje diverzifikaci představenstva a přílivu nových 
myšlenek, ale může též představovat riziko pro 
společnost. Věkové limity nebo limity funkčního období 
mohou zabránit, aby představenstvo nezkostnatělo 
a bylo otevřené novým myšlenkám, metodám či 
postupům.

Graf 27 – Představenstvo zavedlo pro své ředitele následující opatření:
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Graf 28 – Generální ředitel (CEO) společnosti je zároveň předsedou 
představenstva.
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Generální ředitel (CEO) společnosti je zároveň 
předsedou  představenstva
Naprostá většina dotazovaných ředitelů (84 %) uvedla, 
že jejich společnost má nezávislého generálního ředitele 
(CEO). Respondenti z Irska a Nigérie uvedli, že pozici 
generálního ředitele, který by zároveň byl předsedou 
představenstva, vůbec nemají. Obdobné odpovědi 
převažují ve Finsku, v Lucembursku a ve Švédsku (97 % 
v každé z těchto zemí), dále v Indii (92 %), na Blízkém 
východě, v Rusku (v obou 87 %) a v USA (86 %). Ze 
všech zemí, které se průzkumu zúčastnily, převažují 
představenstva, jejichž předseda je zároveň generálním 
ředitelem, pouze v České republice (75 %). 

Nezávislý generální ředitel přináší spoustu výhod 
jak představenstvu, tak společnosti jako celku. 
Představenstvo v čele se svým předsedou má za úkol 
provádět dohled nad společností. Pokud je generální 
ředitel zároveň předsedou představenstva, může dojít ke 
střetu zájmů, protože tito generální ředitelé monitorují a 
dohlíží na sebe samotné.

Nezávislý generální ředitel má rovněž výhody 
pro investory. Z výsledků zprávy analyzující 180 
severoamerických firem obchodovaných na burze (tzv. 
mega-cup companies), které se umístily v žebříčku 
GMI Ratings, vyplývá, že mít generálního ředitele, 
který zároveň zastává post předsedy představenstva, je 

nákladnější (ve střední hodnotě), než mít generálního 
ředitele a zvlášť předsedu představenstva (16 milionů 
USD vs. 9,3 milionů USD). Studie rovněž poukázala 
na to, že společnosti, které mají zvlášť generálního 
ředitele a předsedu představenstva, vykazují lepší 
výsledky. Návratnost pro akcionáře v horizontu pěti let 
byla u společností s generálním ředitelem a předsedou 
představenstva téměř o 30 % vyšší než u společností, 
kde jsou tyto pozice zastávány jednou osobou.12

Komentář k situaci v České republice
Jen stěží bychom našli pro české korporace typičtější věc, 
než je obsazování předsedy představenstva/jednatele a 
generálního ředitele jednou osobou. Takzvaný souběh 
funkcí byl a je stále diskutovanou záležitostí, i když 
spíše z právního pohledu. Tyto dvě funkce se v českém 
prostředí natolik prolínají, že v praxi je jen velmi těžké 
je od sebe oddělit. Nejspíš z toho důvodu je obvykle 
vykonává jedna a tatáž osoba bez ohledu na rizika a 
nevýhody, které jsou uvedeny výše. Problematické je i 
oddělení těchto funkcí z pohledu právní odpovědnosti, 
která je u obou pozic rozdílná. Když už není 
pravděpodobné, a to ani v budoucnu, že by tyto funkce 
byly vykonávány odlišnými osobami, bylo by vhodné 
alespoň formálně tyto funkce oddělit a stanovit, co která 
pozice obnáší a představuje, a vyhnout se tak vleklým 
právním sporům. 

12GMI Ratings, The Costs of a Combined Chair, červen 2012.
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Graf 29 – Představenstvo má nezávislého vrchního/ hlavního ředitele.
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Představenstvo má nezávislého vrchního/ 
hlavního ředitele
Pouze nepatrně více než polovina globálně dotazovaných 
ředitelů (53 %) uvedla, že představenstvo jejich 
společnosti má nezávislého vrchního/hlavního ředitele. 

