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1 ÚVOD 

 Pojem „Corporate governance“, v českém jazyce překládaný jako správa společností, 

je oblastí, která rapidně nabývá na významu, přičemţ bezesporu jej lze označit za nový 

fenomén posledních patnácti let, jehoţ hlavní příčinou je expandování zájmu o korporátní 

a investiční odvětví.  

 Teorie, z nichţ je moţno získat obraz o vývoji správy společností v jednotlivých 

zemích, zahrnuje oblast informací získaných v minulosti, které jsou předmětem různých 

vědních oborů včetně financí, ekonomie, účetnictví, práva, managementu a chování 

organizací. Je třeba připomenout, ţe vývoj správy společností je globální jev a jako takový je 

komplexem oblastí dále zahrnujícím právní, kulturní, vlastnické a další strukturální rozdíly. 

Fáze vývoje správy společností odkazují především na vývoj ekonomiky, podnikové 

struktury, vlastnických skupin, jejichţ vývoj ovlivňuje, jak se bude správa společností rozvíjet 

a jak bude přijata v rámci nastavení své země. Pojem správa společností je denně vyuţíván 

v tisku jak v sektoru financí, tak v podnikání, a tím se stává nedílnou součástí kaţdodenního 

podnikatelského ţivota. 

 Cílem společností lokalizovaných po celém světě je nabýt schopnosti přilákat finanční 

prostředky od investorů, a tak zajistit svou expanzi a růst. Dříve, neţ se investoři rozhodnou 

investovat své finanční prostředky do konkrétní společnosti, chtějí si být jisti tím, ţe dojde 

k zúročení jejich investic. Investoři proto musí mít jistotu, ţe korporace je správně řízena 

a bude nadále zisková. Proto investoři pohlíţejí na zveřejněné výroční zprávy a účetní 

závěrky společnosti a na další zveřejněné dokumenty. 

 Existuje mnoţství významných společností, které zbankrotovaly ze dne na den 

navzdory skutečnosti, ţe zveřejněné výkazy se jevily být naprosto v pořádku. Tyto firemní 

kolapsy však měly nepříznivý vliv na celou řadu zúčastněných stran: akcionáře, zaměstnance, 

dodavatele zboţí nebo sluţeb neúspěšných společností a v neposlední řadě ekonomický dopad 

na místní a mezinárodní společenství, v nichţ korporace působila a selhala. 

 Zhroucení firem se dotýká nás všech. Nedostatek účinné správy a řízení způsobilo, ţe 

k takovýmto kolapsům mohlo dojít. Avšak efektivní rámec správy společností můţe naopak 

napomoci zabránit těmto kolapsům, zajistit, aby se neopakovaly a znovu obnovit důvěru 

investorů. Je nutno zmínit, ţe kaţdé selhání zdánlivě zdravých, ekonomicky stabilních 

společností, způsobilo vlnu šoku, která prošla akciovými trhy po celém světě s nedozírnými 

následky. Zde vidíme, jak důleţitý význam má kvalitní úroveň správy dané společnosti. 
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 Cílem této práce je charakterizovat správu společností v pobaltských zemích 

v komparaci s Českou republikou, odvození závěrů a doporučení pro tyto země, přičemţ 

předmětem zájmu budou akciové společnosti.  

 V průběhu posledních dvaceti let ekonomiky zemí střední a východní Evropy prošly 

rozsáhlým ekonomickým transformačním procesem. Postupem času se prokázalo, ţe 

transformační proces byl nelehkým úkolem, přičemţ kaţdá země dosáhla této transformace 

s odlišnou úrovní úspěchu. 

  Systém správy společností se vyvíjel po staletí v rozvinutých trţních ekonomikách, 

přičemţ jeho podoba se transformovala v komplex směrnic, nařízení, zákonů, doporučení, 

kodexů, politik a dalších, které tak v současné době vytváří, pro nás známé, institucionální 

prostředí. Tranzitivní ekonomiky musely projít transformací a současně byly nuceny rychle 

vytvořit tolik postrádané institucionální prostředí. Nelze se tedy divit, ţe některé prvky tohoto 

prostředí stále chybí, resp. nejsou dostatečně vyvinuty, přičemţ toto tvrzení se týká zejména 

soudnictví, legislativních systémů, sektoru bank, trhu kapitálu a lidských zdrojů. 

 V této diplomové práci byla pouţita metoda rozboru a následné kritické 

zhodnocení literárních pramenů, jeţ se zabývají danou problematikou. V aplikačně-ověřovací 

části byla pouţita metoda výzkumu
1
, která umoţnila vytvoření této diplomové práce, dále 

pak metoda analogie, komparace, analýzy, indukce a dedukce. 

 Teoreticko-metodická část diplomové práce je zaměřena na vymezení problematiky 

správy společností, teoretické základy správy společností, současné modely vlastnické 

struktury, strategii transformace tranzitních ekonomik a na perspektivy vývoje správy 

společností.  

 Aplikačně-ověřovací část diplomové práce je orientována na charakteristiku nejlepší 

praxe správy společností a charakteristiku praxe správy společností v pobaltských zemích 

(Estonsko, Litva, Lotyšsko) a v České republice a jejich komparaci. V závěru této práce jsou 

uvedena následná doporučení pro zefektivnění rámce řízení správy společností. 

  

                                                           
1
 Tato diplomová práce vyuţívá výsledků, kterých bylo dosaţeno v rámci grantového projektu SP7/2012 „Správa 

společností v zemích střední a východní Evropy“. Tohoto projektu jsem se aktivně účastnila v průběhu roku 

2012, kdy jsem úzce spolupracovala s ostatními kolegy výzkumného týmu. Podklady, které mnou byly v rámci 

tohoto projektu zpracovány, se týkaly především země Litvy. Ráda bych poděkovala svým kolegům – Bc. Haně 

Kratochvílové, jeţ zpracovala potřebná data pro zemi Lotyšsko, Ing. Filipu Konečnému, za podklady zpracované 

pro zemi Estonsko a prof. Ing. Miroslavu Hučkovi, CSc., jehoţ předmětem výzkumu byla Česká republika. Je mi 

ctí, ţe jsem se mohla účastnit tohoto grantového projektu, spolupracovat právě s těmito kolegy a společně s nimi 

sdílet zjištěné informace, týkající se systémů správy společností uplatněných v hospodářské praxi. 
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2 VYMEZENÍ PROBLEMATIKY SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ 

 První zmínka o správě společností se objevuje jiţ v 18. století.  S příchodem 

industrializace a průmyslové revoluce v 19. století vyvstala nutnost vymezení právní 

formy akciové společnosti.  Dostatečný objem kapitálu, nezbytného pro vybudování 

průmyslových podniků, nebylo moţné získat ve formě půjček od soukromých bank či osob, 

ale právě pomocí výše uvedené právní formy, která umoţnila shromáţdění rizikového 

kapitálu, při současné restrikci rizika vztahujícího se na vloţené vklady. Zlomovou událostí 

rozvoje podnikání z hlediska historie byl vznik omezeného ručení, kdy došlo ke schválení 

Zákona o akciových společnostech (1844), Zákona o omezeném ručení akcionářů (1855) 

a Zákona o slučování společností (1862).   

 Výsledkem vzniku omezeného ručení byla bouřlivá expanze podnikání, v důsledku 

čehoţ nastal růst všech odvětví ekonomiky, který byl charakteristický pro přelom 

19. a 20. století.  Za evoluční výsledek celé řady organizačních inovací můţeme označit 

moderní společnosti (tím rozumíme formu akciové společnosti, nebo společnosti s ručením 

omezeným), jejímiţ primárními znaky jsou institucionální atributy v podobě oddělení řízení 

a vlastnictví, převoditelnost práv vlastníků a omezení ručení vlastníků korporací. Moderní 

společnosti, v anglosaské literatuře označované téţ jako „korporace“, doposud nebyly 

předčeny ţádnou jinou formou podnikání. 

 Cílem spontánní iniciativy hospodářské praxe, vyvíjené v 90. letech 20. století, bylo 

posílení neformálních institucí v podmínkách podnikání. V souvislosti s tím byl v roce 

1992 představen první kodex nejlepší praxe správy společností, který se stal dokumentem 

poskytujícím doporučení pro veřejně obchodované společnosti. Na základě zkušeností 

uvedené iniciativy a celé řady dalších iniciativ přijala mezinárodní organizace OECD v roce 

1999 pět principů správy společností. Tyto principy správy společností byly doporučeny jak 

členským, tak nečlenským zemím s cílem zlepšit institucionální rámec národního 

podnikatelského prostředí. V roce 2004 byl přijat společností OECD 6. princip pro správu 

společností rozšiřující původní principy. Významným milníkem byl rok 2003, kdy došlo 

k přijetí zákona, známého pod názvem Sarbanes-Oxley Act, který zajišťuje trestně – právní 

postih podvodného jednání jak ze strany vrcholového managementu, tak rady ředitelů. 

2.1 VYMEZENÍ POJMU SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ 

 Anglický název „Corporate governance“ je překládán jako „správa společností“, 

„správa velkých obchodních společností“, „vláda ve společnosti“ či „ovládání společnosti“, 
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„řízení a správa společnosti“, avšak nejvýstiţněji se jeví pouze „správa společnosti“. Tento 

překlad formuluje adekvátně a nejpřesněji vlastnická stanoviska ke zhodnocení vloţených 

investic v podnikatelském subjektu. V této práci bude nadále pouţíván pouze překlad „správa 

společností“.  V případě, ţe se zaměříme blíţe na tento překlad, lze uvést celou řadu definic. 

 Mezinárodní organizace OECD, která se význačně angaţuje v této oblasti, vymezila 

tuto definici: „Správa společností zahrnuje soubor vztahů mezi managementem, správními 

orgány, akcionáři a dalšími zainteresovanými stranami“.
2
   

 V další uvedené definici je správa společností chápána jako problematika: 

„vlastnických vztahů a systémů, jakými vlastníci uplatňují svá vlastnická práva a kontrolu 

vůči řídící oblasti společnosti; zároveň správa společnosti zahrnuje procesy, struktury 

a vztahy, s pomocí kterých správní orgán dohlíží na činnost svých exekutivních pracovníků“.
3
 

Výše uvedené, je graficky znázorněno na obr. 2.1. 

Obr. 2.1. Vztahy ve správě společnosti 

 

Zdroj: HUČKA, Miroslav, Milan MALÝ a František OKRUHLICA. Správa společností (2007 – s. 20) 

2.1.1 Předmět správy společností 

  Problematika správy společností je poměrně novým vědním oborem,  k jehoţ 

rozvinutí došlo na základě zkoumání a řešení otázek, které jsou spojeny zejména s procesy 

oddělování vlastnictví od kontroly a řízení v podnikatelských subjektech. V současnosti se 

správa společností stala ústředním tématem zejména díky zesílení vlivu globalizace jak 

v mezinárodních a vládních institucích, tak v oblasti podnikání. 

                                                           
2 HUČKA, Miroslav, Milan MALÝ a František OKRUHLICA. Správa společností. 1. vyd. Praha: Kernberg, 

2007. 272 s. ISBN 978-80-903962-0-3. 
3 KISLINGEROVÁ, Eva, Ivan  NOVÝ a kol. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2005. s. 34. ISBN 80-7179-847-9. 
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 V případě, ţe se zaměříme na rozsah předmětu správy společností, lze hovořit 

o existenci dvou přístupů, které jej vymezují. První přístup vychází z elementárních 

východisek správy společností, přičemţ jednoznačnou prioritou tohoto přístupu je uţší 

percepce předmětu správy společností. Přístup zachycuje systém formálních a neformálních 

pravidel, která vymezují základní vztahy správy společností. 

2.1.2 Vymezení předmětu správy společností v uţším chápání (první přístup) 

 Ochrana vlastnických práv je primární sloţkou správy společností, ve smyslu nejen 

dodrţování, ale i vynucování si práv s tím spojených. Ať jiţ jde o vlastníka 

institucionálního, zahraničního či domácího, většinového či menšinového akcionáře, 

v kaţdém případě dochází k vkladu jeho volných prostředků jako investice, a z tohoto 

důvodu zákonitě poţaduje jejich zhodnocení. Výzkumné činnosti jsou zaměřeny 

především na formu a mechanismus ochrany práv vlastníka, které jsou specifické pro 

jednotlivé země. 

 Zodpovědnost správních orgánů lze bezesporu označit za nejsledovanější prvek 

správy společností. Primárním cílem je nalezení optimálního modelu, zajišťujícího 

odpovídající funkci správních orgánů, tedy představenstvo společně s dozorčí radou, 

jinde rada ředitelů. Zkoumání je zaměřeno na vymezení pravomocí, vyhodnocování 

výkonnosti, strukturu a profesní odbornost rovnocenných společníků vůči top 

managementu. Výsledky zkoumání poukazují na fakt, ţe kvalita správních orgánů je 

problémem všech modelů uplatňovaných ve světě.  

 Vztah formálních a neformálních pravidel je orientován především na atribut 

vyváţenosti z hlediska vyhodnocení jakosti podnikatelského prostředí země. 

Vyváţenost tohoto vztahu je hodnocena dle dosaţené právní, regulační 

a institucionální úrovně v dané zemi a současně je činitelem, ovlivňující zájem 

investorů. Předmětem zkoumání je vývoj stupně převahy formálních nebo 

neformálních pravidel, uplatněných v jednotlivých zemích a jejich vliv na úspěšnost 

daných ekonomik. 

 Měření výkonnosti organizace je zaměřeno na zkoumání jednotlivých moţnosti 

měření výkonu, jejich komparaci, přičemţ pozornost je směřována zejména na analýzy 

celé řady metod měření výkonnosti a jejich hodnocení, jak z hlediska komplexnosti, 

tak finanční náročnosti. Snahou je hluboké porozumění přístupu uplatňovaného při 

hodnocení výkonu z hlediska vlastníků, managementu a investorů. 
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 Analýza modelů správních orgánů zohledňuje aspekt historie, tedy, jak se jednotlivé 

modely správních orgánů vyvíjely v různých zemích v minulosti.  Analyzují se 

výhody a nevýhody těchto modelů, jelikoţ se jejich přístup rozchází v oblasti 

legislativy týkající se ochrany vlastníků a věřitelů. 

2.1.3 Rozšířené vymezení předmětu správy společností (druhý přístup) 

 Dle druhého přístupu je předmět správy společností rozšířen o formální a neformální 

vztahy vlastníků a managementu a o další zainteresované strany, kterými rozumíme např. 

zaměstnance, investory, věřitele, státní instituce a celou řadu dalších. Vztahy formálních 

a neformálních pravidel (institucí) jsou tedy obohaceny o následující oblast. 

 Role zúčastněných stran, čímţ rozumíme širší pojetí vztahů, jeţ panují jak uvnitř, tak 

vně společnost. Oblast vztahů je zkoumána v souvislosti s dosahovanou výkonností 

společnosti a se zohledněním zájmů okolí. Hodnocena je také strategie komunikace 

společnosti, kde je úkolem odhalit priority podniku, vůči všem zúčastněným stranám.  

 Je zde nutné připomenout, ţe úspěšnost správy společností závisí zejména na 

historickém vývoji, jímţ prošla kaţdá země samostatně. Z tohoto důvodu jednotlivé země 

přisuzují odlišné váhy různým klíčovým oblastem správy společností. 
4
 

2.1.4 Mezioborový charakter správy společností 

 Komplexní posouzení a analyzování chování podnikatelských subjektů přirozeně vede 

k integraci společenských věd, tedy k integraci ekonomie, práva, historie, psychologie, 

politiky, sociologie či etiky. Poznatky klíčových vědních oborů, jeţ jsou aplikovány v oblasti 

správy společností, jsou uvedeny následovně. 

Ekonomie 

 Správa společností z pohledu teorie vychází z více ekonomických oblastí, obzvláště 

z neoklasické teorie firmy v soudobé mikroekonomii. Uplatňovány jsou poznatky 

vyplývající z alternativních teorií firmy, jde kupříkladu o manaţerské, behaviorální či 

institucionální teorie firmy. V případě, ţe se zaměříme na jednání jednotlivých subjektů 

správy společnosti, víme, ţe chování je racionální, a tedy odpovídá neoklasickému 

behaviorálnímu předpokladu. Avšak zároveň jsme si vědomi toho, ţe ne vţdy podnikatelské 

                                                           
4
 HUČKA, Miroslav, Milan MALÝ a František OKRUHLICA. Správa společností. 1. vyd. Praha: Kernberg, 

2007. 272 s. ISBN 978-80-903962-0-3. 



12 
 

subjekty takto činí, jelikoţ jejich jednání je do značné míry ovlivněno motivacemi, zvyky 

a zájmy, coţ je příčinou doplnění přístupu o poznatky institucionální a nové institucionální 

ekonomie. V oblasti této ekonomie zastává důleţitou roli také teorie transakčních nákladů, 

při snaze analyzovat vztahy mezi firmou a zainteresovanými stranami. 

Právo 

 Na rozdíl od ekonomie, je právní věda vstřícná k ostatním vědám, které se zabývají 

chováním osob. Právo lze označit jako všeobecný komplex norem, který vymezuje moţné 

způsoby jednání subjektů, přičemţ dodrţování těchto norem je vynutitelné legálními 

prostředky. Souvislost v oblasti práva a ekonomie je zřejmá. Systém práva, současně 

s moţností právo uplatnit, ovlivňuje vytváření struktur správy společností v jednotlivých 

zemích. Základním předpokladem výkonu správy společností je, aby členové správních 

orgánů a managementu disponovali znalostí právního rámce. 

Teorie organizace 

 Poznatky plynoucí z této teorie jsou uplatněny v modelech správních orgánů 

společnosti a v organizačních formách, které vznikají v důsledku převzetí či integrace firem.  

Psychologie a sociologie 

 Poznatky z těchto vědních oborů jsou neustále prohlubovány a vyuţívány ve správě 

společností, ve snaze co nejlépe porozumět tomu, co je motivačním faktorem, ovlivňujícím 

nejen rozhodování, ale i jednání člena správního orgánu nebo top manaţera. Význam má 

zejména studium chování ekonomických subjektů, mezi nimiţ panuje určitý druh smluvního 

vztahu. 

Etika 

 Správa společností se zabývá etickými otázkami podnikání od 90. let 20. století, 

přičemţ poţadavek etické transparentnosti individuálního rozhodování nabývá neustále na 

významu. Co se týče práce správních orgánů, etika integruje tři aspekty – osobní hledisko, 

etiku správního orgánu a etiku celospolečenského systému.
5
 V první dekádě tohoto století 

v návaznosti na selhání správy společností došlo ke vzniku etických kodexů, které napomáhají 

řešit tyto etické problémy. 

                                                           
5 HUČKA, Miroslav, Milan MALÝ a František OKRUHLICA. Správa společností. 1. vyd. Praha: Kernberg, 

2007. 272 s. ISBN 978-80-903962-0-3. 
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2.2 TEORETICKÉ ZÁKLADY SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ 

 Základem teoretického zkoumání problematiky, týkající se správy společností, je 

rozbor vztahů panujících mezi vlastníky a manaţery. Z teoretického hlediska pod pojmem 

manaţer rozumíme ve většině případů top manaţera, který je převáţně také interním členem 

správního orgánu téţe společnosti. Nutno zdůraznit, ţe manaţer je najímán samotnými 

akcionáři. 

2.2.1 Problém zastupitelnosti a náklady s tím spojené 

 Poměrně specifickým případem vztahu zastupitelnosti (Agency Relationship) je vztah 

mezi vlastníky a manaţery. Problematikou vztahu zastupitelnosti se zabývali M. Jensen 

a W. Mecling (1976), kteří charakterizovali vztah zastupitelnosti jako druh vztahu, kdy 

jednotlivec či skupina osob (v anglickém jazyce jsou označovány „ The principals“) pověří 

jinou osobu (The agent) výkonem konkrétní sluţby v jejich prospěch, přičemţ pro vykonání 

sluţby je nezbytné převedení určitých rozhodovacích kompetencí na agenta.
6
  

 Teoreticky by se dalo předpokládat, ţe sluţba, jeţ agent vykonává, bude v nejlepším 

zájmu pověřující osoby (principála). V případě, ţe cílem obou zúčastněných stran je 

maximalizace svého uţitku, je jasné, ţe nastane situace, kdy osoba vykonávající sluţbu 

(agent), dá přednost maximalizaci svého uţitku, před maximalizací uţitku principála, a tak 

nebude jednat v jeho nejlepším zájmu.  

Existují však 3 moţnosti, jak přimět agenta k tomu, aby respektoval zájmy principála:
7
 

1) Principál uplatní takový stimulační systém, který znevýhodní divergentní činnosti agenta. 

2) V zájmu agenta je v určitých situacích vhodné vynaloţit finanční prostředky na to, aby 

předešel chybnému rozhodnutí, které by ve výsledku poškodilo jak principála, tak agenta. 

3) Ţádný z výše uvedených stimulů nemůţe zcela vyloučit deviantní jednání ze strany agenta. 

 Vztáhneme - li tento problém do oblasti správy společností, lze jako příklad vztahu 

zastupitelnosti uvést vztah mezi vlastníky a manaţery. Prioritou manaţerů je sledovat svůj 

vlastní zájem v rozhodovacích procesech, i přes tu skutečnost, ţe není vţdy v souladu 

se zájmy vlastníků společnosti.  Za střet zájmu manaţera a vlastníka můţeme povaţovat 

situace, kdy je ze strany manaţera preferován růst trţeb před růstem zisku, nezákonné 

činnosti, jeţ vedou k převedení aktiv společnosti na vlastní účet a mnohé další.  

                                                           
6
 MALLIN, Chris A. Corporate governance. 2. vyd. New York: Oxford University Press, 2007. 316 s. ISBN 

978-019-9289-004 
7
 KLUSOŇ, Václav. Moderní korporace v soudobém kapitalismu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 317 s. ISBN 

978-80-246-1795-4. 
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 Abychom předešli neţádoucím situacím, je nutné vynaloţit určité finanční prostředky 

k vytvoření mechanismů (v praxi v podobě správních orgánů firem či auditů), které zajišťují 

kontrolu manaţerů. Vynaloţené finanční prostředky jsou tedy dodatečnými náklady, které 

vznikají střetem zájmů mezi vlastníkem a manaţerem, souhrnně je označujeme jako náklady 

zastupitelnosti (Agency Costs). Tyto náklady nejsou součástí odměny manaţera, manaţer je 

získává navíc ke své odměně.  

