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"Stakeholder Value" jako nový fenomén práva obchodních korporací 

Abstrakt 
 

Práce se věnuje „stakeholder value“ jako jednomu z přístupů ke corporate governance. 

Hlavním cílem práce je podat charakteristiku stakeholder value a přiblížit pozici přístupu 

v (zejména) českém právu obchodních korporací de lege lata, dílčím cílem je i zamyšlení nad 

možnou úpravou de lege ferenda a upozornění na problematická místa právní úpravy ve vztahu ke 

stakeholder value. Dalším z cílů práce je objasnit prostřednictvím empirického výzkumu pozici 

stakeholder value a některých konceptů s tímto fenoménem souvisejících v České republice.  

Práce je členěna do sedmi kapitol. Začíná představením pojmu „stakeholder value“ jako 

jednoho z modelů corporate governance, sledujícího jako jeden z účelů obchodní společnosti 

uspokojování zájmů širokého okruhu stakeholderů, tj. zainteresovaných stran, svázaných určitým 

způsobem s obchodní korporací. Následuje teoretický úvod do corporate governance. Druhá 

kapitola pojednává o shareholder value modelu, stavěném do kontrastu vůči stakeholder value a 

kladoucím důraz na sledování výhradně zájmů společníků či akcionářů. Třetí kapitola se věnuje 

tzv. osvícené modifikaci shareholder value v podobě enlightened shareholder value modelu, 

spočívajícího v zohledňování zájmů širšího okruhu stakeholderů za účelem maximalizace zisku 

obchodní korporace. Čtvrtá kapitola se zabývá teoretickými východisky stakeholder value modelu 

a vymezuje jeho optikou účel obchodní korporace, jež vedle tvrby zisku spočívá i v naplňování 

zájmů ostatních skupin stakeholderů. Dále je popsán vztah mezi stakeholder value a hodnotou 

obchodní společnosti a přístup k určování hodnoty obchodní společnosti prostřednictvím faktorů 

ovlivňujících užitek pociťovaný stakeholdery, který je zásadní pro jejich rozhodnutí spolupracovat 

s korporací.  

Po pojednání o corporate social responsibility následuje šestá kapitola věnovaná postavení 

stakeholder value v českém právu obchodních korporací, a to se zaměřením na povinnost péče 

řádného hospodáře a související pravidlo podnikatelského úsudku, v jehož rámci se v souvislosti 

se stakeholder value otevírá prostor pro diskuzi vzhledem k požadavku na jednání v obhajitelném 

zájmu obchodní korporace. Výklad obhajitelného zájmu je komplikován absentující judikaturou, 

a zohledňování zájmů stakeholderů členy statutárních orgánů kapitálových obchodních 

společností na úkor maximalizace zisku tak může pro tyto členy představovat riziko, spočívající 

zejména v možnosti právního postihu ve smyslu společnické či akcionářské žaloby, následného 

ručení vůči věřitelům a ve snadné odvolatelnosti. Jak prokázal empirický výzkum provedený za 

účelem zjištění pozice stakeholder value v českém korporačním prostředí, popsaný v sedmé 

kapitole, čím silněji pociťují členové statutárních orgánů hrozbu právní odpovědnosti v souvislosti 
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se sledováním prospěchu stakeholderů, v tím menší míře jejich zájmy zohledňují. Výzkum dále 

ukázal, že zhruba dvě třetiny manažerů obchodních korporací v České republice zahrnují zájmy 

širšího okruhu stakeholderů do rozhodování v rámci obchodního vedení korporací. To ovšem 

neznamená aplikaci stakeholder value modelu corporate governance. Z výzkumu současně 

vyplývá, že více než 95 % členů statutárních orgánů do určité míry souhlasí, že obchodní 

společnosti přináší zohledňování zájmů stakeholderů prospěch. Mohou je tak zohledňovat ve 

smyslu enlightened shareholder value modelu za účelem maximalizace zisku, přičemž by podle 

poznatků, z nichž tato práce vychází, neměli čelit hrozbě postihu za porušení péče řádného 

hospodáře, stejně jako při rozhodování ve smyslu shareholder value.   
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