Tyto výsledky jsou zkresleny početnými většinami z Irska, 
Rumunska a Švédska, kde téměř tři čtvrtiny dotazovaných 
ředitelů uvedly, že jejich představenstvo má nezávislého 
vrchního/hlavního ředitele. Post nezávislého vrchního/
hlavního ředitele se nejméně vyskytuje na trzích v Nigérii 
(9 %), Rusku (17 %) a v České republice (19 %). Přestože 
jmenování nezávislého vrchního/hlavního ředitele není 
obecně příliš rozšířeno, je tato praxe patrná na všech 
trzích, které se do našeho průzkumu zapojily. 

Komentář k situaci v České republice
Funkce nezávislého ředitele není v českém právním rámci 
ukotvena, a proto ve většině společností nezávislého 
ředitele ani nenajdeme. Pokud ano, jedná se většinou 
o společnosti se zahraniční akcionářskou strukturou. 
Náplň práce nezávislého ředitele se může lišit společnost 
od společnosti. Většinou však předsedá nevýkonným 
členům správní rady (členům dozorčí rady), komunikuje s 
představenstvem, hodnotí výkonné členy správní  
rady apod.
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V porovnání s předchozími lety klade nyní 
představenstvo větší  důraz na dodržování  
pravidel (Compliance)
Vlivem narůstajícího počtu nařízení lokálních vlád 
na stále více globalizovaném trhu došlo k tomu, 
že přísnější dodržování předpisů je jedním ze 
tří nejdůležitějších faktorů ovlivňujících činnost 
představenstva (graf 32) a mnoho ředitelů se domnívá, 
že tento trend bude pokračovat i v nadcházejících 12-24 
měsících (viz graf 33).

Globální výsledky jednoznačně poukazují na rostoucí 
význam oddělení, které se zabývá dodržováním předpisů. 
Celkem 82 % dotazovaných ředitelů souhlasí nebo 
rozhodně souhlasí s tím, že v porovnání s předchozími 
lety nyní představenstvo klade na dodržování předpisů 
větší důraz. Tento názor zastává většina dotazovaných 
ředitelů ve všech zemích, které se do průzkumu zapojily, 
s výjimkou Ruska a Rumunska.

Představenstva nyní musí spolupracovat se svými 
manažerskými týmy včetně vedoucího pracovníka pro 
otázky dodržování předpisů (Chief Compliance Officer) 
a definovat příslušné role a povinnosti, aby bylo možné 
efektivně monitorovat a řídit rizika a příležitosti, jež 
se dodržování předpisů týkají. Zavedení kultury zaměřené 
na „správnou věc“ napříč celou společností by mělo být 
prvořadou prioritou pro představenstva společností na 
všech trzích či ve všech odvětvích. 

Komentář k situaci v České republice
I čeští ředitelé souhlasí s tím, že compliance bude v 
následujících obdobích jedním z top témat pro zasedání 
představenstev. Pomohla tomu vyšší míra vymáhání 
dodržování právních předpisů a jiných pravidel státními 
orgány (např. předpisy na ochranu spotřebitele), ale 
i globální hrozby v podobě rozšíření nebezpečných 
potravin, šíření nebezpečných nemocí apod. Zpřísněný 
dohled však nepředstavují pouze státní orgány, ale i 
média a obzvláště sociální média. Zvláštní pozornosti 
se v poslední době dostalo předpisům trestního práva 
týkajícím se korupčních trestných činů, z jejichž spáchání 
byli obviněni top manažeři firem, ale i státní funkcionáři. 
Souhra těchto okolností vede ředitele k větší obezřetnosti 
i dohledu nad zaměstnanci ve firmách a k přesvědčení, 
že bezbřehé porušování zákona i silnými hráči na trhu 
nezůstane nepotrestané.