2.2.2 Separace vlastnictví od řízení a informační asymetrie 

 Výše uvedený problém zastupitelnosti současně pokrývá fenomén oddělení 

vlastnictví a řízení ve společnostech. Snaha o separaci vlastnictví od řízení společnosti byla 

zapříčiněna vznikem podílnického vlastnictví jiţ v 18. století. Velikost a rozptýlenost 

vlastnictví tzv. moderních společností vedly k obavám ze stupně volnosti, jeţ byla 

manaţerům svěřena při jednání. Tyto obavy jsou racionálně zcela na místě, jelikoţ manaţeři 

mohou snadno zneuţít volnost v jednání k tomu, aby upřednostnili svůj vlastní zájem. Toto 

oportunistické chování manaţerů je umoţněno informační asymetrií mezi vlastníkem 

a manaţerem, kdy manaţer je většinou lépe informován (jelikoţ zastává řídící funkci) na 

rozdíl od vlastníka.
8
 

Příčiny informační asymetrie přinášející informační výhodu manaţera (agenta): 

 Nemoţnost vlastníka sledovat veškeré aktivity, jeţ manaţer provádí. V moci 

principála je pouze pozorování výsledků jednání agenta. 

 Vlastníkova neznalost úrovně informovanosti manaţera a jeho skrytých znalostí je 

důvodem, proč vlastník nemůţe ověřit, zda manaţer jednal správně v jeho zájmu, či 

nikoliv. 

 Ve vztahu vlastník a manaţer je zřejmá závislost, akcionář potřebuje manaţera 

k zajištění návratnosti jeho investice, manaţer naopak potřebuje peněţní prostředky 

akcionáře, jelikoţ sám trpí nedostatkem kapitálu k investování. Akcionáři se tedy potýkají 

s celou řadou obtíţí při snaze zabezpečit své finance tak, aby nedošlo k jejich zpronevěření či 

promrhání v rámci pochybných projektů. Proto obě strany sepíší smlouvu, která upřesní, jak 

bude manaţer nakládat s jejich peněţními prostředky, jak budou výnosy rozděleny mezi 

akcionáře a manaţery. V souvislosti s problémem zastupitelnosti se objevuje tzv. morální 

hazard, jímţ rozumíme formu oportunismu po uzavření smluvního vztahu. 

                                                           
8
 HUČKA, Miroslav, Milan MALÝ a František OKRUHLICA. Správa společností. 1. vyd. Praha: Kernberg, 

2007. 272 s. ISBN 978-80-903962-0-3. 
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2.2.3 Úplná a neúplná smlouva 

 Teorie kontraktů či teorie smluv (v anglickém jazyce Theory of Contracts) se zabývá 

studiem vztahů mezi ekonomickými subjekty. Vztah mezi subjekty vzniká v okamţiku 

vzniku smlouvy, přičemţ všechny strany do tohoto vztahu vstupují dobrovolně a očekávají 

s tím spojený uţitek. Smluvní vztah je vţdy tvořen implicitní a explicitní částí. Explicitní 

část smlouvy přesně stanovuje fakta, která byla předmětem dohody. Implicitní část naopak 

tvoří skutečnosti, které nebyly předmětem dohody, avšak i přes to jsou očekávány všemi 

smluvními stranami. Smluvní vztah mezi manaţerem a vlastníkem definuje, jak by měl 

manaţer nakládat s majetkem vlastníků a odměnu, která mu za vykonanou práci náleţí. 

 Smlouvy se však případ od případu liší, zejména v tom, jak exaktně a precizně jsou 

rozpracována práva a povinnosti manaţerů. Dle stupně přesnosti a rozpracovanosti 

rozlišujeme úplnou a neúplnou smlouvu.   

 V ideálním případě by měla být podepsána tzv. úplná smlouva, avšak ta je 

z technického hlediska neproveditelná z důvodu nepředvídatelnosti výskytu všech situací. 

Nutno podotknout, ţe výše uvedená problematika zastupitelnosti by byla z velké části 

vyřešena úplnou smlouvou, avšak nesmíme opomenout předpoklad, ţe manaţer je najímán 

vlastníkem zejména pro jeho klíčovou schopnost správně se rozhodnout v ţivotně důleţitých 

situacích společnosti na rozdíl od vlastníka, jenţ touto schopností nedisponuje. 

 Reálně se tedy uzavírají neúplné smlouvy, v nichţ je uvedeno rozdělení pravomocí 

patřící manaţerům a vlastníkům. Konkrétně uvádějí, jaká rozhodnutí musí manaţer postoupit 

vlastníkům společnosti a zejména druh kontroly uplatňované nad manaţery. Vlastníci si 

v praxi ponechávají pouze vybrané základní rozhodovací kompetence, čímţ získávají kontrolu 

nad svým vlastnictvím.  

 Vyvstává tak nutnost přidělit tzv. zbytková práva řízení manaţerům ze strany 

akcionářů. V neočekávaných situacích, u nichţ smlouva neuvádí, jak jednat v případě, ţe 

nastanou, hovoříme o zbytkových právech manaţera, kdy manaţer rozhoduje dle vlastního 

uváţení. Významnost zbytkových práv řízení, týkající se alokace finančních prostředků 

vlastníků, však vede k tendenci manaţerů finance zpronevěřit (v podobě vyvlastnění financí, 

ve formách vlastního prospěchu – pořízení luxusních automobilů, kanceláří a podobně).  

Předejít těmto situacím lze prostřednictvím uzavření dlouhodobé pobídkové smlouvy. 

Ta umoţňuje sladit zájmy vlastníka i manaţera. Pobídkové smlouvy jsou efektivní za 
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předpokladu, ţe mezní hodnota osobního prospěchu manaţera ze zbytkového řízení bude 

povětšinou niţší, neţli mezní hodnota odměny, jeţ plyne z pobídky.
9
 

2.2.4 Motivační problém manaţerů a vlastníků 

 Rozdíly v motivaci manaţerů a vlastníků jsou zapříčiněny problémem zastupitelnosti, 

jenţ vznikl separováním vlastnictví od řízení společnosti společně s informační asymetrií. 

 Problém motivace manaţerů lze shrnout tak, ţe výplatní funkce manaţera (agenta) 

zapříčiňuje, ţe jeho motivace tím, ţe vyuţívá své skryté znalosti a akce vede k 

jeho oportunistickému chování, tedy zvyšování svého prospěchu na úkor vlastníků. 

 Motivační problém akcionářů je úzce spjat se zastupitelskými náklady, které se 

snaţí minimalizovat celou řadou forem, vedoucích k ukázněnému chování manaţerů. 

Monitorovací mechanismy jsou však finančně náročné zejména u společností 

s rozptýleným vlastnictvím. Přičemţ vyvstává problém, náklady na monitorování 

činnosti vrcholového vedení převyšují výsledný individuální efekt. Z tohoto 

důvodu dochází ke ztrátě motivace vlastníků k  provádění kontroly a v konečném 

důsledku k přenechání neomezené volnosti manaţerům při jejich jednání.  

2.3  MODELY VLASTNICKÉ KONTROLY
10

 

 Vývoj institucí kapitalistické trţní ekonomiky společně s disparitami historických 

a kulturních tradic zapříčinil vznik dvou ideálních typů výkonu vlastnické kontroly: 

 kontinentálně-evropský model (Insider Control System) Systém vnitřní kontroly 

a regulace činnosti korporace je zaloţený na bankách, z důvodu vyuţitého typu 

financování. Z tohoto důvodu se můţeme setkat v mnohých literárních pramenech 

s označením „ bankovně orientovaný systém“. Banky poskytují investiční kapitál, 

který je základem pro fungování společností. 

 angloamerický model (Outsider Control System) Systém vnější vlastnické kontroly je 

zaloţen na trhu, z hlediska uplatněného typu financování. Společnosti aplikující tento 

systém, získávají potřebný investiční kapitál na kapitálovém trhu tím, ţe emitují své 

akcie. Z tohoto důvodu se v mnohých literárních pramenech můţeme setkat 

                                                           
9
 HUČKA, Miroslav, Milan MALÝ a František OKRUHLICA. Správa společností. 1. vyd. Praha: Kernberg, 

2007. 272 s. ISBN 978-80-903962-0-3. 
10

 HUČKA, Miroslav. Vlastnická správa korporací. 1. vyd. Vysoká škola báňská – Technická univerzita, 2002. 

s. 170. ISBN 80-248013-3-7. 
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s označením „trţně orientovaný finanční systém“.  Na trh je zde pohlíţeno jako na 

hlavní nástroj kontroly činností společností. 

Základní disparity výše uvedených modelů spatřujeme v těchto faktorech: 

 Řídící orgány společností, jejich řízení a kontrola manaţerů 

 Struktura vlastníků a vlastnické vztahy 

 Uplatněné financování 

2.3.1 Kontinentálně-evropský model 

 Systém vychází z teorie (tzv. Stakeholder Theory), podle níţ je hlavním cílem 

společnosti maximalizovat uţitek vlastníků se současným respektováním zájmu všech 

zainteresovaných stran (jimiţ rozumíme zaměstnance, investory, dodavatele, odběratele, 

odbory, veřejnost) na aktivitách společnosti. Banky a investiční fondy (strategičtí investoři) 

jsou převládajícími vlastníky společnosti, kdy členem managementu mohou být zároveň 

vlastníci. Zásadní význam pro společnosti uplatňující tento model má regulace a kontrola 

prostřednictvím dozorčí rady. Zaměstnanci mohou být vlastníky, čímţ se stávají 

zainteresovanými na kontrole korporací. Univerzální banky dominují ve finančním systému 

tím, ţe jsou zaangaţovány, jak v investičním, tak v komerčním bankovnictví. Bankovní 

instituce jsou těsně spjaty s průmyslovými korporacemi, kterým poskytují zejména 

dlouhodobé úvěry. Výskyt soukromých penzijních fondů a institucionálních investorů je 

minimální. 

 Charakteristické pro tento model je koncentrované vlastnictví, kde rozhodující balíky 

akcií vlastní korporace mezi sebou navzájem, jde o tzv. kříţové vlastnictví (kříţový holding). 

Vnější investor má obtíţný přístup do korporace, kapitálové trhy mají nevýznamnou roli při 

kontrole korporací a hrozba nepřátelského převzetí společnosti nastává zcela výjimečně. 

Členité vztahy mají banky vůči korporacím a to v tom smyslu, ţe jsou zastoupeny v jejich 

správních orgánech, drţí koncentrované balíky akcií a aktivně se účastní restrukturalizace 

korporací. Díky vlastnictví balíků akcií a zprostředkovatelskému pověření disponují 

významnými hlasovacími právy. Propojení kapitálu vlastníků (korporací, bank, pojišťoven, 

států) zaručuje dlouhodobý charakter a společný zájem eliminovat zahraniční investory, 

především ve společnostech se strategickými investory. Vlastnictví domácích akcií je 

podporováno prostřednictvím daňových zvýhodnění v členských zemích EU a Japonsku.  

 Pro tento typ vlastnické kontroly je charakteristický dvouúrovňový model správy 

společností. Řídícím orgánem společnosti je představenstvo sloţené z manaţerů, a to 
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odpovídá dozorčí radě. Vlastníci vykonávají vlastnickou kontrolu přímo, a to hlasováním 

v dozorčí radě. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva. Je tvořena majoritními 

akcionáři, ale i externími členy (banky, profesoři VŠ, vědci, investorské podniky odbory, 

popřípadě zástupci zaměstnanců).  Důvěryhodnost společnosti je značně ovlivněna sloţením 

tohoto orgánu správy společností. Akcionáři v tomto systému vlastnicky kontrolují korporace 

přímým monitorováním. Strategickým investorům, vzhledem k tomu, ţe jde o majoritní 

vlastníky, se přímý dohled nad fungováním společnosti vyplácí. Značná koncentrace 

vlastnictví vytváří investorům podmínky pro monitorování a řízení managementu svou 

aktivní účastí v představenstvu (výkonný orgán společnosti) a také v dozorčí radě (kontrolní 

orgán společnosti. 

Výhody kontinentálně-evropského modelu: 

 zabezpečuje stabilitu okolí společnosti formou spolupráce na základě smluvních 

vztahů 

 výkyvy kapitálových trhů tento model neovlivňují 

 „insideři“ jsou motivování k hledání a prosazování dlouhodobých cílů 

 kontrola společností je prováděna přímo vlastníky 

 překonávání přechodných finančních potíţí je zabezpečeno úzkou vazbou na finanční 

sektor 

 

Nevýhody kontinentálně-evropského modelu: 

 nízká flexibilita změn vlastnictví a koncentrace vlastnictví vedou k distancování od 

kapitálového trhu a k neefektivnímu rozdělování kapitálu 

 společnosti reagují na změny trhu nepruţně 

 vůči vlastníkům mají zaměstnanci a odbory příliš silnou vyjednávací pozici 

 hrozba střetu zájmu vlastníků korporací a bank vlastnící nefinanční korporace 

2.3.2 Angloamerický model 

 Angloamerický model dominující v USA a Velké Británii vychází z teorie (tzv. 

Shareholder Value Theory), dle které je primárním cílem společností maximalizovat uţitek 

akcionářů. Úlohou managementu je respektovat a prosazovat zájmy akcionářů, tedy zejména 

výnosnost akcie, která je zabezpečena buďto růstem dividend či kurzem akcie. Dochází zde 

ke střetu zájmů vlastníků a manaţerů, kdy zájmem manaţerů je reinvestovat zisk do 
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společnosti, a tak zajistit její růst a stabilitu, kdeţto zájmem vlastníků je zisk alokovat 

efektivněji v jiné oblasti, nebo jej vyuţít pro vlastní potřebu.  

 Celý model je zaloţen na vnější kontrole, která je zabezpečena trhem pro kontrolu 

společností. Minoritní akcionáři a nebankovní finanční organizace jsou vlastníky společnosti.  

Práva minoritních vlastníků jsou nevýznamná, avšak i velcí institucionální vlastníci 

(portfoliového typu) ve většině případů svou moc přímo neuplatňují. Převládajícím zájmem je 

optimalizovat své portfolio a rozloţit riziko tak, aby dosáhli co největšího výnosu pro své 

vlastníky. Z tohoto důvodu vyuţívají nepřímého hlasování tím způsobem, ţe prodávají 

a zpětně skupují podíly akcií místo toho, aby přímo hlasovali v radě ředitelů. Manaţeři 

ovládají rady ředitelů a role nevýkonných ředitelů, které jmenují manaţeři, je ve vlastnické 

kontrole podruţná. Vlastnickou kontrolu nevykonává rada ředitelů, ale kapitálový trh tím, ţe 

vytváří tlak na manaţery moţnou hrozbou převzetí, po jejímţ uskutečnění bude zákonitě 

následovat výměna top managementu. V případě nespokojenosti akcionáře s managementem 

odchází z korporace prodejem svého vlastnického podílu. Pro trţně orientovaný finanční 

systém je nezbytná existence efektivního trhu kapitálu, jelikoţ právě zde se setkávají 

věřitelé, poskytující volný kapitál a dluţníci, kteří jej potřebují. Charakteristickým rysem trhu 

s cennými papíry je střet velkého počtu společností, které zde obchodují a vysoká likvidita. 

Nezastupitelnou roli zastávají na trhu cenných papírů penzijní fondy, pojišťovací společnosti, 

institucionální a individuální investoři.  

 

Výhody angloamerického modelu: 

 Firmy jsou pravidelně trţně oceněny prostřednictvím kurzu akcií 

 Model je značně flexibilní a rychle eliminuje neefektivní společnosti 

 Široká škála zdrojů pro financování společností 

Nevýhody angloamerického modelu: 

 v případě nefunkčnosti, či zásadních změnách na kapitálovém trhu se systém stává 

nestabilním 

 výskyt spekulativních akcionářů na trhu cenných papírů, jejichţ zájmem je krátkodobý 

zisk zajištěn prodejem a skupováním podílů akcií 

 nezbytnost vysokých nákladů na regulaci, aby nedocházelo ke zneuţití vnitřních 

informací společnosti tzv. insider trading 

 role nevýkonných ředitelů (kontrolního orgánu společnosti) je nedostatečná 

a neefektivní 
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2.3.3 Srovnání řídících orgánů 

 Nejdůleţitějším nástrojem vlastnické kontroly jsou řídící orgány. Existují dva typy 

řídících orgánů, společností – jednoúrovňový a dvouúrovňový.  

Obr. 2.3.1 Model ovládání německé korporace
11

 

 

Zdroj: Schütte 2000 

 Dvouúrovňový model, který je výše zachycen graficky, je vyuţíván ve většině 

západoevropských zemí včetně České republiky. Dle území a historie vývoje je v publikacích 

označován pod názvy:  „Kontinentálně-evropský“ či „Německý“.  

 Německou akciovou společnost ovládají dvě rady a to představenstvem a dozorčí 

radou. Výkonným správním orgánem je představenstvo, jehoţ úlohou je dohled 

a odpovědnost za operativní chod podniku, společně s přípravou variant strategických 

rozvojových plánů. V případě schválení strategie dozorčí radou, představenstvo realizuje její 

uskutečnění. Dozorčí rada odvolává a jmenuje členy představenstva aţ na dobu pěti let. Dle 

německého zákona o spolurozhodování je ve společnostech s počtem zaměstnanců 

převyšujících 2000 vymezen shodný počet vlastníků a zaměstnanců v dozorčích radách. 

Zaměstnanci volí 2/3 zástupců zaměstnanců a odbory jmenují pouze 1/3. Toto sloţení dozorčí 

rady by mělo zajistit rovnováhu mezi odlišnými zájmy „insiderů“ společnosti v oblastech jako 

je navyšování zisku, udrţení pracovních míst a sociálních podmínek. 

                                                           
11

 SCHÜTTE, Clement. Privatization and Corporate Governance in the Czech Republic. Cheltenham: Edward 

Elgar, 2000. 
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 Německý systém s dvouúrovňovým modelem řídících orgánů je orientován na 

konsensus, který je podpořen účastí externích dlouhodobě zúčastněných stran (zákazníci, 

dodavatelé, věřitelé, profesoři VŠ a další veřejné autority) v dozorčích radách. Jejich společná 

účast na kontrole společností pomáhá koordinovat odlišné zájmy zúčastněných stran a 

povzbuzuje je k dlouhodobějšímu investování na základě uzavřených implicitních smluv. 

 Dominantní vlastníci mají rozhodující vliv na politiku společnosti. Polovina 

dozorčí rady je jimi volena a současně určují konstituenty, kteří spolu vykonávají vlastnickou 

kontrolu. Před zaměstnanci a odbory mají hlasovací výhodu v tom, ţe jmenují předsedu 

dozorčí rady, kdy v případě nerozhodného výsledku hlasování, má jeho hlas dvojnásobnou 

váhu. Systém tvořený dvěma radami umoţňuje, aby majoritní vlastníci uplatňovali značnou 

vlastnickou kontrolu tím, ţe omezí volnost v jednání manaţerů a zajistí, aby ve stanovách 

bylo uvedeno, ţe určité transakce lze provést pouze se souhlasem dozorčí rady. 

Představenstvo podává dozorčí radě pravidelné reporty, coţ vlastníkům přináší cenné 

informace, které nelze vyvodit z ročních výročních zpráv. Bez souhlasu valné hromady nelze 

provádět základní rozhodnutí, týkající se např. změn stanov společnosti, rozdělení zisku, 

objem emise akcií, otázky týkající se fúze či akvizice a podobně. 

 Jednoúrovňový model je typický pro Spojené státy americké a Velkou Británii. 

V angloamerickém jednoúrovňovém modelu není separována vlastnická kontrola od 

operativního řízení společnosti.  Rada ředitelů odpovídá za výkon obou funkcí a je tvořena 

top managementem korporace společně s poměrně malým počtem externích (nevýkonných) 

ředitelů. Následně je zde graficky znázorněn model angloamerické korporace, viz. obr. 2.3.2.  
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Obr. 2.3.2 Model ovládání angloamerické korporace
12

 

 

Zdroj: Schütte 2000 

 Rozptýlená vlastnická struktura zajišťuje předsedovi rady (Velká Británie) či 

prezidentu (USA) významné postavení ve společnosti. Tato pozice v korporaci je mnohdy 

totoţná s funkcí výkonného ředitele, jenţ řídí top management a zároveň jmenuje jeho členy 

stejně jako členy rady, přičemţ valná hromada pouze schvaluje jeho rozhodnutí.  

 Zákonitě nastává situace, kdy mezi řízením společnosti a její vlastnickou kontrolou 

dochází k napětí, z toho důvodu, ţe stejný orgán a tytéţ osoby, jsou oprávněny k výkonu 

kontrolních a řídících činnosti, za něţ jsou odpovědny. V konečném důsledku kontrolují samy 

sebe. Většina externích nevýkonných ředitelů není ve společnosti zainteresována, ať uţ 

personálním či vlastnickým zájmem, jeţ na ně byl delegován. Jelikoţ jsou jmenováni 

předsedou, na základě jeho výběru, je prioritou externích neexekutivních ředitelů být s ním ve 

shodě, z čehoţ vyplývá, ţe jsou kontrolováni a ovládáni předsedou rady korporace. 

 Vlastnická kontrola prostřednictvím rady ředitelů v angloamerickém modelu 

s rozptýlenou vlastnickou strukturou je pouze zdánlivá. Přínos nevýkonných ředitelů spočívá 

zejména v jejich profesionalitě a ne v realizaci vlastnické kontroly. Úkolem rady ředitelů je 

reprezentace a stanovení strategie (politiky) společnosti. Konečná rozhodnutí, jsou 

uskutečněna interními řediteli, jeţ ovládá předseda korporace. Angloamerická rada provádí 

                                                           
12 SCHÜTTE, Clement. Privatization and Corporate Governance in the Czech Republic. Cheltenham: Edward 

Elgar, 2000. 
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vlastnickou kontrolu nedostatečně. Efektivita tohoto modelu je zajištěna vlastním systémem 

kontroly a vlastnickou strukturou, jeţ vytváří. 