Graf 30 – V porovnání s předchozími lety klade nyní představenstvo větší 
důraz na dodržování pravidel (Compliance). 
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Graf 31 – V porovnání s předchozími lety se nyní představenstvo více zabývá 
řízením záležitostí souvisejících s bojem proti korupci.
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V porovnání s předchozími lety se nyní 
představenstvo více zabývá  řízením záležitostí 
souvisejících s bojem proti korupci
Ředitelé, kteří jsou členy představenstva globálně 
působících společností, se musí intenzivně zabývat 
bojem s korupcí či podvody. Korupce ve společnostech 
ovlivňuje obchodní a lokální komunity jednak na etické a 
společenské rovině, avšak rovněž může vést k finančním 
pokutám ukládaným společnosti a vyvození osobní 
odpovědnosti v případě ředitelů a čelních představitelů 
těchto společností. 

V USA platí zákon o zahraničních korupčních praktikách 
(Foreign Corrupt Practices Act – FCPA) z roku 1977, který 
zakazuje uplácení cizích státních úředníků. Vyžaduje, 
aby americké společnosti a jejich dceřiné společnosti 
se sídlem v zahraničí měly spolu s přesnými účetními 
postupy rovněž zavedeny spolehlivé systémy interní 
kontroly, a mohly tak předcházet korupčním praktikám, 
zmírňovat je a/nebo je identifikovat. Zákon FCPA je 
v současné době maximálně prosazován. V poslední 
době byly etablované společnosti obviněny z korupčních 
aktivit, což mělo velice negativní dopad nejen na jejich 
výnosy a zisky, ale rovněž došlo ke značnému poškození 
jejich reputace a důvěryhodnosti.       

USA však není jedinou zemí, v níž platí protikorupční 
legislativa. Velká Británie přijala v roce 2012 zákon o 
úplatkářství a rovněž vlády v Brazílii, Kolumbii a Jihoafrické 
republice schválily vlastní protikorupční právní předpisy.

V globálním měřítku 61 % dotazovaných ředitelů 
souhlasí nebo rozhodně souhlasí s tím, že v porovnání 
s předchozími lety se nyní představenstvo více zabývá 
řízením záležitostí souvisejících s bojem proti korupci. 
Tyto výsledky nejsou žádným překvapením vzhledem 
k  celosvětové pozornosti zaměřené na boj proti 
korupci i související legislativě. Početně zastoupená 
menšina respondentů (30 %) nemá na tuto otázku 
vyhraněný názor, což může být znakem toho, že se 
představenstvo často zabývá řízením těchto záležitostí 
na stejné úrovni jako v předchozích letech. Nejvíce 
kladných odpovědí na tuto otázku uvedli respondenti 
z Indie, Irska a Filipín. Naopak nejvíce negativních 
odpovědí bylo mezi dotazovanými řediteli z Blízkého 
východu (27 %) a Nigérie. Neutrální postoj pak nejčastěji 
zastávali respondenti z USA  Je naprosto zásadní, aby 
představenstvo pochopilo rizika související se zákonem 
FCPA a dalšími protikorupčními právními předpisy, včetně 
jejich komplexní povahy.

Komentář k situaci v České republice
Dle Indexu vnímání korupce za rok 2013 sestaveného 
Trasparency International13 se Česká republika umístila na 
57. místě, a to v dolní polovině bodového hodnocení od 
0 do 100.  Za poslední tři roky se tedy vnímání korupce v 
České republice zásadně nezlepšilo a bodové ohodnocení 
zůstává téměř nezměněné. 