 V německém modelu je jasně odděleno řízení korporace od vlastnické kontroly. 

Majoritní akcionáři a zmocněné bankovní instituce realizují silnou vlastnickou kontrolu, která 

je podpořena dvouúrovňovou radou.  

 Angloamerický model, zaloţený na vnější kontrole, pro nějţ je charakteristická 

rozptýlená vlastnická struktura, předem vylučuje aktivní účast vlastníků na vlastnické 

kontrole. Jednoúrovňová rada sloţena z externích ředitelů, zastává funkci profesní 

odbornosti, neţli dohled nad řízením společnosti, přičemţ vlastnickou kontrolu realizuje trh 

pro kontrolu společností. 

2.3.4 Srovnání vlastnické struktury
13

 

 Struktura vlastníků v německém a angloamerickém modelu, je odrazem jak 

právního, tak regulačního prostředí, v němţ se investoři pohybují.  Značný podíl 

vlastnictví, připadající finančním společnostem v angloamerickém modelu, lze připsat 

následně uvedenému jevu.  Penzijní a podílové fondy (dále označovány jako institucionální 

investoři) hospodaří s úsporami svých klientů (individuálních investorů) při minimálním 

vlastnickém podílu bank na nefinančních organizacích. 

 V angloamerickém světě dominují kolektivní investoři, kteří jsou regulováni 

zákonem, který slouţí na obranu drobných investorů. Drobným střadatelům a finančním 

institucím, jejichţ úlohou je správa akcií na cizí účet chybí jak motivace, tak finanční 

zainteresovanost k tomu, aby docházelo k účinnému sledování managementu společnosti 

a k dosazení vlastníků do jejího vedení.  Finanční instituce, které jsou vlastníky akcií na 

vlastní účet, drţí ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii malé, a tím 

nevýznamné podíly ve společnostech, přičemţ, co do oblasti zainteresovanosti, vzhledem 

k jejich vlastnictví by byly motivovány k realizaci kontrolních činností ve společnosti. 

V Německu a Japonsku jsou na rozdíl od angloamerického modelu značné podíly drţeny 

jak finančními, tak nefinančními institucemi, čímţ zastávají roli vlastníka, a tak jsou úzce 

zapojeni v řídících a kontrolních činnostech společnosti. 

 Koncentrace vlastnictví v Německu a Japonsku je podstatně vyšší, neţli v USA a VB . 

Hlavními vlastníky v německém modelu jsou strategičtí investoři, kdeţto v modelu anglo-

americkém jsou to především portfolioví investoři. Bankovní instituce mají v Německu 

                                                           
13

 HUČKA, Miroslav. Vlastnická správa korporací. 1. vyd. Vysoká škola báňská – Technická univerzita, 2002. 

s. 170. ISBN 80-248013-3-7. 
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velkou moc v prosazování akcionářských práv, přičemţ síla jejich pozice je umocněna 

pověřením bank minoritními akcionáři, k výkonu jejich hlasovacích práv. Ještě vyšší 

koncentrace řízení a kontroly je způsobena uplatněným systémem hlasování v německých 

společnostech, neţli tím, ţe v tomto modelu mají dominantní postavení banky. Většina 

kótovaných společností v Německu je vlastněna veškerými typy vlastníků (akcionářů), tedy 

jednotlivci, finančními či nefinančními společnostmi, státem a zahraničními korporacemi. Ve 

Spojených státech amerických a Velké Británii je koncentrace vlastnictví nízká. 

 Získání značného aktivního podílu ve společnosti je spojeno s vysokými náklady, díky 

zavedeným právním a regulačním mechanismům. Modely se od sebe liší v typech organizací, 

které jsou drţiteli akcií. Nárůst penzijních fondů byl za posledních 30 let významný ve VB, 

naproti tomu byl v Německu růst institucionálních vlastníků zapříčiněn zejména 

z nefinančních společností a zahraničních investorů. Kontrast v obou modelech spatřujeme 

v orientaci investorů, kdy v angloamerickém modelu se orientují na portfolia, kdeţto 

v německém modelu pouze na kontrolu. 

2.3.5 Srovnání typu financování 

 Kontinentálně-evropský a angloamerický model uplatňuje rozdílné typy finančních 

systémů.  Německý model je zaloţen na bankách a uplatňuje financování, které je úzce 

orientováno na kontrolu, proto je nazýván „bankovně orientovaným finančním systém“.  

 Angloamerický model uplatňuje financování, které není zaměřeno na kontrolu, a proto 

spoléhá na efektivní funkci trhu kapitálu. Z tohoto důvodu je v mnohých publikacích 

označován jako „trţně orientovaný systém“.  

 Pro trţně orientovaný systém je na rozdíl od předchozího systému příznačná 

rozptýlená vlastnická struktura. Pro snadnější pochopení, Klusoň ve své stati (2010, s. 24) 

popisuje rozptýlené vlastnictví takto “rozptýlené vlastnictví se vyznačuje mnoha minoritními 

akcionáři, do značné míry rozvinutým likvidním trhem cenných papírů, vysokou úrovní 

standardů zveřejňování dat, transparentností trhu a na něm závislým tzv. trhem korporativní 

kontroly (market for corporate control), o němž lze říci, že je ve vztahu k manažerům 

„disciplinujícím“ mechanismem.“
14

 Charakteristickým rysem bankovně orientovaného 

systému je koncentrovaná vlastnická struktura. Pro objasnění pojmu koncentrovaného 

vlastnictví si můţeme představit akcionáře vlastnící velké balíky akcií, prostřednictvím 

kterých ovládají společnost. Nízká úroveň zveřejňování a transparentnosti trhu je typická 
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 KLUSOŇ, Václav. Moderní korporace v soudobém kapitalismu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 317 s. ISBN 

978-80-246-1795-4. 
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pro koncentrovanou vlastnickou strukturu. Kapitálové trhy se vyznačují nízkou likviditou 

a nízkým počtem společností, s nimiţ je obchodováno na trhu cenných papírů. Na tomto trhu 

se vyskytují převáţně strategičtí investoři, prostor pro diverzifikaci je značně omezen 

a obchodování s akciemi je finančně náročné. Porovnáme-li výše uvedené systémy, lze se 

zaměřit na šest klíčových faktorů, které vystihují jejich rozdíly. U trţně orientovaného 

finančního systému je: 

 poměr dluhu ke jmění niţší 

 dluhové vlastnictví méně homogenní a méně koncentrované 

 značná rozptýlenost drţení akcií 

 malý výskyt komerčních bank drţící velké podíly jmění ve společnostech  

 z hlediska času je vlastnictví dluhu a jmění poměrně nestabilní 

 míra rizika převzetí společnosti značně vyšší, neţ u bankovně orientovaných systémů 

 Za nejpodstatnější rozdíl mezi oběma systémy financování lze uvést účast komerčních 

bank ve společnostech. V trţně orientovaném systému je vyloučen jeden druh investorů 

(věřitele), v jejichţ moci je drţení podílu, jak jmění, tak dluhu v jedné a téţe společnosti. 

Striktní regulace obchodních bank zabraňuje drţení vlastnických a omezujících dluhových 

podílů ve společnostech a omezuje příleţitosti diverzifikace portfolií obchodních bank. 

 V bankovně orientovaných finančních systémech je důleţitá existence silných 

obchodních bank. Vyšší poměr dluhu ke jmění je v tomto systému indikátorem toho, ţe 

kontrola je převzata bankami od vlastníků (akcionářů). Banky vystupují jako specialisté 

v situacích, kdy se podniky dostávají do problémů a je nutná jejich reorganizace. Pro srovnání 

tuto funkci zastává vnější skupina akcionářů v zemích s trţně orientovaným finančním 

systémem. 

2.4 STRATEGIE TRANSFORMACE TRANZITNÍCH EKONOMIK 

A PRIVATIZACE
15

 

 Nejaktuálnějším ekonomickým tématem 90. let 20. století byla ekonomická 

transformace. Transformací rozumíme v uţším slova smyslu přechod od socialistického 

systému, pro nějţ je charakteristické centrální plánování a kolektivní vlastnictví, k systému 

kapitalistickému, který je zaloţen na koordinaci trhů a zejména soukromém vlastnictví. 

Nutnost transformace spočívala v samotné podstatě sociálních ekonomik, jejichţ 
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 HOLMAN, Robert. Transformace české ekonomiky v komparaci s ostatními zeměmi střední Evropy. 1. vyd. 

Praha: CEP, 2000. s. 106. ISBN 80-902795-6-2. 
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dominantním prvkem bylo centrální plánování, které se projevovalo neexistencí trhu, trţních 

cen a zákazem podnikání. Ekonomické rozhodování bylo centralizované, tedy podniky 

nerozhodovaly o produkci, manaţeři byli touto skutečností značně demotivováni. Ceny 

neplnily jejich alokační funkci a ekonomické zdroje nebyly efektivně rozmístěny.  

 Největším nedostatkem těchto ekonomik však bylo plánování hmotných zdrojů 

(produkce), nikoliv finančních. V důsledku toho podniky nebyly motivovány k dosaţení 

maximálního zisku, jelikoţ v případě neúspěchu podniku probíhalo automatické financování 

podniků státem (garantem). Neznalost skutečných výrobních moţností podniků ze strany 

centra vedla k vyjednávání o plánech. Socialistické podniky však byly motivovány 

k maximalizaci jejich vstupů a minimalizaci výstupů, tedy k plnění měkkých plánů, které 

společně s automatickým financováním vedly k nadměrnému vyuţívání zdrojů. Lze tedy 

konstatovat, ţe socialistické ekonomiky byly neustále přehřáté.   

 Některé socialistické země jiţ v 60. létech 20. století pociťovaly potřebu reformovat 

jejich ekonomický systém, přičemţ ţádné z nich se nesplnila očekávání. „Bylo jasné, že 

socialistická ekonomika nemůže být efektivně reformována, nýbrž že musí být transformována 

v ekonomiku kapitalistickou.“, Jak tvrdí Holman (2000, s. 18). Tento nelehký úkol spočíval 

v deregulaci veškerých cen, liberalizaci trhů a privatizaci veškerého majetku. Je nutné 

poznamenat, ţe to byl úkol, který neměl dosud v dějinách obdoby.  

2.4.1 Institucionální a liberální přístup 

 Při snaze ekonomů nalézt vhodnou strategii transformace, byly uplatněny uvedené 

přístupy.  

 Institucionální přístup povaţuje za výchozí bod transformace vytvoření pravidel 

chování (formálních i neformálních), včetně postihu při jejich nedodrţení. Oproti 

liberálnímu přístupu pohlíţí na transformaci jako na změnu dosud vţitých vzorců 

chování. 

 Liberální přístup vychází z předpokladu, ţe vytvoření trţních podnětů je základem 

transformace. Bylo tedy nutné učinit řadu primárních systémových změn, konkrétně 

v podobě liberalizace trhů a privatizace. Projevem tohoto systému je volnost trţních 

cen, vstupů na trhy a soukromé vlastnictví. Na základě vzniku trţních podnětů se 

odvíjí vývoj trţních institucí. 

2.4.2 Gradualismus versus šoková terapie 

 Transformaci můţeme rozdělit do dvou základních fází: 
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 první fáze transformace (liberalizace trhu, stabilizace ekonomiky) 

 druhá fáze transformace (privatizace a restrukturalizace podniků) 

 Přičemţ, jak strategie gradualismu, tak šokové terapie se vztahuje především k 1. fázi 

transformace. Spor ekonomů se týkal zejména rychlosti liberalizace trhu. Šoková terapie 

prosazovala strategii rychlé (okamţité) liberalizace trhů, doprovázenou tvrdými stabilizačními 

opatřeními. Stoupenci gradualismu usilovali o to, aby liberalizace trhu probíhala pomalu 

a byla uskutečněna v delším časovém období. 

2.4.3 Privatizace
16

 

 Za jádro transformace lze označit privatizaci, která odlišovala transformaci jiţ od 

výše zmíněných reforem socialistických ekonomik. Nutnost privatizace v postkomunistických 

zemích vyvstala špatnou industrializací (práce a kapitál byl vázán v nevhodných podnicích 

z hlediska trţního systému a poţadavků západních trhů), bylo nutné zajistit jejich uvolnění 

a efektivnější vyuţití. To však nebylo moţné uskutečnit, dokud podniky zůstávaly ve 

vlastnictví státu. Výsledkem privatizace bylo odstranění automatického financování 

a úvěrování podniků. Pro restrukturalizaci podniků byla privatizace nezbytným 

předpokladem.  

 Řada ekonomů vedla spory týkající se privatizace, zejména rychlosti, kterou se měla 

privatizace uskutečnit. Další otázkou bylo, zda by měla probíhat privatizace centralizovaná 

(kdy byl celý proces privatizace kontrolován státem), či decentralizovaná (kdy proces 

privatizace spadal pod kontrolu manaţerů).  V průběhu privatizace podniků byly pouţity 

některé z následně uvedených metod:
17

 

 Metoda přímého prodeje 

Metoda zajišťovala přímý prodej podniků jak domácím, tak zahraničním investorům. 

Tento postup však byl značně omezen obtíţemi, které se ve spojitosti s ním vyskytovaly. 

Postkomunistické země měly důvodná podezření, ţe investoři chtějí koupit levně aktiva 

(jejich potenciální konkurenci) se záměrem jejich likvidace. Dalším vyvstalým 

problémem, byla tzv. privatizační cena, která nebyla snadno stanovitelná. Potenciální 

zájemci tedy neznali hodnotu předmětu jejich koupě. Privatizované podniky se ocitaly 

v naprosto novém trţním prostředí (ať uţ domácím, či zahraničním), coţ znamenalo 

drastickou, ve většině případů negativní změnu jejich produkčního potenciálu. Další 

                                                           
16 HUČKA, Miroslav a kolektiv. Správa společností v zemích střední a východní Evropy.1. vyd. Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 170. ISBN 978-80-248-2937-1. 
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problém se vyskytl ve spojitosti s ekologickými zátěţemi, které byly úzce spjaty s většinou 

postkomunistických podniků, jeţ investoři odmítali nést a poţadovali, aby tato zátěţ byla 

převzata původním vlastníkem (státem). Poslední obtíţí při realizaci této metody bylo značné 

podezření z korupce při prodejích. Přímé prodeje nebyly prioritní metodou privatizace, 

avšak pouze vybrané podniky byly takto privatizovány, coţ podezření z případné korupce 

ještě zvyšovalo. 

 Metoda veřejné soutěţe 

V řadě zemí byla metoda veřejné soutěţe upřednostňovaným způsobem 

realizovaných prodejů (menší aktiva byla prodána formou aukce, naopak větší majetek 

formou výběrového řízení). Relativně nízký zájem investorů o koupě zapříčinil, ţe nebylo 

moţné realizovat zcela běţná výběrová řízení, kde rozhodujícím kritériem byla cena. Došlo 

tedy ke kombinaci cen s dalšími parametry (kupř. se závazkem budoucích investic) 

ovlivňující koupi.  

 Metoda aukce 

Jediným a zásadním kritériem této metody byla ochota zaplatit nejvyšší cenu 

výměnou za získání privatizovaného aktiva. 

 Kupónová metoda  

Státní podniky byly předávány občanům prostřednictvím kupónů. Podstata metody 

spočívala v distribuci tzv. kupónových kníţek, které si mohli občané odkoupit za určitý 

poplatek. Občané, kteří si zakoupili tuto kupónovou kníţku, mohli za kupóny získat akcie 

příslušných podniků, které byly zařazeny v kupónové privatizaci. 

 Manaţerský odkup (Management Buy-out)  

Tato metoda privatizace spočívá v tom, ţe management podniku odkoupí vlastnictví 

téhoţ podniku. Řídící management vyhledá investora, který za něj buďto odkoupí vlastnický 

podíl v korporaci, či mu zapůjčí potřebné finanční prostředky na odkup, přičemţ management 

musí zaplatit ve stanoveném čase svůj vlastnický podíl investorovi z výnosů odkoupené 

korporace a aţ teprve tehdy korporaci zcela převezme.
18

 

 Převod majetku na obce  

 Restituce 

Touto metodou rozumíme navrácení majetku (znárodněném po komunistickém 

převratu v roce 1948) jejich původním vlastníkům či dědicům. 
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 Při transformaci ekonomiky země střední a východní Evropy zvolily cestu 

gradualismu, tedy postupné liberalizace trhů tak, aby byl proces privatizace otevřen 

investorům ze zahraničí. Předpokládaným privatizačním efektem bylo přilákání zahraničních 

investorů (z toho důvodu byla privatizace realizována formou aukcí). 

  Důsledkem privatizace, která proběhla v SVE byl rozvoj podnikových struktur, 

správy ve společnostech, avšak privatizace nesplnila očekávání a její výsledky se značně 

odchýlily od jejích původních cílů. Důvodem prodiskutovaným mnoha odborníky je zřejmě 

fakt, ţe země SVE zvolily špatnou strategii privatizace. Navíc privatizace probíhala v období, 

kdy podniky neměly dostatek finančních prostředků v hotovosti, a tak pro financování operací 

vyuţívaly ve velké míře dluh. Manaţeři byli jediné schopné osoby, které dokázaly vyjednávat 

o sloţitých dluhových plánech s bankovními institucemi, coţ jen upevnilo jejich moc. 

2.4.4 Evoluce systémů vlastnické kontroly
19

 

 Transformace, která probíhala také v zemích střední a východní Evropy (dále pouze 

SVE) v sobě zahrnovala základní přeměnu reţimů vlastnictví souběţně s ekonomickou 

liberalizací, privatizací a tvorbou infrastruktury trhu. Jednotlivé země stály před nelehkým 

úkolem a to před transformací svých centrálně plánovaných ekonomik na ekonomiky 

trţní. 

 Transformace v zemích probíhala buďto pomalými krůčky nebo naopak velice rychle 

a různými cestami. Země se snaţily uskutečnit různé změny ať uţ v podobě politické, 

institucionální či ekonomické. Tyto změny vystihovaly celkovou povahu společenské 

změny po roce 1989 v zemích střední a východní Evropy. Při postupu v procesu transformace 

se vyskytl problém, kterému byla okamţitě věnována patřičná pozornost a to: „Jak zajistit, 

aby podniky, které byly privatizovány byly efektivní?“. Problematika řízení a správy 

korporací se díky předešlému problému a změně v důrazu dostala do popředí zájmu, jakoţto 

shrnutí rozhodovacích činností v oblasti vlastnické správy, které přispívají k dosaţení 

konkurenceschopnosti společností. 

 Systém správy a řízení korporací se v rozvinutých trţních ekonomikách vyvíjel po celá 

staletí, přičemţ jeho dnešní podoba je tvořena souborem zákonů, nařízení, politik, kodexů 

a jiných dokumentů, charakterizujících institucionální prostředí jednotlivých ekonomik. 

Tranzitivní ekonomiky byly nuceny projít procesem transformace, ve kterém institucionální 

prostředí neexistovalo a bylo nutné jej urychleně vytvořit. V současnosti s tím lze spatřit, 
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ţe některé prvky v institucionálním prostředí stále chybí (resp. jejich vývoj nebyl dostatečný), 

přičemţ konkrétně máme na mysli především právní a soudní systémy, bankovní sektor, trh 

kapitálu a lidských zdrojů (human resources).  

 Funkce správy společností se z historického hlediska vyvinula jako funkce 

organizační. Tato funkce je povaţována za zdroj celkové autority v korporaci, jejíţ vývoj je 

dynamický v procesu stanovování cílů, politik a v dalších rozhodovacích aktivitách, jejichţ 

úkolem je nejen chránit, ale i rozvíjet zájmy akcionářů (Pucko, 2005). Lze konstatovat, ţe jde 

v podstatě o mechanismus vlastnické kontroly.
20

 

 Problémy v oblasti řízení a správy korporací byly v zemích SVE úzce spjaty 

s programy privatizace, jelikoţ jako nově zřízené trţní ekonomiky byly nuceny pokračovat 

skrz privatizaci v  řešení dalších klíčových problémů, které v souvislosti s transformací 

následovaly. Transformační fáze odhalila nedostatky, které skýtal dosud uplatňovaný 

centrálně příkazový systém. Tyto nedostatky přemístěné v jiné podobě (kupř. nedostatečné 

efektivnosti, výkonnosti společností, nezaměstnanosti, externí zadluţenosti, značného deficitu 

státních rozpočtů) do makroekonomického prostředí, suţují země Střední a východní 

Evropy doposud.  

 V zemích SVE se vývoj vhodných mechanismů správy korporací diferencoval od 

západních ekonomik v tom, ţe jiţ při samotném počátku procesu transformace chyběly 

nutné předpoklady pro ţádoucí finanční a zákonné infrastrukturální instituce v podmínkách, 

kdy ve společnostech nejen manaţeři, ale mnohdy i zaměstnanci jiţ uplatnili svou moc 

(Hučka, 2012). Z výše uvedeného vyplývá, ţe bylo nutné vytvořit příslušný legislativní 

rámec, co se týká transformovaných vlastnických práv, bankrotu korporací a především 

poţadavků na finanční zprávy. Země SVE jiţ tuto legislativu zavedly, avšak potýkají se 

s problémem jejího vynucování, proto je tedy nezbytný další rozvoj institucionálního 

rámce.
21

 

 Z výše uvedeného vyplývá, ţe v zemích, které prošly transformací, se systémy 

vlastnické struktury a vlastnické kontroly neustále vyvíjejí.  V těchto ekonomikách by 

měl být uplatňován evoluční přístup k vlastnické kontrole, kdy vývoj vlastnické struktury se 

odvíjí od zvolené koncepce privatizace. U vyvíjejících se vlastnických struktur, nelze jasně 
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stanovit, který z modelů vlastnické kontroly bude efektivní, ale je moţné dát určitá 

doporučení pro země, v nichţ není institucionální rámec trţní ekonomiky zcela rozvinut. 