Jako jeden z nových nástrojů boje proti korupci 
byl před více než dvěma lety přijat zákon o trestní 
odpovědnosti právnických osob. Zákon měl sloužit 
tomu, aby v případech, kdy nedojde k dopadení 
pachatele - fyzické osoby, byla potrestána společnost, 
která se trestné činnosti věnuje a má z ní značné zisky. 
Ačkoli jsme s přijetím zákona očekávali zlepšení českého 
podnikatelského prostředí, tento předpis nepřinesl 
očekávané ovoce. Zákon sice kromě dalšího předpokládá, 
aby firmy zavedly do praxe opatření jako prevence proti 
korupci a podvodům a účinně se tak mohly bránit v 
případném trestním stíhání, přes velká očekávání se však 
firmy odpovědně chovat nezačaly a neudělaly ani to 
nejjednodušší, aby minimalizovaly riziko trestního stíhání. 
Hlavním důvodem tohoto selhání je nedostatečné stíhání 
firem pro páchání trestných činů. Společnosti tak nejsou 
nuceny být obezřetné, zavádět, dodržovat a vynucovat 
opatření proti korupci nebo další trestné činnosti. Od 
doby, co existuje tento zákon, bylo jen velmi málo 
společností, které musely čelit obviněním ze spáchání 
trestného činu. Máme tedy nový nástroj boje proti 
korupci, jen není toho, kdo by tento nástroj efektivně 
používal a jeho respektování vynucoval. Neznamená to 
však, že se stávající situace nezlepší. Optimismus nám 
dodává fakt, že nelegální praktiky, neskrývaná korupce a 
tunelování firem, které byly před dvaceti lety ve velkém 
tolerovány, by už v dnešní moderní mediální společnosti 
viníkům jen tak lehce neprošly.

13Index vnímání korupce http://www.transparency.org/cpi2013/results. 
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Tři nejzásadnější záležitosti pro představenstva v 
následujících 12 až 24 měsících
Pět nejzásadnějších záležitostí v roce 2013
Celkem 52 % dotazovaných ředitelů uvedlo, že zvolení strategie 
je naprosto nejzásadnějším problémem, kterým se představenstvo 
muselo v předchozím roce zabývat. Mezi další naléhavé otázky, které 
respondenti uvedli, patří výkonnost (35 % dotazovaných), regulace, 
řízení a dodržování předpisů (32 %), řízení rizik (23 %) a růst (21 %). 
Další aktuální témata, jako je globalizace, kybernetická bezpečnost, 
rozmanitost, boj proti korupci či udržitelnost, zmínila méně než 2 % 
dotazovaných.

Největší nárůst oproti roku 2012
Prudký nárůst, pokud jde o hlavní priority představenstva, 
zaznamenala oproti předchozímu roku otázka výkonu. Zatímco 
v loňském roce uvedlo výkon jakožto nejdůležitější záležitost 15 % 
respondentů, letos jej jmenovalo 35 % dotazovaných, což představuje 
nárůst ve výši 20 %. Výkon se tak zařadil na druhé místo pomyslného 
žebříčku nejdůležitějších otázek, jimž se představenstva věnují. Dalšího 
výrazného nárůstu zájmu se dočkala otázka strategie (18% nárůst), 
růstu (13% nárůst) či význam akcionářů/ investorů (11% nárůst).

Největší pokles oproti roku 2012
Nejvýraznější pokles a shodou okolností i největší procentuální změnu 
oproti minulému roku zaznamenala otázka globální finanční krize a 
oživení. V porovnání s minulým rokem o 23 % respondentů méně 
uvádí, že řešení globální finanční krize a oživení je jejich prvořadou 
prioritou.

Zatímco v roce 2012 byla tato problematika respondenty uváděna 
jako zcela nejzásadnější, v roce 2013 v pomyslném žebříčku poklesla 
až na šestou pozici. Mezi další témata, o něž respondenti v roce 
2013 projevovali již výrazně menší zájem, patří řízení kapitálu (-16 %), 
regulace, řízení a dodržování předpisů (-9 %) a význam akcionářů/ 
investorů (-6 %). 

Analýza
Během jediného roku, který uplynul od minulého průzkumu, se 
hlavní pozornost představenstva přesunula od oblastí, jako je 
globální finanční krize a oživení či regulace, řízení a dodržování 
předpisů, k otázkám strategie a výkonu. To může být znakem toho, 
že úsporná opatření začínají být v globálním měřítku na ústupu a 
že představenstva se konečně mohou více zaměřit na růst a výkon. 
Díky tomu, že se představenstva přestávají zabývat finanční krizí, 
lze sledovat vzrůstající zájem o oblasti, jako je růst, fúze a akvizice, 
inovace, konkurence či narůstající význam akcionářů a investorů. Toto 
je jistě vítanou zprávou pro investory z celého světa. Představenstva 
a ředitelé jsou však vystaveni tlaku na to, aby v pokrizovém období 
vytvářeli udržitelné hodnoty. 