 Určitou míru nebezpečí pro budoucí vývoj ekonomik představuje prosté převzetí 

západních modelů vlastnické kontroly, ale i nových modelů, jejichţ účinnost doposud nebyla 

ověřena v hospodářské praxi. Základy vnitřní kontroly zajišťují ve většině transformovaných 

zemí banky, přičemţ tyto základy je nutné rozšířit o institucionální rámec, jenţ by 

podporoval rozvoj vnější kontroly, který je zaloţen na trhu kontroly společností. 

 Za vhodný přístup lze povaţovat ten, který buduje základy vnitřní i vnější kontroly 

pro země v transformaci. Kaţdý z převzatých modelů má své přednosti i nevýhody, které se 

projevily v hospodářské praxi. Země v transformaci mají moţnost zvolit si jeden z nich nebo 

variantu modelu, zaloţeného na konvergenci výše uvedených modelů vlastnické kontroly. 

 Důsledkem masové privatizace nebyla tvorba efektivní vlastnické struktury, ale 

pouze zahájení procesu neustálých změn ve vlastnictví, s cílem nalézt takovou vlastnickou 

strukturu společnosti, která bude co nejúčinnější. Převzetí společností (za nízkých 

transakčních nákladů), která následovala po procesu privatizace, sehrála svou roli při hledání 

efektivních vlastnických struktur. Efektivní vlastnické struktury se ve společnostech 

vytváří spontánně, avšak jsou významně ovlivněny regulací vlastnictví. Pouze v případě, 

kdy bude regulace vlastnictví liberalizována, bude trţní proces z dlouhodobého hlediska 

vybírat nejvhodnější vlastníky a poměry koncentrace vlastnictví individuálně pro kaţdou 

korporaci. 

2.5 PERSPEKTIVY VÝVOJE SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ
22

 

 Celá řada vlivů působících na správu společností akceleruje v důsledku globalizace 

jednotlivých trhů a ekonomik, coţ by v budoucnu mohlo vést k potřebě sjednocení 

standardů pro správu korporací. Neustále se vedou diskuse o dvou modelech správy 

společností, avšak doposud se nepodařilo nalézt takový model, který by byl co do oblasti 

efektivity nejvhodnější, přičemţ nutnost jeho existence pociťují korporace stále silněji. 

 Výsledkem globalizace je neustálé propojování ekonomických systémů, avšak 

význam národních tradic neustále klesá, coţ zapříčiňuje homogenizaci ekonomik. Nutné je 

zdůraznit, ţe sjednocení ekonomik se projevuje také účinkem divergentním, který poukazuje 

především na disparity ekonomik, neţli na jejich podobnost. Média v současné fázi 

globalizace nabývají na významu, jejich síla se neustále zvyšuje a na správu korporací tak 
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mohou mít dalekosáhlé důsledky. Můţeme očekávat, ţe v budoucnu bude poţadována vyšší 

míra veřejné kontroly, odpovědnosti správních orgánů, transparentnosti a priorizace 

korporací doprovázena jasně nadefinovanými etickými standardy. 

 Aktuálním klíčovým tématem v oblasti správy společností je vztah mezi správou 

společností a konkurenční výhodou, která je podmínkou pro přeţití korporace v soudobých 

trţních podmínkách. Výsledky výzkumů poukazují na fakt, ţe efektivní správa korporací se 

významně podílí na tvorbě potenciálu podniku vytvářet onu konkurenční výhodu. Obdobně je 

prodiskutovávána příčinná závislost mezi správou korporací a její výkonností. Racionálně 

lze odvodit, ţe je zde silná závislost a to především mezi správou korporací a dosahovanými 

finančními ukazateli výkonnosti. Moţno konstatovat, ţe hodnota akcií společností, v nichţ je 

správa společnosti na špičkové úrovni, má v posledních deseti letech neustále rostoucí trend.
23

 

 V řadě několika posledních desetiletí  můţeme zaznamenat, ţe v anglo-amerických 

zemích došlo k významným změnám ve vlastnických strukturách, kdy nabývají na 

významu především institucionální investoři z hlediska jejich moci a vlivu, kterým disponují. 

Proměny lze zaznamenat také v ostatních zemích, kupříkladu v podobě růstu podílů 

zahraničních vlastníků.  

 Disparity dvou systémů správy společností uplatňovaných v hospodářské praxi 

v jednotlivých zemích světa jsou zřejmé, nastoluje to však otázku, zda je moţná jejich 

konvergence vedoucí k tvorbě jediného hybridního systému. Není snadné předvídat 

budoucí vývoj zejména v prostředí, které je natolik turbulentní, o čemţ jsme se mohli 

přesvědčit zejména v posledních letech. Výše uvedené změny jsou natolik obrovské, a tak lze 

konstatovat, ţe jejich realizace neproběhne v nejbliţší době.  
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3 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÝCH PRINCIPŮ A ZÁSAD 

NEJLEPŠÍ PRAXE SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ
24

 

 Tvorba principů a zásad byla iniciována především obrovskými propady akciových 

trhů či bankrotů společností známých po celém světě, které vedly racionálně k obavám 

o kvalitu správy společností. Individuální či společná aktivita regulatorních institucí 

kapitálových trhů a činorodých institucionálních investorů se zasadila o publikování souborů 

doporučení. Soubory zásad nejlepší praxe správy jsou však vytvářeny i samotnými 

podnikatelskými subjekty. V současnosti je jiţ podmínkou pro veřejné obchodování s akciemi 

na některých akciových burzách soulad s určitým kodexem dobré praxe. 

3.1  Vývoj kodexů25 

 K rozvinutí diskuse ohledně správy společností, zejména co se týče otázek efektivnosti 

a odpovědnosti správních orgánů, došlo v 80. letech minulého století. Kritika byla směrována 

zejména na nedostatečný vliv akcionářů a nedostatečnou míru podnikavosti a vůdcovství 

poţadovanou od správních orgánů. Mnoho velkých společností zejména v USA začalo 

přehodnocovat svůj dosavadní postoj uplatňovaný ve správě společností, a proto vytvořily 

vlastní směrnice, týkající se klíčových otázek správy společností, které byly následně 

dobrovolně přijaty jako vnitřní směrnice k jednání. Nelze však opomenout další země mimo 

USA, v nichţ taktéţ došlo k uveřejnění reportů o řízení společností, které doprovázely buďto 

směrnice nebo kodexy nejlepší praxe správy. V současné době lze konstatovat, ţe došlo 

k rozšíření vlivu výše uvedených kodexů daleko za hranice jejich původu, jelikoţ jsou 

uplatňovány v zemích po celém světě.  

 Za jednoho z prvních průkopníků publikace zásad správy společností je povaţována 

automobilová společnost General Motors, která jiţ v roce 1994 uveřejnila své vlastní zásady 

správy.  

 Z historického hlediska je klíčový tzv. Cadburyho kodex nejlepší praxe (1992), 

který je jedním z prvních britských souborů doporučení. Cadburyho komise zpracovala tzv. 

Cadburyho report zabývající se finančními aspekty v oblasti řízení a správy korporací, 

přičemţ tento kodex byl zpracován především pro jednoúrovňovou strukturu dominující ve 

Velké Británii. Tato zpráva zdůrazňovala především principy informačního zveřejňování, 
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poctivosti a odpovědnosti v oblasti správy korporací. Cadburyho zpráva se však setkala 

s kritikou, ačkoliv byla uznávaná a doporučené principy bylo velice obtíţné nejen zavést, ale 

i prosadit.  

 O pár let později se objevuje Zpráva Greenbury (1995), která řeší problematiku 

odměňování vrcholových představitelů vedení korporací. Výstupem proslulé zprávy s názvem 

Odměňování členů rady ředitelů (Director´s Remuneration) bylo doporučení, aby příjmy 

jednotlivých představitelů vedení byly zcela zveřejněny. Zpráva mimo jiné stanovila kodex 

doporučených principů aktivit rady ředitelů a zejména doporučila zavést tzv. nezávislé výbory 

pro odměňování ve společnostech. 

 Na základě přijetí a zavedení doporučení výše uvedeného Cadburyho kodexu a závěrů 

ze Zprávy Greenbury byla ustanovena komise, jejímţ úkolem bylo analyzovat dopady 

případných doporučení. Cílem Hampelovy komise bylo zjištění nedostatků publikovaných 

doporučení a vytvoření sjednoceného kodexu, který by obsahoval jak doporučení Cadbury, 

tak Greenbury a současně odstraňoval jejich nedostatky. 

 Výše uvedené soubory doporučení odstartovaly publikování celé řady ostatních 

kodexů správy společností, přičemţ za nejznámější dokument iniciovaný Organizací pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) lze označit její soubor Doporučení a správy 

společností (1999), který byl následně novelizován v roce 2004.  

3.2 Zásady OECD26 

 Na základě výzvy Rady OECD, byly Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

(dále v textu zkráceně OECD) vytvořeny Zásady OECD, které slouţí jako soubor norem 

a současně pokynů, jak zajistit efektivní rámec řízení a správy společností. Zásady OECD 

mají mnohostranné vyuţití, v prvé řadě mohou slouţit jako standard pro vlády, které neustále 

posuzují své dosavadní zákony a ustanovení s cílem dosáhnout jejich zlepšení. Subjekty 

soukromého sektoru mohou stejně tak aplikovat tyto zásady zejména proto, ţe hrají primární 

úlohu při vývoji systému řízení a správy společností a prosazování nejlepší praxe správy.  

 Z předchozích kapitol je nám zřejmé, ţe neexistuje pouze jeden vhodný model správy 

společností, avšak lze konstatovat, ţe veškeré dobré systémy řízení a správy společností mají 

určité rysy společné a to značný stupeň priority, který je kladen na zájmy vlastníků 

(akcionářů), kteří svou důvěru vloţili do rukou korporace a věří ve zhodnocení svých 
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investovaných prostředků. Korporace pyšnící se vysokou úrovní řízení a správy společností 

uznávají významnost podnikatelské etiky a uvědomění si nejen ekologického, ale i sociálního 

zájmu společenství (ve kterém působí), jelikoţ právě tyto faktory mohou mít zásadní dopad 

nejen na pověst, ale zejména na výkon společnosti z dlouhodobého hlediska. Ctí fakt, ţe 

výsledkem skupinové práce je konečný úspěch a konkurenceschopnost organizace. Toto je 

promítnuto do zásad OECD, které na základě výše zmíněného uznávají úlohu 

„stakeholders“ (zainteresovaných stran) a napomáhají aktivní spolupráci se 

zainteresovanými stranami při snaze rozvíjet finančně zdravé korporace. 

 Zásady OECD jsou zaměřeny na veřejně obchodované společnosti. Členské země 

OECD povaţují tyto zásady za klíčové pro zpracování nejlepší praxe správy společností, 

jelikoţ představují společnou bázi. 

 Země, jeţ jsou členy OECD, povaţují Zásady OECD za primární pro zpracování 

nejlepší praxe správy společností. Zásady nejsou závazné a orientované tak, aby co 

nejpodrobněji charakterizovaly národní legislativu. Účelem těchto zásad je slouţit pouze jako 

referenční bod. Nutno vyzdvihnout, ţe jejich charakter je evoluční, z čehoţ vyplývá nutnost 

jejich aktualizace a přehodnocování dle neustále měnící se situace. Následně budou detailně 

rozpracovány Zásady OECD, které jsou rozčleněny do šesti částí. 

I. Část – Zajištění báze pro efektivní rámec řízení a správy korporací
27

 

 Rámec řízení a správy korporací by měl být koncipován tak, aby podporoval 

transparentní a efektivní trhy, byl v souladu s vládou a zákony, exaktně stanovoval rozdělení 

odpovědnosti v oblastech jako je dozor, regulace a vymáhání zákona mezi orgány korporace. 

1. Při rozvoji rámce řízení a správy korporací musí být brán zřetel na jeho dopad na 

celkovou ekonomickou výkonnost, soudrţnost trhu a podněty vedoucí k podpoře 

transparentních a efektivních trhů a podnětů pro účastníky v trţním prostředí.  

2. Poţadavky (právní, usměrňující) mající vliv na řízení a správu korporací musí být 

v souladu se zákonem transparentní a vymahatelné. 

3. Mezi různé orgány musí být rozdělena a jasně formulována odpovědnost, čímţ bude 

zajištěno, aby slouţily veřejnému zájmu. 

4. Orgány zajišťující kontrolu, regulaci a vymáhání zákona musí mít autoritu, soudrţnost 

a takové zdroje, aby mohly adekvátně a především nezaujatě dostát svým povinnostem. 
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II. Část - Práva akcionářů a jejich primární vlastnické úlohy 
28

 

 Rámec řízení a správy korporací musí zajistit, aby práva akcionáře byla chráněna se 

současným usnadněním jejich výkonu. 

 Základní práva akcionáře jsou dle OECD (2004) vymezena následovně:
29

   

1. Právo na bezpečné metody uplatněné při registraci vlastnictví 

2. Právo na vydávání či převádění akcií 

3. Právo získat důleţité informace o společnosti včasně a pravidelně 

4. Právo účasti a hlasování na valných hromadách 

5. Právo jak volby, tak odvolání členů představenstva/ dozorčí rady 

6. Právo participovat na zisku korporace a na jejím likvidačním zůstatku  

7. Právo odkupu akcií akciovou společností či majoritním akcionářem v případech, jeţ 

stanovuje zákon. 

8. Právo přednosti na úpis nově emitovaných akcií  

III. Část - Čestné jednání s akcionáři 

 Rámec řízení a správy společnosti musí zabezpečit spravedlivé jednání s veškerými 

akcionáři (včetně menšinových, či zahraničních). Všem akcionářům musí být poskytnuta 

stejná příleţitost domoci se odškodnění, pokud byla práva akcionáře nějakým způsobem 

poškozena. 

 S veškerými akcionáři téţe třídy musí být jednáno stejně: 

1. Všichni akcionáři musí mít stejná hlasovací práva. 

2. Menšinoví akcionáři musí být chráněni před jednáním akcionářů s cílem je poškodit (ze 

strany akcionářů s většinovými podíly ovládající společnost).  

3. Správci musí hlasovat takovým způsobem, jak bylo dohodnuto s akcionářem. 

4. Procesní postupy valných hromad musí být koncipovány tak, aby umoţnily spravedlivé 

jednání vůči všem akcionářům.  

 Je zakázáno obchodování na základě důvěrných dat (insider dealing) a zneuţívání 

uzavírání obchodů ze strany spřízněných osob (abusive self-dealing) vedoucí 

k oportunistickému jednání. 
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 Je poţadováno, aby (manaţeři, členové představenstva, dozorčích rad) v případě, ţe 

mají jakýkoliv zájem na transakcích či jiných záleţitostech korporace, oznámili tuto 

skutečnost představenstvu či dozorčí radě.  

IV. Část – Úloha zúčastněných stran (stakeholders) ve správě a řízení společností
30

 

 Rámec řízení a správy korporací musí nejen ctít práva zainteresovaných stran tak, jak 

je zákonem stanoveno, ale i podpořit aktivní kooperaci mezi korporací a zainteresovanými 

stranami tak, aby docházelo k tvorbě bohatství, nových pracovních míst a ekonomicky 

stabilních společností.  

 Mezi základní práva zainteresovaných stran (stakeholderů) patří: 

1. Právo na účinné odškodnění v případě, ţe jsou práva stakeholdera porušena tam, kde 

jsou jeho zájmy chráněny zákonem.  

2. Právo na získání podstatných informací v takové situaci, kdy stakeholdeři participují 

na procesu správy a řízení společností.  

3. Právo na poskytnutí moţnosti volně sdělit své obavy týkající se nezákonných či 

neetických postupů dozorčí radě.  

V. Část - Uveřejňování dat a transparentnost 

 Rámec řízení a správy společnosti je povinen zabezpečit, aby veškeré podstatné 

skutečnosti týkající se korporace včetně výkonnosti, finanční situace, vlastnictví a řízení 

a správy korporace byly uveřejněny exaktně a včasně.   

 Podstatné informace, u nichţ je poţadováno jejich zveřejnění: 

1. Cíle korporace 

2. Provozní a finanční výsledky organizace 

3. Většinové vlastnictví akcií a hlasovacích práv 

4. Předvídatelné faktory moţných rizik 

5. Politika odměňování vrcholových představitelů společnosti včetně jejich odbornosti 

společně s uvedením, zda jde o členy nezávislé, či nikoliv 

6. Zásadní otázky týkající se zainteresovaných stran včetně zaměstnanců 

7. Struktury a postupy v oblasti řízení a správy korporace 
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 Výše uvedené informace musí být zpracovány a zveřejněny tak, aby odpovídaly 

nejvyšším standardům účetnictví a zveřejňování jak finančních, tak nefinančních dat. 

VI. Část - Odpovědnost správního orgánu ve společnosti 

 Rámec řízení a správy společností musí zabezpečit strategické vedení organizace 

včetně efektivního sledování výkonných (exekutivních) vedoucích pracovníků ze strany 

správního orgánu a jeho odpovědnost vůči společnosti a vlastníkům. 

 Správní orgán je povinen plnit konkrétní klíčové funkce, jimiţ jsou:
31

 

1. Přezkoumávání a formulování strategie korporace, plánů významných aktivit, 

ročních plánů, politiky rizik, rozpočtů, stanovování cílů výkonnosti, jejich sledování 

a zavádění do praxe, dohled nad nestandardně vysokými výdaji na kapitál, nad 

prodeji aktiv korporace a akvizicemi. 

2. Výběr klíčových osob exekutivy, jejich odměňování, sledování, popřípadě výměna 

těchto osob, jejich kontrola nad plánováním kariérního postupu. 

3. Zajišťování, ţe odměňování správního orgánu nebude v rozporu s dlouhodobými 

zájmy korporace a vlastníků. 

4.  Zabezpečit formálně řádný a transparentní proces, jak jmenování, tak volby 

statutárního orgánu. 

5. Sledovat a řešit střety zájmů (managementu, členů správního orgánu, vlastníků) 

a dále řešení situace, kdy dojde ke zneuţití aktiv korporace či k nečestnému jednání 

v transakcích se spřízněnými osobami. 

6. Zabezpečit, aby došlo k integrování systému účetnictví a systému finančního 

výkaznictví organizace, včetně zajištění nezávislého auditu a funkčnosti řídících 

systémů - především systému řízení rizik a kontroly, zda je dodrţována příslušná 

legislativa a standardy.  

7. Vykonávat dohled nad procesem uveřejnění dat a komunikací s okolím korporace. 
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4 CHARAKTERISTIKA SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ 

V POBALTSKÝCH ZEMÍCH A V ČESKÉ REPUBLICE
32

 

 Podklady k charakteristice správy společností v pobaltských zemích byly zpracovány 

v rámci projektu SP7/2012, na kterém jsem spolupracovala. V pobaltských zemích a České 

republice byla zvolena metoda komparativní analýzy jako primární přístup zkoumání 

problematiky správy společností. V následující části této diplomové práce budou shrnuty 

základní znalosti ohledně vývoje a aktuálního stavu systému správy korporací v pobaltských 

zemích a České republice, na jejichţ základě bude provedena výše zmíněná komparativní 

analýza. 

4.1  METODICKÝ POSTUP KOMPARATIVNÍ ANALÝZY
33

 

 Vyuţitím metody komparace se výrazně sniţuje pravděpodobnost výskytu rizika 

přílišného zaměření se na jeden atribut, v důsledku čehoţ je zajištěna eliminace jeho 

neopodstatněného nadhodnocení při studiu celkového procesu a vazeb mezi jednotlivými 

prvky v daném ekonomickém systému. Metoda komparace umoţňuje formulaci různých 

hypotéz, teorií, koncepcí včetně jejich zobecnění ve vztazích mezi jednotlivými prvky 

systémů a nachází odpovědi na následně uvedené otázky: 

 Oblasti disparit v systémech správy korporací v zemích SVE 

 Příčiny jednotlivých disparit 

 Dopady těchto disparit 

 Moţnost učení se od okolních zemí 

 V úvodu komparace bude poloţena primární otázka, a to:  Proč porovnáváme odlišné 

systémy správy korporací? Lze dospět k více odpovědím. Cílem je dosáhnout hlubšího 

pochopení toho, jak si jednotlivé vlády a instituce počínaly při řešení institucionálních 

problémů, jakou roli sehráli individuální aktéři a jakých účinků dosáhly transformační 

reformy. Výstupem komparace je zjištění, nakolik je systém správy korporací významný 

v hospodářském ţivotě státu společně s hledáním indicií, vedoucích k tvorbě efektivnějšího 

modelu správy korporací, popřípadě vedoucích ke konvergenci různých modelů pro vznik 

                                                           
32

 HUČKA, Miroslav a kolektiv. Správa společností v zemích střední a východní Evropy. 1. vyd. Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 170. ISBN 978-80-248-2937-1. 
33

 GEISSLER, Hana a Magdalena MOURALOVÁ. Komparativní přístupy při zkoumání veřejných politik. In: 

NEKOLA, Martin; Hana GEISSLER a Magdalena  MOURALOVÁ (ed.). Současné metodologické otázky 

veřejné politiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 299 s. ISBN 978-80-246-1865-4. 



40 
 

jednoho, tzv. hybridního (univerzálního) modelu. Současně tak získáme lepší povědomí nejen 

o harmonizaci, ale i spolupráci systémů správy korporací v rámci Evropské Unie.  

 Následně bude poloţena otázka: Co vlastně budeme komparovat? Komparovány 

budou systémy správy korporací konstituované jednotlivě v zemích, kdy se zaměřujeme na 

atributy na systému, nikoliv na jednotlivé proměnné v systému. Úroveň komparace bude 

provedena na makroekonomické úrovni, tzn. systém správy korporací uplatněn v konkrétní 

zemi. Proto je nezbytné mít na zřeteli operační prostor států Evropy, který je stále jasněji 

stanovován externími faktory globalizace ekonomik a legislativním i politickým rámcem 

Evropské unie. Systém správy korporací je ovlivněn nejen různými institucionálními rámci, 

ale i vzorci chování, např. organizačních, právních, které pramení z historických událostí 

v jednotlivých zemích a z path dependency, coţ znamená závislost zemí na jimi zvolené cestě 

v minulosti.  

 Dalším hlediskem, jímţ se při komparaci zaobíráme, je výběr případů. Většina autorů 

v rámci komparace upřednostňuje případy co nejobdobnější, avšak jiní autoři preferují naopak 

co nejodlišnější případy. V této práci byl zvolen neutrální přístup, kdy atributem pro srovnání 

je dosaţený pokrok po realizované privatizaci v 90. letech a v stupni přiblíţení se v nich 

zakotveném systému vlastnické správy kapitalistickým (západním) standardům v komparaci 

s dalšími zeměmi. Výběr případů bude omezen na pobaltské země (Estonsko, Litva, 

Lotyšsko) a Českou republiku, tedy celkově na 4 státy.  

 Nejdůleţitější je stanovit oblast zkoumání metodou komparace, oblasti našeho 

zájmu, jednotlivé aspekty, důleţitost atributů a jejich popis a hodnocení, jinak řečeno zvolení 

jednotek srovnání – atributů či proměnných. Z hlediska obsaţnosti bylo nutné uplatnit 

úsporný přístup, kdy výsledkem bylo zvolení 33 parametrů v 5 vybraných oblastech. 

  Pro dosaţení cílů komparace bylo nutné se orientovat na případové studie ve výše 

uvedených zemích, díky nimţ bylo porozuměno systémům správy korporací v těchto zemích. 

Pomocí případových studií byly nalézány podobnosti a disparity jednotlivých systémů správy 

společností. Při realizaci výzkumné činnosti v oblasti systémů správy korporací je vhodné 

rozlišit charakter jednotlivých proměnných a jejich vztah ke zkoumanému systému (znaky 

systému, externí faktory a jejich dopady). 

 V rámci srovnávání z geografického hlediska byla vyuţita druhotná data, dostupná 

z uveřejněných dat z kniţních zdrojů, článků v odborném tisku, bulletinů a jiných publikací. 

Vyuţita byla také publikovaná data, shromáţděná v jednotlivých státech na základě totoţné 
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metodiky kupř. Calkoen 2011, The institute of Directors 2005, ICLG 2008 – 2012, EBRD 

2007.
34

 

Obr. 4.1. Analytický rámec pro komparaci systémů správy korporací 

 

Zdroj: inspirováno (Hučka 2012) 

4.2 VÝVOJ SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ V LITVĚ
35

 

4.2.1 Vývoj ekonomiky následující po roce 1990
36

 

 Litevská ekonomika prošla od centralizované k trţně orientované ekonomice v roce 

1990. Transformace byla uskutečněna z velké části do roku 1994, zatímco ekonomika prudce 

klesala, litevská vláda i přes to prováděla primární ekonomické reformy (privatizace, reforma 

cen, reforma veřejné správy, zavedení litas coby národní měny a přizpůsobení obchodu). 

Přechod způsobil dominanci soukromého podnikání, které se orientovalo na obchod se 

Severní Amerikou a západní Evropou.  

 Brzdou litevské ekonomiky v tomto rozhodujícím období byla značná závislost na 

ruské energii. V tomto období bylo dosaţeno významného sníţení míry inflace, kdy 

ekonomika byla připravena uskutečnit daňové reformy, reformě sociálního zabezpečení 

a financování politik.  Ekonomika se začala oţivovat od roku 1993 vlivem přílivu 

zahraničních investic, půjček a navýšením zahraničního obchodu. Největší příliv investic 

pocházelo z Ruska, VB, Německa, Polska, Rakouska a Spojených států. Hrubý domácí 

produkt (HDP) v období 1995-2012 neustále rostl, a tak se Litva stala jednou z nejrychleji 
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rozvíjejících se ekonomik EU, jejímţ členem se stala v roce 2004. Litevská ekonomika je 

zaloţena na znalostech, čímţ dosáhla vysoké konkurenceschopnosti.
37

 

4.2.2 Základní pilíře systému správy korporací
38

 

 Litevský systém správy společností se transformoval do podoby kontinentálně-

evropského modelu s dvouúrovňovým modelem řízení, který je do značné míry specifický. 

Významným specifikem tohoto modelu je skutečnost, ţe kaţdá litevská společnost včetně 

kótovaných společností, kromě bank, můţe být provozována bez správní a dozorčí rady, kdy 

společnost řídí pouze generální ředitel (CEO).  Zákon o společnostech striktně zakazuje 

přiřazení funkcí dozorčí rady (v případě ţe ve spol. není vytvořena) správní radě 

(představenstvu).  Litevským veřejným obchodním společnostem je dána moţnost volby mezi 

jednoúrovňovým a dvouúrovňovým správním orgánem, přičemţ legislativa nerozlišuje mezi 

exekutivními a neexekutivními řediteli.  Dozorčí nebo správní rada (v případě, ţe dozorčí rada 

nebyla vytvořena) je volena na základě kumulativního hlasování akcionářů a můţe být 

odvolána prostou většinou hlasů. Správní rada je volena dozorčí radou prostou většinou hlasů. 

Dozorčí rada má zákonnou povinnost průběţně monitorovat činnost správní rady a poskytovat 

rady u základních strategických rozhodnutí.  Akcionářům je zakázáno zasahovat na zasedání 

VH.
39

 

 Privatizace státních podniků v Litvě proběhla ve dvou fázích. Pro první fázi byla 

charakteristická úprava zákonů (Zákona o první privatizaci majetku ve státním vlastnictví, 

Zákona o privatizaci aktiv zemědělských společností, Zákona o privatizaci bytů a Zákona 

o restituci).  Autoři prvního zákona zamýšleli privatizovat 30 % státního majetku pomocí 

kupónů, prostřednictvím kterých byly privatizovány malé a střední podniky, do nichţ nebylo 

nutné příliš investovat a nebylo nutné provést restrukturalizaci. Současně bylo nutné 

privatizovat velké podniky, které vyţadovaly značné investice a restrukturalizaci, aby bylo 

moţné nalézt strategického investora, a tak zajistit potřebné finanční zdroje. Pro 1. fázi 

privatizace bylo typické vyuţívat kupónový systém. Zákon o první privatizaci majetku ve 

státním vlastnictví nestanovil ţádná privilegia pro zaměstnance ve společnostech. V roce 

1991 došlo ke změně, kdy zaměstnancům bylo uděleno přednostní právo na upisování akcií 
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privatizovaných společností. V roce 1992 měli zaměstnanci právo na úpis akcií do výše 30% 

kapitálu podniku za cenu, jeţ odpovídala nominální hodnotě, a v roce 1993 se podíl zvýšil aţ 

na 50%. V kupónové privatizaci bylo působení investičních akciových podniků omezeno tím, 

ţe výše veřejného úpisu nesměla překročit 50% povinného kapitálu společnosti. Nový zákon 

o privatizaci (1995) byl přijat aţ ve 2. fázi privatizace, jenţ se opíral o následující privatizační 

metody (veřejná draţba, přímé jednání, veřejné upisování akcií, pronájem s moţností odkupu, 

veřejné soutěţe a jejich kombinace).
40

 

 Valná hromada akcionářů realizuje zásadní rozhodnutí ve společnosti. Pravomoci VH 

akcionářů jsou zakotveny v Zákonu o obchodních společnostech. Akcionáři společností, 

s nimiţ je obchodováno na burze CP, kteří drţí 95% hlasovacích práv ve společnosti, mají 

právo na odkup chybějícího 5% podílu společnosti.  VH akcionářů svolává generální ředitel 

nebo správní rada (v případě, ţe je vytvořena). Právo zahájit shromáţdění VH má správní 

rada, dozorčí rada a akcionáři drţící minimálně 10% hlasovacích práv v korporaci. VH se 

musí povinně konat nejpozději do 4 měsíců od konce finančního roku.  Předpokladem pro 

konání VH je účast akcionářů, kteří drţí minimálně polovinu hlasovacích práv. Valná 

hromada je usnášeníschopná na základě většinového hlasování na principu 1 akcie = 1 hlas. 

Pro strategická rozhodnutí VH  je potřeba kvalifikované většiny (tj. 2/3 hlasů). Dle zákona 

o obchodních společnostech mohou akcionáři na VH hlasovat pomocí telekomunikačních 

zařízení. Akcionáři vytváří a odvolávají dozorčí nebo správní radu a jsou nuceni dodrţovat 

pravidlo 1 akcie = 1 hlas. 

 Jednou z podnikatelských forem v Litvě je akciová společnost, jejíţ základní kapitál 

nesmí být niţší neţ 150 000 LTL. Pro akciové společnosti kótované na burze platí zvláštní 

pravidla, která stanoví Zákon o CP a Zákon o trzích s finančními nástroji a v dalších právních 

úkonech přijatých komisí pro CP. Kótované společnosti jsou povinny dodrţovat zásady 

správy a řízení korporací na základě pravidla „dodrţuj nebo vysvětli“ vyvinuté pro 

společnosti kótované na burze CP ve Vilniusu.
41

  

 Vlastnická struktura litevských společností je vysoce koncentrovaná. V praxi platí, 

ţe zhruba 70% akcií obchodních společností drţí 3 - 5 akcionářů. Majoritním vlastníkem ve 

vybraných litevských společností je nejčastěji soukromá osoba, pak následují domácí 
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a zahraniční společnosti.  Důvodem tak vysoké koncentrace vlastnictví byl nedostatečný 

vývoj trhu s akciemi, který je téměř nefunkční. 

 Právní rámec je tvořen občanským právem (2001), které vychází z holandského 

a quebeckého občasného práva a je základem soukromého a obchodního práva v Litvě. 

Rámec je dále tvořen Zákonem o společnostech (2001), Zákonem o veřejném obchodování 

s CP (1996) a Zákonem o trhu CP (2002). Lze konstatovat, ţe právní základ pro správu 

a řízení společností v sobě zahrnuje většinu z doporučení Kodexu správy a řízení korporací.
42

 

 Dle zákona o obchodních společnostech musí mít společnost minimálně 1 řídící 

orgán tj. generálního ředitele. Struktura organizace můţe být dále rozšířena o představenstvo 

nebo dozorčí radu (kontrolní orgán společnosti). V případě, ţe není vytvořeno představenstvo, 

jakoţto výkonný orgán, veškeré řídící funkce vykonává generální ředitel (Chief Executive 

Officer). Pouze ředitel disponuje signatářskou pravomocí, bez ohledu na existenci 

představenstva. Generální ředitel můţe zaujmout jak pozici člena představenstva, tak jeho 

předsedy. Relativní pruţnost struktury řízení ve společnostech společně s nevyváţenou 

přísností, týkající se separace funkcí, byla zmírněna Zásadami správy a řízení korporací. 

V případě, ţe je vytvořena dozorčí rada, skládá se z 3-15 členů a její funkční období je 4 roky. 

V případě ţe je ve společnosti vytvořeno představenstvo, je sloţeno minimálně ze 3 členů 

a jeho funkční období je rovněţ 4 roky. Pozice generálního ředitele a předsedy kontrolního 

orgánu (dozorčí rady) musí být od sebe separovány dle Zákona o společnostech. Litevský 

kodex správy a řízení společností jasně neuvádí počet nezávislých členů ve správní radě, 

a proto není v souladu se všeobecně uznávanými doporučeními Kodexu správy a řízení 

korporací. Pravidla týkající se odměňování generálního ředitele jsou stanovena v Zákonu 

o obchodních společnostech, kdy odměnu stanovuje jmenovací orgán (tj. VH akcionářů, 

představenstvo, dozorčí rada). Role zaměstnanců je ve správě společností v Litvě nepodstatná, 

jelikoţ nedisponují ţádnými specifickými právy, přičemţ nastalé specifické situace řeší 

Zákoník práce. 

 Litva, jako jedna z nových členů EU, vytvořila vlastní zásady správy a řízení pro 

kótované společnosti. V roce 2004 vydala národní burza v Litvě zásady řízení a správy 

vztahující se na kótované společnosti, které splňují globálně uznávané standardy 

a doporučení. Pouze veřejně obchodované společnosti mají povinnost zveřejnit informace 

o dodrţování zásad řízení a správy společností. Kodex dobré praxe správy na principech 
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Zásad OECD v Litvě neexistuje, avšak burza CP se sídlem ve Vilniusu si dle zásad OECD 

vytvořila vlastní kodex správy a řízení společností kótovaných na burze (2004), pro které je 

závazný. Je nutné zdůraznit, ţe právo akcionáře získat informace je v Litvě značně omezené, 

kdy přístup k interním dokumentům má pouze akcionář drţící více neţ polovinu akcií. 

Z důvodu značného omezení práv akcionářů Zákonem o společnostech, nelze hovořit o tom, 

ţe by byly splněny všeobecně uznávané zásady správy a řízení společností.  

 Za zveřejňování a transparentnost předloţených dokumentů Komisi pro CP je 

zodpovědný generální ředitel dle Zákona o společnostech. Tento zákon dále stanovuje 

povinnost společností zveřejnit pravidelné informace (auditovanou roční účetní závěrku, 

čtvrtletní a pololetní finanční účty) zahrnující oznámení ţe jsou v souladu s Kodexem správy 

a řízení. Auditorská zpráva je dále postoupena Komisi pro CP. Litevská legislativa 

nevyţaduje zveřejnění zpráv na webových stránkách společnosti i přesto, ţe Zásady správy 

a řízení doporučují jejich zveřejnění. 

4.2.3 Zásadní nedostatky správy společností a tlaky na změny
43

 

 Právní rámec řízení a správy podniků obsahuje většinu z všeobecných doporučení, 

avšak určité aspekty modelu správy nejsou jednoznačné a regulované.  Jedním ze zásadních 

nedostatků je absence nutnosti vytvoření dozorčí rady a představenstva (kolegiálního orgánu) 

společně se striktním zákazem přiřazení funkcí dozorčí rady představenstvu. V rozporu se 

všeobecně uznávanými praktikami Kodexu správy a řízení je, ţe není jasně stanoven 

minimální počet nezávislých členů správní rady (minimálně 1/3). Výše uvedené nedostatky 

vyústily v doporučení provést legislativní reformy v oblasti správy společností. 

4.2.4 Reformy 21. století 

 Tím, ţe Litva v roce 2004 vstoupila do Evropské unie, byla nucena investovat značné 

prostředky do modernizace legislativního rámce, aby naplnila poţadavky směrnic EU. 

Významnou reformou byla změna práva obchodních společností zaměřující se na akciové 

společnosti. Nové znění obchodního práva v Litvě vstoupilo v platnost v roce 2008, přičemţ 

nejnovějším návrhem je změna zákona o společnostech (2011), která se dotýká rozhodnutí 

přijatých VH akcionářů ohledně vyplácení ročních prémií. Nejaktuálnější změnou je reforma 

Zákona o obchodních společnostech (2012), v níţ je stanovena moţnost úhrady zálohy na 

dividendy. V důsledku této reformy mohou akcionáři drţící více neţ 1/3 hlasů společnosti 
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poţádat, aby jim dividendy byly vyplaceny za kratší období neţ jeden rozpočtový rok. Výše 

uvedené změny legislativy byly přijaty se záměrem zlepšit podmínky pro podnikání.  

4.2.5 Budoucí vývoj systémů 

 Lze konstatovat, ţe litevský právní a regulační rámec správy a řízení společnosti je 

v souladu se směrnicemi EU, avšak určitá legislativní nařízení by měla být detailněji 

přezkoumávána. Dle hodnocení OECD je nutné posílit systém správy korporací v Litvě, kdy 

prioritou je prosazení stávající legislativy. Posílen by měl být zejména soudní systém. Je 

předpokládáno, ţe důraz bude kladen na uplatňování dobrovolného kodexu s detailními 

doporučeními řízení a správy (ohledně odpovědnosti, politiky odměňování, kvalifikace 

správních orgánů, specializovaných výborů, zajištění uveřejnění moţných střetů zájmů, účasti 

nezávislých členů ve vedení) v hospodářské praxi všech společností. 

4.3 VÝVOJ SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ V LOTYŠSKU
44

 

4.3.1 Vývoj ekonomiky následující po roce 1990 

 V roce 1990 došlo k osamostatnění Lotyšska, kdy v počátku nemělo prakticky 

nezávislý zahraniční obchod a bylo nutné vytvořit nezávislou ekonomiku, která by byla 

orientována zejména na západní obchodní partnery, ale i tradiční, dnes politicky odlišně 

orientované východními partnery.  

 V současnosti je největším obchodním partnerem Lotyšska EU, ale významný podíl 

lotyšského exportu zaujímá Rusko, které je zároveň největším dodavatelem energie 

a materiálů. Makroekonomická situace Lotyšska byla poznamenána třemi zásadními otřesy:  

1. Kumulativní pokles produkce o 50% v letech 1990-1993, lze konstatovat, ţe 

Lotyšsko se zařadilo mezi země s „vysokou kontrakcí“.  

2. Kolaps hlavní lotyšské banky Baltija v roce 1995, coţ vedlo k ozdravení výstupu 

(růst HDP o 2%), ale k poškození důvěry v bankovní systém. 

3. Ruská krize v roce 1998 silně postihla obchodování s Ruskem. 

 V průběhu několika let po ekonomické a politické samostatnosti bylo dosaţeno 

značného pokroku, o čemţ svědčí relativně nízká míra inflace, stabilní měnový kurz, růst 

zahraničních investic a začlenění do obchodní struktury EU.
45
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4.3.2 Základní pilíře systému správy korporací 

 Systém správy korporací, vyvíjející se v průběhu ekonomické transformace 

v Lotyšsku, je moţné zařadit mezi bankovně orientované systémy, jeţ navazují na 

kontinentálně-evropský model (Insider Control System). Přičemţ do přímého vlastnictví 

korporací se bankovní sektor výrazně nezapojil a vlastníkem významných společností zůstává 

stát.  

 Proces privatizace státních podniků byl v Lotyšsku zahájen v roce 1991. 

Realizátorem privatizačního procesu byla Privatizační agentura (1994), která odpovídala za 

jeho průběh a svými aktivitami zajistila jeho centralizovaný postup.  Byla přijata řada 

legislativních zákonů a vyhlášek, z nichţ stěţejní je Zákon o privatizaci provozoven průmyslu 

a obchodu, sektoru sluţeb a restaurací, Zákon o privatizaci pozemků, Zákon o postupech 

uplatněných při privatizaci státního a obecního majetku, Zákon o privatizačních 

certifikátech.
46

 

 Privatizace proběhla formou kupónové privatizace, přičemţ distribuce samotných 

kupónů začala v roce 1993. Dále byla uplatněna metoda restituce. Privatizační pokrok byl 

v Lotyšsku velmi pomalý, jelikoţ ihned po startu byl proces privatizace (1991) zastaven 

parlamentem a opakovaně v roce (1992), kdy důvodem byla přílišná devalvace rublu 

a nerozhodnost vlády při vytváření mechanismu pro přidělování privatizačních certifikátů. 

Celkem bylo převedeno do soukromého vlastnictví 824 podniků a 66 kapitálových podílů ve 

vlastnictví státu, 36 společností v likvaci a 20 pozemků a nemovitostí. Proces privatizace 

dokončil v Lotyšsku přechod od centrálně plánovaného hospodářství k trţnímu.
47

 

 Hlavním orgánem korporace je VH akcionářů, kde akcionáři mohou uplatnit svá 

práva, která upravuje obchodní zákoník. Odpovědnost akcionáře se vztahuje pouze na jeho 

kapitálový vklad ve společnosti, přičemţ jeho hlasovací práva mohou být pozastavena 

v případech stanovených Zákonem o finančních nástrojích trhu. Obsahem tohoto zákona je 

také ustanovení o vytěsnění menšiny, kdy menšinoví akcionáři jsou povinni prodat jejich 

akcie původnímu vlastníkovi, v případě ţe většinoví akcionáři drţí 95% akcií korporace, 

a současně definuje cenu takovéto akcie. Povinností akcionářů, vlastnících akcie společnosti, 
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je sdělit společnosti organizátora trhu, na kterém je s akciemi obchodováno. Povinnost 

oznámit se vztahuje na akcionáře v případě, ţe získal 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50%, 75% 

akcií konkrétní společnosti, ať uţ přímo či nepřímo. Oznamovací povinnost při dosaţení 90% 

a 95% platí pouze tehdy, kdy původní místo korporace je v Lotyšsku, přičemţ tato oznámení 

musí být provedena do 4 pracovních dní od jejich získání.  Výroční zasedání VH probíhají 

tehdy, kdy je přijímáno rozhodnutí související s výroční zprávou a vyuţití zisku. Roční VH 

akcionářů svolává představenstvo společnosti minimálně 30 dní před jeho konáním. VH se 

mohou účastnit všichni akcionáři, členové dozorčí rady a představenstva, přizvaní auditoři 

a jiní, přičemţ oznámení o konání VH musí být uvedeno v deníku „Latvias Vestnesis“ 

a povinně ještě v jednom tisku. Právo svolat VH mají i akcionáři, vlastnící minimálně 

1/20 kapitálu korporace. Všeobecně platí, ţe rozhodnutí jsou přijímána na základě 

většinového hlasování na zasedání VH.   