Tabulka 32

Globálně Česká 
republika

Strategie 52% 65%

Výkon 35% 29%

Regulace, správa a řízení společnosti a 
dodržování souladu s pravidly 

32% 18%

Řízení rizik 23% 18%

Růst 21% 24%

Globální finanční krize a zotavování 20% 29%

o Hodnota pro akcionáře/ investoři 15% 29%

Řízení kapitálu 13% 18%

Fúze a akvizice 11% 6%

Řízení zainteresovaných subjektů 10% 6%

Konkurence 8% 6%

Organizační struktura 7% 12%

Vnější faktory 6% 6%

Úspěšnost plánování CEO 6% 0%

Odměňování jednatelů 6% 6%

Inovace 4% 18%

IT/ technologie 4% 0%

Řízení talentů 3% 0%

Politická/ sociální nejistota 3% 6%

Provozní řízení/ infrastruktura 3% 0%

Suroviny/ energie 3% 0%

Nástupnictví vedení společnosti 2% 0%

Udržitelnost 2% 0%

Efektivita představenstva 2% 0%

Boj proti korupci/ podvodům 2% 0%

Jiné 2% 0%

Životní prostředí, zdraví, bezpečnost 1% 0%

Rozmanitost 1% 0%

Plánování nástupnictví v představenstvu 1% 0%

Svrchované riziko 1% 0%

Výkaznictví 1% 6%

Hodnota pro podílníky 1% 0%

Globalizace 1% 0%
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Komentář k situaci v České republice: 
Pět nejzásadnějších záležitostí v roce 2013
V České republice dokonce až 65 % ředitelů uvedlo, 
že strategie byla nejzásadnější záležitostí v řešení 
představenstev za posledních dvanáct měsíců. Dalšími 
diskutovanými záležitostmi byly globální finanční krize 
a zotavování z ní (29,41 %), výkonnost (29,41 %), růst 
(23,53 %), hodnota pro akcionáře/investoři (29,41 %). 
Existuje však dlouhá řada záležitostí, které představenstva 
za poslední rok nezajímaly vůbec. Mezi nimi lze zmínit 
například boj proti korupci a podvodům, diverzita, 
udržitelnost a další. 

Největší nárůst oproti roku 2012
Prudký nárůst, pokud jde o hlavní priority představenstva, 
zaznamenala oproti předchozímu roku otázka 
strategie. Zatímco v roce 2012 uvedlo strategii jakožto 
nejdůležitější záležitost 10 % respondentů,  v roce 2013 
se na strategii soustředilo téměř 65 % představenstev, 
což představuje více než šestinásobný nárůst oproti 
loňskému průzkumu. Dalším důležitým tématem pro 
představenstva byl růst. Zatímco v roce 2012 se dle 
respondentů  představenstva růstem vůbec nezabývali, 
v roce 2013 se až přes 23 % představenstev věnovalo 
tomuto tématu. Mezi další oblasti, kterým se v roce 
2012 představenstva až tolik nevěnovala a kterými se v 
roce 2013 začali zabývat, patří výkonnost a hodnota pro 
akcionáře/investory. Pozitivně lze hodnotit zvýšení zájmu 
představenstev o fúze a akvizice z 0 % v roce 2012 na 
5,88 % v roce 2013.  

Největší pokles oproti roku 2012
Nejvýraznější pokles oproti loňskému průzkumu 
zaznamenala problematika regulace, správy a řízení 
společnosti a dodržování souladu s pravidly. V roce 2012 
se touto problematikou zabývalo 40 % představenstev, 
zatímco v roce 2013 pouze 17,65 % představenstev. 
Další zásadní pokles zaznamenala problematika globální 
finanční krize a zotavování se z ní s téměř 30 % v roce 
2013 ve srovnání s 50 % v roce 2012. Organizační 
strukturu v roce 2012 řešilo 30 % představenstev, 
zatímco loni pouhých 11,76 % představenstev.