 Lotyšský obchodní zákoník reguluje jednotlivé typy podniků. Existuje zde celá řada 

právních forem podniků, přičemţ nejrozšířenějšími jsou spol. s ručením omezeným a akciové 

společnosti. Pouze tato právní forma podnikání je oprávněna nabízet veřejnosti akcie, se 

kterými bude veřejně obchodováno. Počet vlastníků akciové společnosti v Lotyšsku je 

minimálně jeden, a to buď jedinec, PO, či osobní společnost. Povinností a.s. je registrovat se 

v obchodním rejstříku, kdy základní kapitál je 25 000 lotyšské měny (lotyšských latů) 

a splacen musí být před zápisem do obchodního rejstříku. Představenstvo a.s. je tvořeno 

minimálně jedním členem a minimálně 3 členy pokud jsou akcie společnosti veřejně 

obchodovány. Na lotyšském trhu funguje pouze jedna burza, známá pod názvem NASDAQ 

OMX Riga, na níţ jsou akcie společností kótovány a obchodovány.  NASDAQ OMX Riga je 

začleněna do burz s cennými papíry skupiny NASDAQ OMX, které tvoří společnou obchodní 

základnu pobaltských zemí.
48

 

 Vlastnická struktura podniků byla formována dvěma silami, a to procesem 

privatizace a tvorbou nových firem v soukromém vlastnictví. V současnosti působí aktivně na 

lotyšském trhu pouze 50 000 registrovaných společností, přičemţ 2/3 jsou společnosti s.r.o., 

¼ OSVČ a zbylá část připadá na a.s. a ostatní právní formy podniků.  Výpis z burzy CP 

(záznam-kotace) udává významnost korporace. V současné době má burza CP se sídlem 

v Rize na svém hlavním seznamu celkem 10 společností, vedlejším seznamu 18 společností 

a ve volném seznamu 42 podniků. 
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 Obchodní zákoník, v němţ jsou zakotvena obecná pravidla, týkající se registrace, 

organizace a fungování veškerých forem podnikání společně se Zákonem o finančních 

nástrojích na trhu, zajišťující legislativní úpravu pro obchodování s akciemi a.s. představují 

dva hlavní nástroje právního rámce pro řízení společností v Lotyšsku. Burza s CP NASDAQ 

OMX Riga vydala dokument pod názvem „Zásady pro správu korporací a doporučení pro 

jejich implementaci“, přičemţ neexistují v Lotyšsku ţádné jiné kodexy regulující chování 

při řízení společností. Zásadou je pravidlo „dodrţuj nebo vysvětli“.
49

   

 Akciové společnosti jsou řízeny dvoustupňovým správním orgánem (dozorčí radou, 

která je kontrolním orgánem a představenstvem, který je výkonný orgán společnosti). Dozorčí 

rada je tvořena minimálně 5 a maximálně 20 členy, přičemţ počet členů musí být uveden ve 

stanovách spol. VH akcionářů volí a odvolává dozorčí radu, jejíţ funkční období je 5 let. 

Právo navrhnout 1 člena dozorčí rady má kaţdých 5 % akcionářů. Představenstvo spol. je 

voleno dozorčí radou na dobu maximálně 5 let, přičemţ v některých situacích můţe být 

odvoláno. Zásady vydané burzou NASDAQ doporučují, aby členové představenstva nebyli 

opětovně zvoleni více neţ po čtyřech po sobě následujících úředních obdobích. Dále tyto 

zásady vyţadují stanovení politiky odměňování ve společnosti, která musí definovat 

strukturu, výši odměn, návaznost odměn na výkonnost společnosti, cenu akcií a ostatní typy 

odměn včetně dalších ukazatelů. Politiku odměňování dozorčí rady stanovuje VH akcionářů 

a odměňování představenstva udává dozorčí rada. Neexistují ţádné jiné právní předpisy, které 

by regulovaly stanovování odměn, přičemţ společnosti jsou povinny ve svých zprávách pro 

burzu v Rize zveřejnit oblast odměňování. Setkání kontrolního orgánu (dozorčí rady) se musí 

konat minimálně jednou za čtvrt roku, v případě potřeby častěji, přičemţ činit rozhodnutí 

můţe rada pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích členů. Tytéţ zásady platí rovněţ 

pro výkonný orgán (představenstva). Povinnosti dozorčí rady vyplývají z obchodního 

zákoníku.  Role zaměstnanců je ve společnosti velmi omezená, pokud nejsou zároveň 

jejími akcionáři. Politiku společnosti mohou ovlivňovat i odbory, avšak jejich vliv není 

natolik významný jako u jiných členských států v Evropské Unii.
50

 

 V Lotyšsku kodex správy a řízení korporací neexistuje jako samostatný dokument, 

je však nahrazen právně nezávazným dokumentem - „Zásady řízení společností a doporučení 

pro jejich implementaci“ (2005). Je nutné zdůraznit, ţe nijak nesouvisí s principy OECD. 
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Společnosti nejsou nuceny zveřejňovat, do jaké míry se shodují s výše uvedeným kodexem, 

avšak řídí se pravidlem „dodrţuj nebo vysvětli“. 

 Výkonný orgán společnosti je odpovědný za zveřejnění a průhlednost informací, 

které jakkoliv ovlivňují hodnotu podílu a hodnotu společnosti. Kontrolní orgán odpovídá 

pouze za řádné a včasné zveřejnění poţadovaných informací. Představenstvo, jakoţto 

výkonný orgán odpovídá za zveřejnění informací v oblasti finanční výkonnosti a řízení 

korporace. Významnou roli při zveřejňování informací zaujímají pravidelné auditní kontroly 

a auditoři, kdy stanoviska šetření předkládají auditoři (zvoleni akcionáři korporace) a výroční 

zprávy musí být taktéţ ověřeny auditorem. Výše uvedené zásady řízení společností vyţadují 

zřízení samostatného výboru pro audit, jeho odpovědnosti a funkce musí být stanoveny 

v nařízení výboru či v jiném dokladu. 

4.3.3 Zásadní nedostatky systému správy společností a tlaky na změny
51

 

 Lotyšsko překonalo recesi s poměrně zaostalou ekonomikou, která přesto odolala 

makroekonomickým otřesům, jeţ následovaly. Řada problémů vyústila v podobě zhoršení 

běţného účtu a veřejných financí. Zásadní nedostatky a problémy lze rozpoznat v současnosti 

v:  

 Vysoké koncentraci firemního vlastnictví a velmi malé existenci společností 

kótovaných na burze CP, které většinou nemají majoritního akcionáře.  

 Polovina akcií lotyšských společností je vlastněna zahraničními subjekty. 

V posledních letech zaznamenáváme v Lotyšsku výrazný pokles zahraničních investic, 

představujících hlavní zdroj financování. 

 Ve vlastnictví státu zůstává většina z 10 nejvýznamnějších lotyšských společností. 

 Stav burzy CP v Rize neodpovídá standardu, je zde obchodováno s nízkými objemy, 

nízkou kapitalizací trhu a značnou závislostí na privatizačním programu.    

4.3.4 Reformy 21. století  

 V oblasti správy společností nebyly uskutečněny ţádné zásadní změny legislativních 

předpisů. Důraz je kladen na uplatňování Zásad správy společností mimo veřejně 

obchodované společnosti, účinnost managementu rizik, interní kontrolu a dozor nevýkonných 

ředitelů z důvodu světové finanční krize, která však správu společností výrazně neovlivnila. 
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Důsledkem finanční krize jsou značné problémy ve státním rozpočtu, proto jsou hlavní 

aktivity vlády zaměřené k jejich řešení. Zásady řízení společnosti byly upraveny a doplněny 

o principy správy a řízení společnosti v návaznosti na soudobé trendy v evropské ekonomice. 

Obchodní zákoník byl v Lotyšsku novelizován, a tím došlo k výrazným změnám v řízení 

podniku, kdy se jedná o zlepšení ochrany akcionářů, stanovení obecných předkupních práv 

emitovaných akcií, zveřejňování informací o společnosti a jejím vedení. V případě, ţe 

společnost nedodrţí povinnost vytvořit výbor pro audit (Zákon o trhu finančních nástrojů 

2008) bude přísně sankciována. 

4.3.5 Budoucí vývoj systému 

 Lotyšský systém správy a řízení by mohl být posílen v několika oblastech, prioritou 

zůstává prosazovat stávající legislativu. Podporována bude iniciativa soukromého sektoru, 

budování kapacit s vazbou na legislativní reformy správy korporací. Očekává se kontinuální 

rozvoj dobrovolného kodexu nejlepší praxe správy společností. Světová banka poskytla 

doporučení vytvořit institut ředitelů za účelem zavedení osvědčených postupů a měřítka 

efektivnosti společností. 

4.4 VÝVOJ SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ V ESTONSKU
52

 

4.4.1 Vývoj ekonomiky následující po roce 1990 

 Po osamostatnění v roce 1991 se Estonsko ocitlo ve sloţité ekonomické situaci 

spojené s propadem HDP o 30% a s mírou inflace 1000%. V roce 1992 byla provedena 

zásadní reformní opatření s cílem obnovit hospodářství zavedením vyspělých technologií, 

daňových reforem, uskutečnění privatizace, liberalizace ekonomiky a měnové reformy s cílem 

vyrovnat státní rozpočet a zavést měnu Euro. Proces privatizace začal v roce 1992, přičemţ 

realizovaná privatizace byla vyhodnocena pozitivně, jelikoţ jiţ v roce 1995 došlo k 

privatizování 80% podniků a v roce 1999 podíl soukromého sektoru na HDP činil 80%. Dle 

hodnocení Světové banky je Estonsko povaţováno za ekonomicky vysoce vyspělý stát. Pro 

značný růst HDP (2000-2007) je Estonsko označováno za „ekonomického baltského tygra“. 

Pokles ekonomiky způsobený globální finanční krizí zasáhl Estonsko, avšak i přes to vyplývá 

z makroekonomických statistik z roku 2011, ţe se estonská ekonomika ocitá ve fázi expanze.  
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Estonská ekonomika dle OECD (2012) je značně podporována přílivem kapitálu ze Švédska, 

Finska, Lucemburska, Nizozemí a Spojených států. V estonském hospodářství hrají primární 

roli sluţby, informační technologie a bankovnictví. Estonsko je členským státem EU od roku 

2004, kdy k zavedení jednotné měny Eura došlo v roce 2011. Od roku 1999 je členem světové 

obchodní organizace (World trade organization – WTO) a od roku 2010 členem OECD. 

Z estonského obchodního rejstříku vyplývá, ţe akciové společnosti se společnostmi s.r.o. jsou 

nejčastějšími právními formami podnikání.
53

 

4.4.2 Základní pilíře systému správy korporací 

 Estonský systém správy společností se transformoval do kontinentálně-

evropského modelu. Instituce správy společností se dělí v Estonsku z hlediska interní 

a externí kontroly, kdy interní kontrola sleduje vztahy mezi vedením, akcionáři a dalšími 

zúčastněnými stranami a externí kontrolu představují regulační orgány (vláda, auditorské 

firmy a auditoři, trhy). Nutno zdůraznit, ţe zde existují i neformální instituce (všeobecné 

normy a hodnoty, kodexy), které sehrávají významnou roli ve správě společností. 

 Proces privatizace sehrál ve vývoji estonské ekonomiky zásadní roli. Centralizovaná 

privatizace přilákala řadu zahraničních investorů. Důraz na prodej většinových podílů 

strategickým investorům vedl k tomu, ţe Estonsko získalo nový kapitál a zejména know-how, 

výsledkem čehoţ bylo navýšení produktivity této země.  První privatizační zákon byl přijat 

v roce 1993, ačkoliv privatizace samotná probíhala jiţ dříve. Z důvodu privatizačního procesu 

byly zřízeny dva odpovědné orgány, a to Odbor majetku státu (realizoval prodej malých 

podniků) a němečtí poradci Treuhand (prodej velkých průmyslových podniků). Po přijetí 

privatizačního zákona došlo ke sloučení obou institucí v tzv. Estonskou privatizační agenturu 

(EPA). Formou aukce byly privatizovány malé podniky (10 000 podniků), střední a velké 

podniky (500 podniků) byly privatizovány výjimečně metodou přímého odkupu a zejména 

formou veřejné soutěţe. Kupónová metoda nebyla ze strany EPA podporována vzhledem 

k tomu, ţe Estonsko preferovalo prodej privatizovaných podniků investorům schopným 

zajistit efektivní řízení a správu společností. Přesto byly vydány dva druhy kupónů, a to 

restituční a národní kapitálové poukázky. V roce 1997 se ukončená estonská privatizace jeví 

jako mimořádně úspěšná.
54
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 Práva akcionářů zahrnují právo účastnit se a volit na VH, získávat potřebné 

informace, participovat na řízení společnosti, podílet se na zisku a měnit stanovy společnosti. 

Tato práva vycházejí z Občanského zákoníku a Doporučení pro správu a řízení společností 

vydaných Tallinskou burzou. VH akcionářů je svolávána v dostatečném časovém předstihu 

minimálně 3 týdnů, mimořádná VH minimálně v předstihu 1 týdne. Povinnost svolat VH je 

minimálně 1 ročně. Počet akcií vlastněných akcionáři není nijak legislativně omezen, avšak 

u společností, které jsou kótovány na burze CP, existuje poţadavek, aby byl zapsán počet 

akcií vlastněných akcionáři do OR. Kaţdý, kdo nabude přímo či nepřímo vlastnického podílu, 

který je větší neţ 1/10, 1/5, 1/3 nebo 2/3 (coţ platí i u poklesu pod hranici těchto podílů), musí 

bezodkladně nejpozději do 4 pracovních dnů od nabytí o této skutečnosti informovat Dozorčí 

agenturu pro CP.  

 Zaměstnanci nesehrávají ve správě a řízení společnosti přímou roli, ale společnost je 

povinna informovat zaměstnance o zásadních věcech, které souvisí s výkonem jejich 

podnikání, kdy tato povinnost vyplývá ze Zákoníku práce.  

 Nejčastější formou podniků, jak jiţ bylo uvedeno výše, je akciová společnost se 

základním kapitálem 25 000 €. Kaţdá emitovaná akcie ať uţ s nominální či bez nominální 

hodnoty musí být registrována v Centrálním registru CP. 

 Vlastnická struktura společností v Estonsku v sedmi společnostech, kótovaných na 

burze CP, je monitorována domácím vlastníkem s více neţ 50% podílem akcií, u dvou 

společností vlastnický podíl jednoho vlastníka přesáhl 40%. V těchto společnostech je zřejmá 

vysoká koncentrace vlastnictví, na rozdíl od ostatních společností, kde je vlastnictví 

rozptýleno nejčastěji mezi 4 vlastníky. Dle estonského registru CP je zřejmé, ţe na místním 

trhu zastávají významné menšinové podíly jak zahraniční, tak domácí institucionální 

investoři.
55

 

 První základní právní rámec, regulující fungování akciových společností, byl tvořen 

dekretem přijatým v roce 1989.  Předpisy regulující správu společností neexistovaly do roku 

1995, kdy došlo ke změně této situace přijetím novelizovaného OZ, který definuje poţadavek 

na dvouúrovňový model správy a řízení korporací. OZ tvoří právní rámec správy korporací 

v Estonsku společně s Občanským zákoníkem, Zákonem o hospodářské soutěţi, Závazkovým 

právem, Zákonem o CP, Zákonem o dani či Insolvenčním zákonem. Pravidla pro chod 

institucí, jako jsou banky, pojišťovny, burzy CP, finanční ústavy, jsou do značné míry 
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specifická a jsou stanovena pravidly a nařízeními Tallinnské burzy CP, která jsou povinná pro 

kótované společnosti.
56

 

 Správní orgány společnosti jsou tvořeny VH akcionářů, dozorčí radou 

a představenstvem, čímţ splňují poţadavek dvouúrovňového systému s vnitřní kontrolou. 

Valná hromada akcionářů je hlavním orgánem společnosti. Dohled nad činností společnosti 

vykonává dozorčí rada, sloţená nejméně ze tří členů, které jmenuje VH akcionářů na dobu 

5 let. Dozorčí rada jmenuje představenstvo (statutární orgán) na dobu rovněţ pěti let. 

Odměňování správních orgánů společnosti je regulováno pravidly OZ a Závazkového práva. 

Společnosti, s nimiţ je obchodováno na burze CP, jsou navíc řízeny pravidly Tallinnské burzy 

a Doporučeními pro správu a řízení korporací. Valná hromada stanovuje odměny dozorčí rady 

a dozorčí rada odměny představenstva jak uvádí OZ (2011). Zákaz kótovaným společnostem 

(členům představenstva a dozorčí rady) na burze CP obchodovat s vnitřními informacemi 

(Insider Trading) vychází z Pravidel Tallinnské burzy a Zákona o CP. Zasedání dozorčí rady 

se koná dle potřeb společnosti, minimálně však jednou za 3 měsíce, kdy je dozorčí rada 

usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů.
57

  

 Kodex dobré praxe správy společností poukazuje na principy správy společností 

a jejich následnou implementaci. Výše uvedené principy správy společností jsou 

prezentovány jakou soubor „Doporučení pro správu a řízení korporací“, který vznikl na 

základě estonského právního rámce s přihlédnutím na strukturu akcionářů (působících 

v Estonsku) a stěţejním problémům vzniklých v průběhu správy společností. Doporučení jsou 

závazná pouze pro společnosti obchodující s akciemi na burze CP, vyjímaje investiční fondy. 

Společnosti, které přijaly tato Doporučení, jsou povinny dodrţovat základní pravidlo „dodrţuj 

nebo vysvětli“ od ledna roku 2006.
58

  

 Představenstvo nese odpovědnost za zveřejňování stěţejních informací společnosti. 

Avšak dozorčí rada je dle „Doporučení správy a řízení korporací“ povinna před konáním VH 

akcionářů zveřejnit informace týkající se jejího působení na webových stránkách společnosti. 

Auditovanou výroční zprávu schválenou VH akcionářů musí a.s. doloţit do OR nejpozději do 

6 měsíců od skončení rozpočtového roku. Jak dle Doporučení správy a řízení korporací, tak 

dle pravidel Tallinnské burzy CP je povinností akciových kótovaných společností zveřejňovat 

průběţně finanční výkazy v informačním systému burzy CP. 
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4.4.3 Zásadní nedostatky správy společností a tlaky na změny
59

 

 Lze předpokládat, ţe budou podniknuty takové kroky, aby došlo k eliminaci následně 

uvedených nedostatků v oblasti správy společností v Estonsku. Eliminace spočívá 

v novelizaci Obchodního zákoníku, Auditorského zákona, Pravidel Tallinnské burzy CP 

a dalších regulujících předpisů a nařízení. Hodnocením nedostatků v oblasti správy 

společností se zabývá publikace OECD Corporate Governance in Estonia 2011 (2012), na 

základě níţ jsou následně shrnuty tyto nedostatky. 

 V estonském právním rámci existují mezery, které je nutno odstranit, aby došlo 

k vytvoření systému, který by byl otevřený a zejména konkurenceschopný. Systém je moţné 

charakterizovat relativně nízkým počtem kótovaných společností s tendencí centralizovaně 

řídit akcionáře, nízkým počtem akcií s malou likviditou, nečinností investorů podpořené 

trţními mechanismy, které hrají bezvýznamnou roli pro realizaci řízení a správy korporací. 

Bohuţel se systém setkává s tím, ţe pravidlo „dodrţuj nebo vysvětli“ není dostatečně 

dodrţováno, rovněţ tak v dodrţování a implementaci kodexů dobré praxe správy. Finanční 

úřad je institucí, která odpovídá za stíhání a sankciování prohřešků při zneuţití postavení 

společností na trhu. Stíhání a sankciování je v poslední době důkladnější neţli dříve – tento 

pokrok je hodnocen velice pozitivně a měl by být v budoucnosti prioritní. 

 Legislativní systém nevykazuje výrazné nedostatky v právech akcionářů a jejich 

povinností, která posílila poslední úpravou OZ. Předpisy, instituce a regulace garantující 

zveřejňování a průhlednost společností, s nimiţ je obchodováno na trhu CP, jsou dostatečné, 

přesto existují nedostatky, a to při zveřejňování zásadních informací vztahujících se 

k podnikovým cílům, odbornosti odměňování členů statutárního orgánu (představenstva). 

Nedostatek v systému správy společností je nedostatečné uznání pravidla „dodrţuj nebo 

vysvětli“ ze strany společností. 

  Slabá místa lze nalézt v neexistenci ustanovení, která by měla vést k tvorbě dobrých 

vztahů mezi korporací a dalšími zúčastněnými stranami. Za kritickou povaţujeme absenci 

ochrany proti vnitřním vynašečům informací a pomalý vývoj řízení a správy společností a 

nedodrţování etických kodexů regulujících chování společností. Další vývoj v oblasti správy 

a řízení korporací se bude ubírat směrem k posílení moci statutárního orgánu, sníţení 

politického vlivu a vytvoření průhledného a formálnějšího procesu nominace představenstva. 
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4.4.4 Reformy 21. století 

 S novelizací Obchodního zákoníku v roce 2007 a 2011 došlo k významným změnám 

řízení a správy společností. Další dílčí změny byly způsobeny přijetím jednotné měny Eura. 

V současnosti jsou prodiskutovávány reformy v oblasti vyplácení dividend, uveřejňování 

výročních zpráv společnosti, auditu a účetnictví. 

4.4.5 Budoucí vývoj systému 

 Dodrţování a zavedení etických kodexů společností do praxe jsou pro společnosti 

dobrovolné. Důsledkem jejich absence je nedůvěryhodnost společnosti, coţ vede k tomu, aby 

ostatní zúčastněné strany jednaly se zvýšenou obezřetností. V budoucnosti proto budou 

realizovány takové kroky, které zvýší důraz na jejich vytváření, implementaci a zejména 

dodrţování v hospodářské praxi. Tvorba odpovídajících podmínek, stanovování 

nepřekročitelných bariér a omezení jsou vzhledem k absenci etického chování určitých entit 

prioritou budoucího rozvoje systému řízení a správy korporací. 

4.5 VÝVOJ SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE
60

 

4.5.1 Vývoj ekonomiky následující po roce 1990 

 V tehdejší Československé federativní republice (zkráceně ČSFR) začal proces 

transformace v 90. letech 20. století. Důsledkem transformačního procesu bylo 

z makroekonomického hlediska značné zvýšení míry inflace, přičemţ tyto inflační výkyvy 

nebyly ojedinělé jen v tehdejší ČSFR, ale i v ostatních transformujících se ekonomikách. 

Pomocí realizovaných monetárních opatření se tuto negativní situaci podařilo stabilizovat 

poměrně rychle jiţ v roce 1994, přičemţ lze od této doby hovořit o stabilizovaném vývoji 

inflace. Věrohodné sledování vývoje hrubého domácího produktu (HDP) je moţné uskutečnit 

aţ po roce 1995. V tomtéţ roce se ČR stala členem Organizace pro ekonomickou spolupráci 

a rozvoj. Česká republika se stala členskou zemí Evropské unie v květnu roku 2004. 