Analýza
Loňský rok lze znamenal zásadní průlom ve vnímání trhu 
a ekonomické situace v České republice. Místo řešení 
finanční krize několik let po sobě se vedení společností 
začalo soustředit na rozvoj firem, strategii, zvýšení 
výkonu a růst. Na trhu se více projevují fúze i akvizice. 
Je to však na úkor dalších oblastí, na které evidentně 
nezbývají finanční prostředky, např. na oblast správy a 
řízení společností a dodržování souladu s pravidly, což 
potvrzují i výsledky jiných dotazů. Zanedbávání právě 
těchto oblastí však pro společnosti může znamenat 
vysoké riziko dalších ekonomických potíží. Právě za jeden 
z důvodů vzniku krize lze považovat selhání v oblasti 
správy a řízení společností a compliance. 
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Tři nejzásadnější záležitosti pro představenstva v předchozích 
12 měsících
Pět nejzásadnějších záležitostí v roce 2014
Strategie bude i nadále nejdůležitějším tématem pro ředitele 
v nadcházejících 12 až 24 měsících; uvedlo to celkem 55 % 
respondentů. Mezi další zásadní otázky v nadcházejících 12 až 24 
měsících bude patřit výkon (pro 35 % dotazovaných), regulace, řízení 
a dodržování předpisů (pro 27 %) a řízení rizik (pro 23 %).

Největší nárůst oproti roku 2012
Z hlediska otázek, jimiž se představenstvo zabývá, zaznamenala 
největší procentuální nárůst oproti předchozímu roku opět oblast 
výkonu. O 20 % respondentů více uvedlo, že výkon stojí v popředí 
jejich zájmu (nárůst z původních 15 % respondentů na 35 %). 
K druhému největšímu nárůstu z hlediska zájmu respondentů došlo 
v oblasti strategie (17% nárůst). Nárůst rovněž zaznamenaly oblasti, 
jako je řízení rizik (12% nárůst), význam akcionářů/investorů (12% 
nárůst) a růst (10% nárůst).

Největší pokles oproti roku 2012
Nejvýraznější pokles a shodou okolností i největší procentuální změnu 
oproti minulému roku zaznamenala opět problematika globální 
finanční krize a oživení. V porovnání s minulým rokem o 26 % 
respondentů méně uvádí, že řešení globální finanční krize a oživení 
je jejich prvořadou prioritou. Dalšího poklesu, pokud jde o zájem 
respondentů, se dočkala otázka řízení kapitálu (13% pokles), řízení 
talentovaných pracovníků (10% pokles) a řízení nástupnictví (6% 
pokles).

Analýza
Ředitelé z celého světa působící v představenstvech společností 
naznačují, že záležitosti, na něž se v uplynulých 12 měsících nejvíce 
soustředili, budou v nadcházejících 12 až 24 měsících stejné. 
Skutečnost, že zaměření pozornosti na globální finanční krizi uvedlo 
o 26 % respondentů méně, může být znakem toho, že se ředitelé 
po celém světě domnívají, že otázky, které představenstva trápily po 
mnoho let, mohou být konečně za nimi. To, jak dobře jsou ředitelé 
schopni dohlížet na strategické směřování své společnosti, může být 
hlavním klíčem k úspěchu, vzhledem k tomu, že se společnosti snaží 
překonat omezení, která je v minulosti svazovala.