V případě, ţe budeme hodnotit výstup ekonomiky ČR k roku 2010, lze ho vyhodnotit jako 

stabilizovaný, přičemţ cyklické výkyvy se vyskytují pouze minimálně. Výjimečný propad 

ekonomiky (2006-2009) je přičítán globální hospodářské krizi, která postihla ČR stejně tak, 

jako celou řadu ostatních zemí. V současné době je ČR jednou z nejvyspělejších ekonomik 
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světa. Česká republika se umístila jako druhá nejvíce prosperující a nejstabilnější země 

tehdejšího postkomunistického bloku.
61

 

4.5.2 Základní pilíře systému správy korporací
62

 

 V České republice je uplatňován kontinentálně-evropský model vlastnické kontroly, 

v němţ dominuje duální struktura správního orgánu (dozorčí rada, představenstvo). Pro  

společnosti působící v České republice je typické sloţení představenstva z členů top 

managementu a generálního ředitele. Slabou stránkou systémů s vnitřní kontrolou je 

nedostatečný důraz na ochranu zájmů akcionářů, která se zde značně projevuje. 

 Stejně jako ekonomiky jiných zemí i Česká ekonomika prošla transformačním 

procesem po roce 1989, jehoţ stěţejní fází bylo privatizování státních podniků s cílem nalézt 

vhodného soukromého vlastníka. V procesu privatizace byly pouţity jak standardní metody 

(14 000 podniků - aukce, převod majetku na obce, tendrové nabídky, přímé prodeje), tak 

nestandardní metody jako restituce či kupónová metoda (1800 podniků). I přes značné vyuţití 

nebyla kupónová metoda stěţejní metodou procesu privatizace, jelikoţ, jak z výše uvedeného 

vyplývá, Československá privatizace byla privatizací smíšenou.  Privatizační proces trval od 

roku 1991-1996, kdy došlo k privatizování majetku v účetní hodnotě 780 mld. Kč. V České 

republice proběhla privatizace ve třech základních formách, a to formou malé privatizace, 

která se týkala malých podniků a provozoven v sektoru obchodu a sluţeb. Realizace probíhala 

především formou aukcí, a tímto způsobem byl prodán majetek v hodnotě 45 mld. Kč. 

Druhou formou byla velká privatizace, která převáděla velké a střední průmyslové podniky do 

soukromého vlastnictví pomocí výše uvedených metod krom metody restituce, která byla třetí 

formou privatizace.  V roce 1990 vzniklo ministerstvo pro správu národního majetku a jeho 

privatizaci, které odpovídalo za proces privatizace (výběr objektů pro privatizaci, posouzení 

privatizačních projektů zájemců, volba privatizačních metod). Vytvoření stabilního 

institucionálního prostředí posilovalo proces privatizace, z tohoto důvodu byl v ČR vytvořen 

legislativní rámec tvořený 5-ti zákony (1990-1991) a centrálním organizačním rámcem 

(tvořeným dvěma Ministerstvy pro správu národního majetku a jeho privatizaci, třemi Fondy 

národního majetku a Federálním ministerstvem financí). Kupónový program proběhl v letech 

1991 – 1995, kdy byla skoro polovina majetku státních podniků převedena do soukromého 

vlastnictví. Tento program proběhl relativně ve velice krátkém období ve srovnání se způsoby 
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privatizace uplatněných v ostatních zemích. I přes to, ţe kupónově privatizované podniky 

měly celou řadu nevýhod (značná rozptýlenost vlastnictví – skutečným vlastníkem IPF, 

velikost podniků) si ekonomicky nevedly zle, z důvodu toho, ţe nebyly zatíţeny 

privatizačními úvěry, na rozdíl od podniků, které byly privatizovány standardními metodami. 

Vlastnický podíl Investičního privatizačního fondu v dané společnosti byl legislativně 

regulován do výše max. 20%.
63

 

 Akcionáři mají kromě základních práv uvedených v OZ právo jmenovat zmocněnce 

v případě, ţe se neúčastní VH osobně, přičemţ tímto zmocněncem nesmí být jmenován člen 

představenstva. Jestliţe kapitál společnosti přesáhne 100 mil. Kč, mohou akcionáři, kteří 

vlastní více neţ 3% tohoto kapitálu svolávat VH a u společností, jejichţ hodnota kapitálu 

nepřevyšuje 100 mil. Kč, mohou VH svolat akcionáři vlastnící více neţ 5% podílu kapitálu. Je 

moţné zbavit akcionáře jeho hlasovacích práv v případě, ţe nesplatil předplacené akcie 

během časového intervalu 60 dní, i přes písemné upozornění. Povinnost oznámit dané 

společnosti a České národní bance (ČNB) se vztahuje na akcionáře v případě, ţe získal podíl 

na hlasovacích právech v hodnotě 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50% nebo 75% 

akcií konkrétní společnosti nebo v případě, ţe získal hlasovací práva v hodnotě, která je rovná 

nebo převyšuje 3% společnosti, jejíţ kapitál přesahuje 100 mil. Kč. 

 Akciové společnosti, které jsou hlavní podnikovou entitou a současně předmětem 

našeho zájmu, emitují akcie, které mají podobu zaknihovanou nebo dokumentovanou a jsou 

registrovány ve Středisku CP. Subjekt, který splnil statutární podmínky a byl schválen 

střediskem CP, můţe obchodovat s akciemi na veřejných trzích při minimální výši kapitálu 

2 000 000 Kč. 

 Pro ČR je typická vysoká koncentrace vlastnictví, kdy jsou značné balíky akcií  

v rukou institucionálních investorů ve spojení se silnými univerzálními bankovními 

institucemi, které tak zajišťují správu velkého portfolia společností, akciových podílů v drţení 

průmyslových firem (cross holding), ale i podíl zbytkového vlastnictví státu. Dle výsledků 

analýzy realizované v 59 korporacích, které tvořily reprezentativní vzorek kótovaných 

společností na praţské burze  je majoritním vlastníkem ve 43% společností Čech, ve 37% 

zahraniční vlastník a zbývajících 20%  majoritního vlastníka nemá. 

 Právní rámec v ČR je tvořen Obchodním zákoníkem (Zákon č. 513/1991 Sb.), jehoţ 

ustanovení jsou povinná. Společnosti jsou povinny vytvořit stanovy společnosti, upravující 

interní vztahy ve společnosti. Významným milníkem bylo přijetí novely OZ (Zákon 
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č. 370/2000 Sb.), platný od 1. 1. 2001, která se týkala zákona o účetnictví, o cenných 

papírech, o burze CP, o komisi pro CP, o konkurzu a vyrovnání. 

 Správní orgán je v akciové společnosti dvouúrovňový, tzn. výkonným orgánem 

společnosti je představenstvo a kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, avšak platí, 

ţe člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva. Výkonný orgán 

(představenstvo) je sloţen minimálně třemi členy, pokud ve společnosti není pouze jediný 

akcionář. Členové tohoto kolektivního orgánu volí předsedu ze svého středu. Povinností 

společnosti je vytvořit dozorčí radu, která je tvořena minimálně třemi členy nebo takovým 

počtem členů, který je dělitelný třemi. Je-li ve společnosti více neţ 50 zaměstnanců, volí tito 

zaměstnanci 1/3 členů dozorčí rady. VH akcionářů volí/odvolává členy představenstva 

v případě, ţe nejsou voleni/odvoláváni dozorčí radou a jejich funkční období je 5 let. 

Odměňování členů představenstva (manaţerského orgánu) je řízeno Obchodním zákoníkem. 

Představenstvo je odpovědné za řízení společností, včetně předkládání finančních výkazů 

a ročních zpráv VH akcionářů. Představenstvo korporace nesmí přijmout taková opatření, 

která by mohla jakkoliv komplikovat či zabránit převzetí společnosti (fúze, akvizice) jakmile 

je zřejmé, ţe převzetí společnosti započalo. 

 Česká republika se svým vstupem do OECD (1995) zavázala k implementaci „Zásad 

OECD“. V ČR je snaha nalézt způsob, jak přinutit společnosti, aby tyto zásady dodrţovaly. 

V ČR je moţné zpozorovat preferenci uplatňování jasných zákonných ustanovení a dalších 

donucovacích nástrojů. Komise pro cenné papíry v ČR publikovala „Kodex řízení a správy 

společností zaloţený na principech OECD“ (2000) určený primárně pro společnosti, s nimiţ 

je obchodováno na burze z CP. Právní řád České republiky obsahuje některé principy OECD. 

 Co se týče oblasti zveřejňování a transparentnosti, společnosti na území ČR jsou 

povinny zveřejňovat své roční zprávy. U kótovaných společností jsou poţadavky na 

zveřejňování náročnější (pololetní zprávy, predikce transakcí, popis podnikatelské činnosti 

aj.). Všechny poţadované dokumenty je nutné předloţit v elektronické podobě a přístupné 

veřejnosti na internetu.  

4.5.3 Zásadní nedostatky správy společností a tlaky na změny
64

 

 Vymahatelnost obchodního práva včetně úpadkového je absolutně nejslabší stránkou 

správy společností v ČR. Za další výraznou slabinu je moţné povaţovat proces nominace 

a kvalitu členů správních orgánů společností, přičemţ toto tvrzení se týká zejména členů 
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kontrolního orgánu společností (dozorčí rady), u nichţ je finanční gramotnost stále na nízké 

úrovni.   Nominační výbory má pouze minimum společností. Česká republika dosud nesplnila 

poţadavek týkající se nezávislosti členů dozorčí rady vůči managamentu společnosti. 

Prakticky není moţné odvolat členy dozorčí rady. Dalším nedostatkem je neadekvátní 

odměňování dozorčí rady, které je téměř totoţné s odměnou členů představenstva, coţ 

neodpovídá obecně uznávaným mezinárodním standardům. Silnou stránkou je vzdělávání 

a zvyšování úrovně vzdělání v oblasti správy společností. Z průzkumu realizovaného 

společností KPMG (2004) vyplynulo, ţe většina z 240 sledovaných českých společností má 

pouze taková pravidla správy společností, která by vyhovovala pouze základním zákonným 

poţadavkům. Jedná se tak o minimalistický přístup, kdy se realizované praktiky ani neblíţí 

pravidlům nejlepší praxe správy.  Jediným poţadavkem kladeným na členy správního orgánu 

je neexistence střetu zájmů, který je definován Obchodním zákoníkem ČR. Správní orgány 

společnosti jsou sloţeny minimem členů stanoveným zákonem. Dle frekvence zasedání 

správních orgánů, lze poukázat pouze na jejich formální činnost. Oblast řízení rizik není 

integrována v celé společnosti, ale většinou v pár vybraných oblastech (zejména ve finanční). 

Za pozitivní lze povaţovat fakt, ţe společnosti při řízení vyuţívají moderních metod, jako 

například metodu BSC (Balanced Scorecard). Ţádný ze správních orgánů společnosti nebývá 

systematicky informován o vývoji trhu, zákaznících, moţných rizicích či konkurenci.
65

 

4.5.4 Reformy 21. století 

 Reformy 21. století se vztahují k  90. letům 20. století, kdy došlo k transformaci 

ekonomiky a s ní  i nezbytnou privatizací státního majetku.  V tomto období vyvstala nutnost 

vytvořit institucionální prostředí, které by odpovídalo trţní ekonomice. Následně uvedené 

reformy navazují na 90. léta 20. století, která charakterizují počáteční stav české legislativy. 

V roce 1996 došlo k reformním opatřením z důvodu ochrany minoritních akcionářů 

a netransparentnosti trhu v podobě implementace povinných nabídek. V témţe roce došlo 

k přeměně investičních fondů na holdingové společnosti. Příčinou této transformace bylo, ţe 

holdingy nepodléhaly restrikci portfolia (zákaz překročení 20% podílu jednoho emitenta) 

a měly lepší přístup k dlouhodobým peněţním prostředkům (moţnost emitovat obligace), na 

rozdíl od investičních fondů. Holdingové společnosti jsou řízeny obchodním zákoníkem 

a mohou nabýt neomezeného podílu ve společnosti. Jedním ze zásadních reformních opatření 

bylo zrušení IPF (2002), kdy došlo k jejich přeměně na fondy kolektivního investování 
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(Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování). V závislosti s vyskytujícími se problémy 

v oblasti správy společností, byly přijaty dodatky k jednotlivým zákonům. Jedním z nich je 

i novela obchodního zákoníku (Zákon č. 370/2000 Sb.), která byla významná pro správě 

společností. Významnou reformou je i novelizace Kodexu řízení a správy společností (2004). 

4.5.5 Budoucí vývoj systému
66

 

 V současnosti je moţné sledovat pozitivní trendy ve vývoji správy korporací. Fatální 

selhání mechanismů vlastnické kontroly spojené se skandály v téţe oblasti a také globalizace 

trhů vedou ke větší transparentnosti správy společností. Právní rámec EU a novela 

obchodního práva umoţňuje přechod z dvouúrovňového systému správních orgánu na 

jednoúrovňový. Index adaptability dle IMD českých podniků roste, coţ vypovídá o vyspělosti 

a schopnosti flexibility reakce na poţadavky trhu.  Dle indikátoru etiky uplatněné v praxi 

českých podniků (Transparency International) se česká republika umístila v poslední desítce 

z celkového počtu 60-ti zemí, coţ je varující. V současnosti dochází ke značnému tlaku 

vedoucímu k vytvoření kompetentní a především nezávislé kontroly výkonných sloţek 

správního orgánu v souvislosti s dopady finančních skandálů v globálním měřítku. Nelze 

jednoznačně vyřknout, zda existuje příčinná spojitost mezi efektivní správou společností a její 

výkonností, jelikoţ nejsou stanoveny takové indikátory, které by umoţnily objektivní 

posouzení, proto je nezbytné je vytvořit. Přes nedostatečný dohled vykonávaný nad 

managementem společnosti, neefektivní zavedení etických kodexů a neadekvátní oceňování 

manaţerů, lze dle průzkumů IMD konstatovat, ţe česká ekonomika roste. Tyto výsledky jsou 

alarmující, a měly by podněcovat ke zlepšení monitorovacích činností a zejména zefektivnění 

a vyšší transparentnosti správy společností. Pro oblast výzkumu je nutné dlouhodobě sledovat 

vybrané atributy správy společností v hospodářské praxi. 

4.6  KOMPARATIVNÍ ANALÝZA 

 Při srovnávání systémů správy korporací v jednotlivých zemích bylo nutné postupovat 

dle vazeb zkoumaných faktorů vůči systému, který je zkoumán. Byl zde pouţit základní 

přístup, který zachycuje tab. 4.6.1, která dále diferencuje otázky, na něţ se snaţíme nalézt 

odpověď, předmět a cíl výzkumu. Doplňujícím východiskem rozumíme konkrétní případy 
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problematických oblastí, které jsou v tabulce doplněny tak, aby představovaly pro další 

analýzy výzkumné předpoklady.  

 Je nutné, aby komparace systému správy korporací v pobaltských zemích a České 

republice zahrnovala veškeré podstatné charakteristiky všech oblastí dané problematiky, které 

by jakýmkoliv způsobem mohly vést k dlouhodobé prosperitě podnikové sféry. Z tohoto 

důvodu následná komparace obsahuje pět okruhů faktorů správy korporací, které byly 

zvoleny dle běţného členění Kodexů nejlepší praxe správy. Následně uvedených 5 okruhů 

představuje celou problematiku správy korporací:
67

 

 Rysy systému jako celku 

 Formy podniků 

 Vlastnická struktura 

 Finanční systém 

 Správní orgány společnosti 

 Pro kaţdou z těchto pěti skupin byla za pouţití heuristické metody vybrána řada 

primárních faktorů správy společností, coţ zachycuje obr. 4.6.2. Výsledná zjištění ohledně 

faktorů skrz čtyřmi zeměmi jsou uspořádány v tabulce č. 4.6.3, která zachycuje komparaci 

systému správy společností v pobaltských zemích a ČR. Závěr této kapitoly je věnován 

podrobnějšímu analyzování výsledků z tabulky komparace.  
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Tab. č. 4.1 Komparace systémů správy společností v ČR a pobaltských zemích 

KOMPARACE SYSTÉMŮ SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REBUBLICE 

A POBALTSKÝCH ZEMÍCH 

 1. 2. 3. 4. 

Otázka 

V čem se 

systémy 

podobají či liší? 

Proč se podobají nebo 

liší? 

Jaký dopad má 

přijatý systém? 
Co lze zlepšit? 

Cíl Deskripce Explanace Evaluace Doporučení 

Předmět 

zkoumání 

Atributy 

systému 
Vnější faktory 

Dopady přijatého 

systému 
Kombinace 

Konkrétní 

případy 

Privatizační 

programy 

Politické faktory, 

tradiční metody 

Selhání 

mechanizmů, 

privatizační a 

úvěrové podvody 

Úprava legislativy – 

investiční fondy, 

zveřejňování a 

transparentnost, 

povinný výbor pro 

audit 

Vlastnická 

struktura 

Politické faktory, 

postprivatizační 

koncentrace 

vlastnictví 

Převáţně 

koncentrované 

vlastnictví 

privatizovaných 

podniků 

Úprava legislativy – 

ochrana minoritních 

akcionářů, investiční 

fondy, registr 

vlastnických drţeb 

Uplatnění Kodexu 

dobré praxe 

Právní rámec 
Inspirace německým 

právem 

Německý model 

s jeho nedostatky, 

path depedence 

(závislost na 

minulé cestě) 

Úprava legislativy – 

umoţnit variantní 

řešení modelu 

Dvouúrovňový 

orgán 

Inspirace německým 

modelem správního 

orgánu 

Nefunkčnost 

dozorčí rady, příliš 

silná vyjednávací 

pozice 

zaměstnanců 

Úprava legislativy – 

umoţnit variantní 

řešení správního 

orgánu 

Finanční systém 

 

Silný bankovní 

systém, nízká trţní 

kapitalizace 

Neefektivní 

alokace kapitálu, 

nefunkčnost 

kapitálového trhu 

Úprava legislativy – 

usnadnit vstup 

podniku na 

kapitálový trh všude 

Model správy 

společností 

zaloţený na 

bankách 

Tradiční bankovní 

finanční systém, nízká 

trţní kapitalizace 

Koncentrované 

vlastnictví podniků, 

nefunkčnost kap. 

trhu, neefektivní 

alokace kapitálu, 

nepruţnost vůči 

trţním změnám, 

neefektivní výkon 

vlastnických práv, 

přímé 

monitorování 

managementu 

vlast. 

Úprava legislativy – 

umoţnit variantní 

řešení modelu. 

Uplatnění Kodexu 

dobré praxe 

Zdroj: Hučka 2012



 
 

64 
 

Obr. 4.2. Klasifikace faktorů správy společností 

 

SYSTÉM SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ

 

Vlastnická struktura
 

Finanční systém
 

Podnikové formy
 

Orgány společnosti
 

Systém jako celek
 

Celková orientace 
systému

Právní systém

Model správy 
společností

Charakteristický rys 
systému

Pouţité metody 
privatizace

Kodex dobré správy 
společností 

Základní formy pro 
správu společností 

Minimální kapitál 
a.s.

Odpovědnost a 
ručení a.s.

Registrace a.s.

Minimální počet 
vlastníků

Převaţující 
vlastnická struktura

Vlastnictví akcií 
managementem

Vlastnictví akcií 
bankami

Kříţové vlastnictví 

Druhy akcií

Přeměna úspor na 
investice

Získávání potřebného 
investičního kapitálu

Orientace investorů

Trh pro kontrolu 
společností

Počet kótovaných 
firem na burze CP 

Správní orgán

Minimální počet členů 
představenstva

Minimální počet členů 
DR

Koncentrace moci

Role zaměstnanců ve 
správním orgánu

Zastoupení bank ve 
správním orgánu (DR)

Zastoupení politické 
sféry ve spr. orgánu  

Statutární max. doba 
setrvání ve funkci řed.

Statutární omezení na 
odměňování ředitelů

Participace ředitelů na 
akciových 
pobídkových plánech

Povinnost zveřejnění 
celk. odměn ředitelů 

Povinnost zveřejnění 
odměn jedn. ředitelů

 

Zdroj: Hučka 2012
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Tab. č. 4.2. Srovnání systémů správy v České republice a pobaltských zemích
68

 

SROVNÁNÍ SYSTÉMŮ SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ V POBALTSKÝCH ZEMÍCH 

VE SROVNÁNÍ S ČESKOU REPUBLIKOU 

LIST: 1 

LISTŮ: 6 

Poř

. 

čís.  
CHARAKTERISTIKA 

Česká 

republika 
Litva Lotyšsko Estonsko 

I. Základní informace o systému     

1. Celková orientace systému správy 

společností 

bankovně 

orientovaný 

systém 

bankovně 

orientovaný 

systém 

bankovně 

orientovaný 

systém 

bankovně 

orientovaný 

systém 

2. Právní systém občanské právo  občanské právo občanské právo občanské právo 

3. Model správy společností kontinentálně 

evropský 

modifikovaný  

kontinentálně 

evropský 

modifikovaný  

kontinentálně 

evropský 

modifikovaný 

kontinentálně 

evropský 

4. Charakteristický rys přijatého modelu 

správy společností 

specifická role 

IPF v procesu 

privatizace 

specifická role 

IPF v procesu 

privatizace 

specifická role 

privatizační 

agentury 

v procesu 

privatizace  

Role Státního 

kompenzační-

ho fondu. 

Neexistuje 

zákonné 

omezení kapit. 

investic. 

5. Pouţité metody privatizace:     

 kupónová metoda ano ano ano ano (částečně) 

 přímé prodeje ano  ano ano ano 

 veřejné soutěţe ano  ano ano ano 

 dluhopisová metoda ne ne ne ne 

 restituce ano  ano ano ano 

 převod majetku na obce ano  ano ano ano 

 aukce  ano, u malé 

privatizace 

ano ano ano 

 manaţerský výkup ne  ne ne ne 

     

SROVNÁNÍ SYSTÉMŮ SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ V POBALTSKÝCH ZEMÍCH 

VE SROVNÁNÍ S ČESKOU REPUBLIKOU 

LIST: 2 

LISTŮ: 6 

Poř

. 