Tabulka 33

Globálně  Česká 
republika

Strategie 55% 71%

Výkon 35% 41%

Růst 30% 24%

Regulace, správa a řízení společnosti a 
dodržování souladu s pravidly 

27% 24%

Řízení rizik 23% 12%

Řízení kapitálu 15% 18%

o Hodnota pro akcionáře/ investoři 14% 18%

Globální finanční krize a zotavování 11% 12%

Řízení zainteresovaných subjektů 9% 6%

Fúze a akvizice 7% 12%

Konkurence 7% 6%

Vnější faktory 6% 12%

Úspěšnost plánování CEO 6% 0%

Organizační struktura 6% 0%

Inovace 6% 6%

IT/ technologie 5% 6%

Politická/ sociální nejistota 4% 0%

Udržitelnost 4% 6%

Efektivita představenstva 4% 0%

Nástupnictví vedení společnosti 3% 0%

Řízení talentů 3% 6%

Odměňování jednatelů 3% 6%

Provozní řízení/ infrastruktura 3% 0%

Suroviny/ energie 3% 6%

Jiné 2% 0%

Plánování nástupnictví v představenstvu 2% 0%

Hodnota pro podílníky 2% 0%

Životní prostředí, zdraví, bezpečnost 1% 12%

Boj proti korupci/ podvodům 1% 0%

Svrchované riziko 1% 0%

Rozmanitost 1% 0%

Výkaznictví 0% 0%

Globalizace 0% 0%
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Komentář k situaci v České republice: 
Pět nejzásadnějších záležitostí v roce 2014
Ředitelé očekávají, že nejzásadnější záležitosti, které 
budou v nadcházejícím období zaneprázdňovat 
představenstva, jsou strategie (70,59 %),  výkonnost 
(41,18 %), růst (23,53 %), regulace, správa a řízení 
společnosti a dodržování souladu s pravidly (23,53 %), 
a na pátém místě se s 17, 65 % společně umístily řízení 
kapitálu a hodnota pro akcionáře/ investory. 

Největší nárůst oproti roku 2012
Téměř dvojnásobný nárůst v očekáváních, čím se 
budou představenstva zabývat ve srovnání s loňským 
průzkumem, zaznamenala strategie (70,65 %). V roce 
2012 ředitelé ve svých vyhlídkách vůbec neuvažovali 
nad růstem a dle loňského průzkumu se růstu mělo 
věnovat až 20 % z nich. Další oblasti, kterými se chtějí 
představenstva v následujícím období zabývat více než 
očekávali dle loňských výsledků, je výkonnost a hodnota 
pro akcionáře/ investory.

Největší pokles oproti roku 2012
Nejvýraznější pokles a shodou okolností i největší 
procentuální změnu oproti minulému roku zaznamenala 
opět problematika globální finanční krize a oživení. 
V porovnání s minulým rokem o tři čtvrtiny respondentů 
méně uvádí, že řešení globální finanční krize a oživení je 

jejich prvořadou prioritou. Skoro o polovinu se propadla 
regulace, správa a řízení společnosti a dodržování 
souladu s pravidly (ze 40 % na 23,53 %). Další pokles 
zaznamenaly i tyto oblasti: politická a sociální nejistota 

(z 30 % na 0 %),  provozní řízení (z 20 % na  5,88 %).

Analýza
Čeští ředitelé se budou v nadcházejícím období 
intenzivněji zabývat oblastmi, kterým věnovali nejvíce 
času za předchozí rok (strategie, výkonnost, růst). A 
některým záležitostem, kterým se věnovali intenzivně 
z důvodu krize, budou věnovat ještě méně času, než 
tomu bylo loni (globální finanční krize a oživení, politická 
a sociální nejistota, provozní řízení). Dalším důležitým 
oblastem, jakými je např. boj proti korupci a podvodům, 
se však nejspíše z finančních důvodů věnovat nebudou, 
což bude na škodu celému českému trhu.



Rozhodně 
souhlasím Souhlasím

Nemohu 
souhlasit ani 
nesouhlasit Nesouhlasím

Rozhodně 
nesouhlasím

34. Představenstvo vykonává 
své povinnosti s péčí řádného 
hospodáře a uvědomuje si svou 
občanskoprávní a trestněprávní 
odpovědnost. 

25% 69% 6% 0% 0%

35. Pojištění odpovědnosti 
D&O je účinným nástrojem k 
omezení rizika vyplývajícího 
z odpovědnosti členů 
představenstva za porušení 
jejich povinností.

0% 56% 25% 19% 0%

36. Valná hromada vyzývá 
představenstvo k vysvětlení 
v případě dosažení špatných 
finančních výsledků společnosti.

25% 63% 13% 0% 0%

37. Plnění manažerských 
obchodních cílů je jedním 
z kritérií pro rozhodování 
o odměňování členů 
představenstva.

19% 75% 0% 6% 0%

38. Míra návratnosti investice 
je přiměřená vzhledem k 
nákladům investovaným na 
zavedení řízení rizik, kontrolních 
mechanismů a dalších 
preventivních opatření.

6% 69% 25% 0% 0%

Dotazy specifické pro Českou republiku
Odpovědi na speciální otázky pro Českou republiku lze v mnoha aspektech hodnotit kladně. Většina ředitelů (94 %) 
souhlasí s tím, že členové představenstva a jednatelé si uvědomují povinnost vykonávat svou funkci s péčí řádného 
hospodáře i svou trestněprávní odpovědnost. Poměrně velká většina ředitelů (56 %) si také myslí, že v případě svého 
pochybení je D & O pojištění účinným nástrojem a ochranou před případnou odpovědností. Jak ale víme z naší praxe, 
mnoho ředitelů si neuvědomuje výluky z pojistného krytí a příliš spoléhají na to, že toto pojištění je vždy ochrání před 
vlastní nedbalostí. Na D & O pojištění nespoléhá 19 % respondentů. 

Téměř všichni ředitelé (94 %) souhlasí s tím, že pokud společnost dosáhne špatných hospodářských výsledků, budou 
to muset akcionářům náležitě vysvětlit a odůvodnit. Přitom plnění manažerských obchodních cílů je jedním z kritérií 
při stanovení odměny členů představenstva u 94 % z nich. Z výsledků dále vyplývá, že dle názoru 75 % ředitelů se 
vyplatí investovat do mechanismu řízení rizik, kontrolních opatření a dalších preventivních opatření. I přesto, že se do 
těchto opatření investovat vyplatí, společnosti nemají dostatek finančních prostředků, které by mohly na rozvoj těchto 
oblastí alokovat. 
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Dva roky po účinnosti zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob vidíme, jak na něj společnosti 
zareagovaly a výsledky nejsou nijak optimistické. 
Společnosti nevyužily všechny možné nástroje na svou 
ochranu před trestní odpovědností a své zaměstnance 
proškolilo pouhých 31 % společností. 44 % společností 
přijalo vnitřní směrnice a nařízení. Ani jeden z 
dotazovaných ředitelů neuvedl, že by ve společnosti, 
kde působí, právně prověřili interní procesy. Přitom 
selhání interních procesů může být jedním z hlavních 
důvodů spáchání trestného činu, který by mohl být 
společnosti přičítán. Až 19 % ředitelů bez dalšího tvrdí, 
že ve společnosti veškerá potřebná opatření fungují.  

Velice diskutovanou záležitostí za poslední rok bylo 
přijetí rekodifikačního balíku občanského a obchodního 
práva. Nové zákony začaly platit od ledna 2014 a na 
konci roku 2013 jsme se ředitelů dotazovali, jak jsou 
na novou právní úpravu připraveni. Pevně věříme, že 
se připravenost společností od ukončení průzkumu 
zásadním způsobem zlepšila, jelikož v našem průzkumu 
až 56 % dotazovaných ředitelů uvedlo, že jejich 
společnost na novou úpravu vůbec není připravena. 
Jen malé procento společnosti (13 %) stihlo upravit 
své zakladatelské dokumenty a 19 % společností 
upravilo své smluvní vzory, které běžně využívají při 
své podnikatelské činnosti. Některé společnosti (13 %) 
na novou právní úpravu proškolilo své zaměstnance. 
Z těchto výsledků vyplývá, že většina společností 
nebyla vůbec připravena na tak velkou změnu, která se 
odehrála na začátku roku 2014. 

Graf 39 – Jaká opatření přijala Vaše společnost pro minimalizaci rizik 
vyplývajících z trestní odpovědnosti společnosti?
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Graf 40 – Jak je vaše společnost připravena na novou právní úpravu 
občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích? 
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