čís.  

CHARAKTERISTIKA 
Česká 

republika 
Litva Lotyšsko Estonsko  

6. Kodex dobré praxe správy 

společností: 

    

 publikován 2001 2003  2006 

 aktualizován 2004 2006 2005 nebyl 

 závaznost ne, pouze 

doporučený 

ano, pro 

společnosti 

kótované na 

burze  

ne, pouze 

doporučený 

ano, pro 

společnosti 

kótované na 

burze 

7. Základní formy pro správu 

společností 

    

8. Minimální kapitál akciové společnosti 20 mil. Kč pro 

veřejné a.s. 

2 mil. pro ostatní 

43 443 EUR 

základního 

kapitálu 

25 000 LVL 

základního 

kapitálu 

400 000 EEK 

(25 600 €) 
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a.s. 

9. Odpovědnost a ručení akciové 

společnosti 

omezené ručení  omezené 

ručení 

omezené ručení omezené 

ručení 

10. Registrace akciové společnosti povinná 

v obchodním 

rejstříku  

povinná 

v obchodním 

rejstříku, 

registru 

právnických 

osob 

povinná 

v obchodním 

rejstříku 

povinná 

v obchodním 

rejstříku 

SROVNÁNÍ SYSTÉMŮ SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ V POBALTSKÝCH ZEMÍCH 

VE SROVNÁNÍ S ČESKOU REPUBLIKOU 

LIST: 3 

LISTŮ: 6 

Poř

. 

čís.  
CHARAKTERISTIKA 

Česká 

republika 
Litva Lotyšsko Estonsko 

III. Vlastnická struktura     

11. Minimální počet vlastníků 1, je-li 

zakladatelem 

právní subjekt;        

2 nebo více u 

ostatních a.s. 

1, je-li 

zakladatelem 

právní 

subjekt;        

2 nebo více u 

ostatních a.s. 

1 – jednotlivec, 

právnická osoba 

nebo osobní 

společnosti 

1 – fyzická 

nebo 

právnická 

osoba 

12. Převaţující vlastnická struktura:     

 stupeň koncentrace značný  

 

značný značný značný 

 typy vlastníků institucionální 

investoři; 

individuální 

investoři; 

manaţeři 

 

institucionální 

investoři; 

individuální 

investoři; 

manaţeři 

institucionální 

investoři; 

individuální 

investoři; 

manaţeři 

investoři; 

banky; 

manaţeři 

13. Vlastnictví akcií managementem vyskytuje se u 

soukromé a.s. 

časté, 

vyskytuje se u 

soukromé a.s. 

vyskytuje se u 

soukromé a.s. 

vyskytuje se u 

soukromé a.s. 

14. Vlastnictví akcií bankami časté, zpravidla 

nepřímé přes IF 

 

časté  málo časté  časté 

15. Kříţové vlastnictví časté 

 

časté 

 

časté 

 

časté 

 

SROVNÁNÍ SYSTÉMŮ SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ V POBALTSKÝCH ZEMÍCH 

VE SROVNÁNÍ S ČESKOU REPUBLIKOU 

LIST: 4 

LISTŮ: 6 

Poř

. 

čís.  

CHARAKTERISTIKA 
Česká 

republika 
Litva Lotyšsko Estonsko 

IV. Finanční systém     

16. Druhy akcií akcie na drţitele; 

registrované akcie  

 

akcie na 

drţitele; 

registrované 

akcie  

 

akcie na drţitele; 

registrované akcie  

registrované 

akcie  
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18. Získávání potřebného investičního 

kapitálu: 

    

 bankovní úvěry 
zpravidla  zpravidla zpravidla zpravidla 

 emise akcií 
v malé míře v malé míře v malé míře v malé míře 

19. Orientace investorů do značné míry 

strategická 

do značné 

míry 

strategická 

 

do značné míry 

strategická 

Strategická 

20. Trh pro kontrolu společností málo rozvinutý a 

malý 

málo 

rozvinutý   

málo rozvinutý a 

malý 

malý, s nízkou 

likviditou  

21. Počet kótovaných firem na burze CP malý  malý malý malý 

SROVNÁNÍ SYSTÉMŮ SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ V POBALTSKÝCH ZEMÍCH 

VE SROVNÁNÍ S ČESKOU REPUBLIKOU 

LIST: 5 

LISTŮ: 6 

Poř

. 

čís.  

CHARAKTERISTIKA 
Česká 

republika 
Litva Lotyšsko Estonsko 

V. Orgány společnosti     

22. Správní orgán:     

 jednoúrovňový (bez dozorčí 

rady) 
ne  ano, povinné 

pro soukromé 

a.s.  

 

ne ne 

 dvouúrovňový ano  ano, povinné 

pro finanční 

instituce  

 

ano ano 

 volba mezi jednoúrovňovým a 

dvouúrovňovým 
ne  ano, platí pro 

veřejně 

obchodované 

společnosti  

 

ano ne  

23. Minimální počet členů představenstva 3 3 1 není 

stanoveno 

24. Minimální počet členů dozorčí rady 3 3 3 3 

25. Koncentrace moci představenstvo  představenstv

o nebo rada 

ředitelů  

 

představenstvo představenstv

o 

26. Role zaměstnanců ve správním 

orgánu 

1/3 členů DR je 

volena 

zaměstnanci (nad 

50 zam.) 

 

ţádná 

specifická 

práva  

1/3 členů DR je 

volena 

zaměstnanci 

není v OZ 

ošetřeno  

27. Zastoupení bank ve správním orgánu 

(dozorčí radě) 

přípustné a silné  přípustné, 

omezeno 

právními 

předpisy  

 

slabé  silné 

28. Zastoupení politické sféry ve 

správním orgánu 

 

 

neţádoucí;       u 

státních podniků 

časté 

 

 

neţádoucí;       

u státních 

podniků časté 

neţádoucí neţádoucí;       

u státních 

podniků časté 
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SROVNÁNÍ SYSTÉMŮ SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ V POBALTSKÝCH ZEMÍCH 

VE SROVNÁNÍ S ČESKOU REPUBLIKOU 

LIST: 6 

LISTŮ: 6 

Poř

. 

čís.  

CHARAKTERISTIKA 
Česká 

republika 
Litva Lotyšsko Estonsko 

29. Statutární maximální doba setrvání ve 

funkci ředitelů 

5 let, můţe být 

znovu zvolen 

5 let, můţe 

být znovu 

zvolen 

5 let, můţe být 

znovu zvolen 

5 let 

30. Statutární omezení na odměňování 

ředitelů 

ano  ano ano ano 

31. Participace ředitelů na akciových 

pobídkových plánech 

ano  ano ano ano 

32. Povinnost zveřejnění celkových 

odměn ředitelů 

ano, u veřejně 

obchodovaných 

a.s. 

ano, u veřejně 

obchodovanýc

h a.s. 

ano, u veřejně 

obchodovaných 

a.s. 

ano 

33. Povinnost zveřejnění odměn 

jednotlivých ředitelů 

ano, u veřejně 

obchodovaných 

a.s. 

ano, u veřejně 

obchodovanýc

h a.s. 

ne ano 

Zdroj: Hučka 2012 
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4.7  ZÁVĚRY Z KOMPARATIVNÍ ANALÝZY
69

 

 Informace charakterizující systém správy společností ve sledovaných a srovnávaných 

zemích (ČR, Litva, Lotyšsko, Estonsko) jsou uvedeny v tabulce č. 4.2, skládající se z pěti 

částí (číslování I. – V.)  

4.7.1 Část I. Základní informace o systému 

Tato část je tvořena šesti charakteristikami (1. - 6.): 

1. Celková orientace systému správy společností: všechny srovnávané země uplatňují 

kontinentálně – evropský systém (bankovně orientovaný systém). 

2. Právní systém: legální systém ve všech sledovaných zemích vychází z občanského 

práva.   

3. Model správy společností: ve všech sledovaných zemích je uplatňován kontinentálně 

– evropský model, který je charakterizován v teoreticko-metodické části (viz. kapitola 

2.3.1). V Litvě je tento model správy modifikován, tzn., ţe valná hromada akcionářů 

volí/odvolává jak členy dozorčí rady, tak představenstva. V Lotyšsku a Estonsku je 

model správy nemodifikovaný, tzn. VH akcionářů volí dozorčí radu, a ta dále jmenuje 

představenstvo. V ČR je moţné uplatnit jak modifikovaný, tak nemodifikovaný model 

(dle stanov společnosti). 

4. Charakteristický rys přijatého modelu správy společností: u jednotlivých 

sledovaných zemí pozorujeme disparity, které vycházejí zejména z „path dependency“ 

závislosti na cestě zvolené v minulosti, tzn. transformace ekonomik (uplatněné metody 

a způsob privatizačního procesu). 

5. Použité metody privatizace: všechny sledované země pouţily v privatizačním procesu 

metodu kupónové privatizace (v různých modifikovaných podobách), aukce, stejně 

jako metodu přímého prodeje a veřejné soutěţe, restituce a převod státního majetku na 

obce. 

6. Kodex dobré praxe správy společností: kodex dobré praxe správy společností byl 

přijat ve všech zemích a stejně tak byl dle potřeb aktualizován. Kodex má pro ČR 

a Lotyšsko doporučující charakter s výjimkou Litvy a Estonska, kdy je pro 

společnosti, s nimiţ je obchodováno na burze CP závazný. 

                                                           
69

 HUČKA, Miroslav a kolektiv. Správa společností v zemích střední a východní Evropy. 1. vyd. Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 170. ISBN 978-80-248-2937-1. 
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4.7.2 Část II. Podnikové formy 

Tato část je sloţena ze čtyř charakteristik (7. - 10.) 

7. Základní formy pro správu společností: v ČR, Litvě, Lotyšsku a Estonsku mají dvě 

formy akciových společností za a) veřejná akciová společnost kótovaná na burze CP, 

za b) soukromá akciová společnost, kdy s akciemi není veřejně obchodováno na trhu 

CP.  

8. Minimální kapitál akciové společnosti: v pobaltských zemích činí základní kapitál 

společností 25 000 – 50 000 EURO v ČR 2 000 000 Kč. 

9. Odpovědnost a ručení akciové společnosti: ve všech zemích je ručení omezeno. 

10. Registrace akciové společnosti: ve všech zemích je registrace akciových společností 

ze zákona povinná v centrálním obchodním rejstříku. 

4.7.3 Část III. Vlastnická struktura 

Třetí část obsahuje 5 dílčích charakteristik (11. - 15.) 

11. Minimální počet vlastníků: u akciových společností sledovaných zemí je zákonem 

stanoven minimální počet vlastníků 1-2. 

12. Převažující vlastnická struktura: vlastnická struktura je ve všech zemích značně 

koncentrovaná. Co se týče typu vlastníka, dominují ve všech sledovaných zemích 

individuální investoři a institucionální investoři (fondy). 

13. Vlastnictví akcií managementem: v soukromých akciových společnostech, s nimiţ 

není veřejně obchodován, mohou být jejich vlastníky manaţeři. 

14. Vlastnictví akcií bankami: v analyzovaných zemích se vyskytuje často případ 

nepřímého vlastnictví ze strany bankovních institucí tím, ţe ovládají investiční fondy. 

15. Křížové vlastnictví: ve sledovaných zemích je kříţové vlastnictví běţným jevem 

a spočívá v tom, ţe určitá společnost vlastní podíl akcií v jiné společnosti a opačně, 

čímţ dochází ke vzájemnému vlastnění.  

4.7.4 Část IV. Finanční systém 

Tato část je sloţena z 6 dílčích charakteristik (16. – 21.) 

16. Druhy akcií: ve všech zemích je uplatněn typ registrovaných akcií a akcií na drţitele 

s výjimkou Estonska. 
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17. Přeměna úspor na investice: tento proces je zajišťován ve všech analyzovaných 

zemích v převáţné míře prostřednictvím bankovních institucí. 

18. Získávání potřebného investičního kapitálu: ve všech zemích je příliv kapitálu 

zajišťován pomocí úvěru poskytovaných bankovními institucemi, zatímco minimální 

počet společností pouţívá emise akcií na burze CP za účelem získání potřebného 

investičního kapitálu.  

19. Orientace investorů: lze hovořit o strategické orientaci investorů, vzhledem k tomu, 

ţe ve všech analyzovaných zemích převaţují manaţeři a institucionální investoři, coby 

hlavní vlastníci. 

20. Trh pro kontrolu společností: jedním z rysů kontinentálně-evropského modelu je 

málo rozvinutý trh, který představuje ve všech sledovaných zemích burza CP (jedná se 

vţdy o malé burzy). 

21. Počet kótovaných firem na burze CP: vzhledem k tomu, ţe se jedná o malé burzy ve 

všech sledovaných zemích, je i počet kótovaných společností malý (nepřesahuje počet 

100 společností). 

4.7.5 Část V. Orgány společnosti 

Tuto část tvoří  12 charakteristik (22. -33.)  

22. Správní orgán: správní orgán je ve všech sledovaných zemích legislativně stanoven. 

V ČR a Estonsku je předepsán dvouúrovňový správní orgán. V případě Litvy 

a Lotyšska je moţné si zvolit jednoúrovňový či dvouúrovňový správní orgán. 

23. Minimální počet členů představenstva: v případě této charakteristiky není 

u jednotlivých analyzovaných zemí shoda v počtu, přičemţ ten se pohybuje mezi 

jedním aţ pěti členy. 

24. Minimální počet členů dozorčí rady: dle právní úpravy je počet členů dozorčí rady 

shodný (tři členové) ve všech sledovaných zemích. 

25. Koncentrace moci: správním orgánem společnosti, který má v rukou koncentraci moci 

je představenstvo, kromě Litvy, kde je moc koncentrována v rukou generálního 

ředitele. 

26. Role zaměstnanců ve správním orgánu: v ČR a Lotyšsku jsou zaměstnanci 

společnosti zastoupeni v dozorčí radě formou určitého počtu svých reprezentantů. 

27. Zastoupení bank ve správním orgánu (dozorčí radě): zastoupení bank je ve všech 

sledovaných zemích přípustné.  



 

72 
 

28. Zastoupení politické sféry ve správním orgánu: v případě podniků ve vlastnictví státu 

je takovéto zastoupení v analyzovaných zemích poměrně časté, krom Lotyšska, kde 

toto zastoupení není ţádoucí. 

29. Statutární maximální doba setrvání ve funkci ředitelů: doba setrvání ve funkci 

ředitelů nesmí dle zákona překročit dobu pěti let ve všech sledovaných zemích. 

30. Statutární omezení na odměňování ředitelů: ze zákona je stanoven maximální limit 

odměňování ředitelů. 

31. Participace ředitelů na akciových pobídkových plánech: u této charakteristiky je 

zřejmá shoda ve všech porovnávaných zemích. 

32. Povinnost zveřejnění celkových odměn ředitelů: tato povinnost existuje ve všech 

zemích, které jsou sledovány, týká se zejména kótovaných akciových společností. 

33. Povinnost zveřejnění odměn jednotlivých ředitelů: v některých zemích je tato 

povinnost vyţadována na rozdíl od jiných. 

4.7.6 Shrnutí výsledků komparativní analýzy 

 Z provedené komparativní analýzy systému správy společností v pobaltských zemích 

(Litva, Lotyšsko, Estonsko) ve srovnání se systémem správy uplatněném v České republice 

prostřednictvím 33 zvolených atributů lze vyvodit tyto závěry: 

 Ve všech čtyřech srovnávaných zemích proběhl privatizační proces. 

 Většina atributů vykazuje shodu s kontinentálně-evropským modelem. 

 Charakteristickým rysem všech sledovaných zemí je do značné míry nerozvinutý trh 

kapitálu, co se týče objemu, s kterým je zde obchodováno. 

 Kodexy dobré praxe s doporučením závaznosti přijaly všechny sledované země. 

 Tyto země mají společný vysoký stupeň koncentrace vlastnictví, kdy hlavními 

vlastníky jsou manaţeři společnosti a institucionální investoři. 

 Transformace úspor v investice je zprostředkována zejména bankovním sektorem ve 

všech analyzovaných zemích. 

 Pro všechny sledované země je zákonem stanoven dvouúrovňový správní orgán, avšak 

ve srovnání s pobaltskými zeměmi je Česká republika specifická v tom, ţe společnosti 

mají moţnost preference mezi modifikovaným či nemodifikovaným dvouúrovňovým 

modelem správy společností v případě, ţe stanovy neurčí jinak. 

 Představenstvo společností je nositelem moci ve všech srovnávaných zemích. 
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 Výše analyzované země jsou inspirovány angloamerickými přístupy, coby 

celosvětovými standardy (standardy účetnictví, trhy kapitálu, zveřejňování a transparentnosti, 

práva akcionářů). Důvodem vnímání této potřeby je působení pobaltských zemí včetně ČR na 

angloamerických kapitálových trzích, kde je nutné přizpůsobit se globálním investorům. Tyto 

trendy vývoje vzbuzují pochybnosti, zda je kontinentálně-evropský model správy společností 

pro pobaltské země i ČR nejvhodnějším řešením. V budoucnu lze očekávat snahy 

konvergovat tyto dva modely do jednoho hybridního systému v dalším stádiu vývoje správy 

korporací ve světě. Na tuto skutečnost poukazují následující faktory: 

 Rostoucí vliv Kodexů dobré praxe správy, zaloţeném na principech OECD 

 Nutnost přílivu zahraničního kapitálu do tranzitivních ekonomik, a tak získat hnací 

motor pro své ekonomiky 

 Nutnost vybudovat důvěru v mezinárodní trhy prostřednictvím odpovědnosti 

korporací a transparentnosti 

 Neustálé zvyšování výkonnosti a efektivity společností 

 Zjednodušení příhraničních trhů kapitálu 

 Nutnost sjednocení mezinárodních jak účetních, tak finančních standardů. 
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5  ZÁVĚR 

 Pojem správa společností dnes není pouze pojem uţívaný v mnoha publikacích, ale je 

významnou a především nezbytnou součástí hospodářské praxe, coţ si v současné době 

uvědomuje mnohem více, neţ kdy dřív.  

 Cílem bylo systém správy společností v jednotlivých zemích co nejdetailněji 

charakterizovat, srovnat jejich správu se správou společností v České republice. Na základě 

toho vyvodit odpovídající závěry a především doporučení, jakým směrem se dále ubírat. 

Domnívám se, ţe cíle této diplomové práce bylo dosaţeno prostřednictvím odpovídající 

charakteristiky provedené u kaţdé země, která dále obsahovala jak vyhodnocení správy 

společností pro kaţdou zemi, tak nutnost změn společně s perspektivou dalšího vývoje. 

Komparativní analýzou bylo dosaţeno přehledného srovnání klíčových atributů v oblasti 

správy a řízení. 

 Prostřednictvím této diplomové práce jsem dospěla k závěru, ţe správa korporací 

v zemích střední a východní Evropy vykazuje v současnosti pozitivní tendence vývoje. Celá 

řada, ať uţ privatizačních či postprivatizačních podvodných jednání, uplatněných ve všech 

analyzovaných zemích, způsobila, ţe došlo ke skandálům a  k selháním mechanismů 

vlastnické kontroly. Díky nekalému jednání bylo nezbytné realizovat adekvátní regulatorní 

reformy, které vedou ke zvýšení transparentnosti správy společností. Ve většině případů, kdy 

došlo k takovémuto selhání, lze vidět určité shodné atributy v podobě nedostatečné 

průhlednosti informací, latentních činností vedoucí ke zpronevěře či v nedostatečné kontrole 

realizované správním orgánem společně s auditory. Země střední a východní Evropy vnímají 

efektivní správu společností jako ukazatel, který značně sniţuje pravděpodobnost rizika, ţe 

dojde k porušení zákona s následnou hmotnou škodou ze strany korporací. Z tohoto důvodu se 

praxe správy korporací stává indikátorem hodnoty společností, bez ohledu na to, o jakou 

formu akciové společnosti se jedná.  Pozornost bude soustředěna zejména na efektivitu 

činností dozorčích rad ve společnostech, jejichţ činnost v minulosti byla zastíněna činností 

představenstev. Země střední a východní Evropy vykazují snahu sjednotit legislativní rámec 

pomocí právních a regulačních změn s evropskými standardy. Co se týče oblasti kodexů 

správy a řízení společností, lze předpokládat, ţe budou neustále zdokonalovány a aplikovány 

v  obou formách akciových společností. V budoucnu budou vytvářeny tlaky na začlenění 

a zapojení vnějších stakeholderů do systému správy korporací, při současném kladení důrazu 

na vzájemnou komunikaci a zohlednění jejich poţadavků a názorů.  Členstvím pobaltských 

zemí a ČR v Evropské unii společně s liberalizací těchto ekonomik bude ovlivněn budoucí 
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vývoj správy společností. Eventualita opuštění dosud uplatňovaného kontinentálně-

evropského modelu a přijetí některých charakteristik angloamerického modelu se jeví 

korporacím do značné míry jako atraktivní. Nově přetvářející se kapitálové trhy v zemích 

střední a východní Evropy se budou zintenzivňovat, a tím více se budou akciové společnosti 

transformovat do podoby veřejně obchodovatelných společností kótovaných na burze CP. 

V souvislosti se světovou globalizací, se společnostem naskýtá moţnost obchodovat nejen na 

domácích trzích kapitálu, ale i na pro ně tak přitaţlivých zahraničních trzích kapitálu. 

 Přínos této práce spatřuji v tom, ţe se lze poučit ze zkušeností v oblasti správy 

společností, které jsou specifické pro kaţdou ze čtyř analyzovaných zemí. Charakteristiky 

jednotlivých zemí a jejich následná komparace umoţňují určit shodné atributy jednotlivých 

systémů správy společností, stejně tak jako disparity, které jsou příčinou odlišné úrovně 

správy společností v jednotlivých zemích. Tyto disparity lze s trochou nadsázky povaţovat 

buďto za odstrašující případ, nebo jako vzor, ke kterému by bylo vhodné směřovat veškeré 

budoucí aktivity, jelikoţ tranzitivní ekonomiky se budou inspirovat těmi rámci správy 

společností, které dosáhly historického úspěchu. 
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