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Úvod
Ačkoli ne každý z řad managementu obchodních korporací fungujících v České republice zná
obsahovou náplň pojmu stakeholder či stakeholder value, každá korporace se těmito fenomény
musí v praxi do určité míry zabývat, ať již jde o zákazníky a jejich zájem o produkty či služby
obchodní společnosti, zaměstnance a jejich loajalitu, společníky a další investory a jejich ochotu
investovat do korporace, komunitu poskytující daňové úlevy či jiné pobídky nebo o jiné skupiny
zainteresovaných stran. Diskuze se vede o míře, v jaké by měly být zájmy ostatních skupin
stakeholderů vedle samotných společníků obchodních společností při jejich řízení zohledňovány,
o přínosech jejich zohledňování pro obchodní korporace a o tom, zda samotné sledování prospěchu
stakeholderů představuje součást účelu existence obchodních korporací.
Téma stakeholder value se tak vyznačuje značným přesahem do více oborů, především do
ekonomie. I v oblasti korporačního práva však vzhledem k rozcházejícím se názorům na výše
uvedené problémy vyvolává řadu otázek, které mají potenciál vzbuzovat nejistotu, a to zejména
ohledně naplňování povinnosti členů statutárních orgánů jednat s péčí řádného hospodáře a
uplatnění pravidla podnikatelského úsudku jako bezpečného přístavu pro jejich obchodní vedení.
Proto považuji zvolené téma za vhodné téma diplomové práce.
Cílem práce je podat charakteristiku stakeholder value přístupu ke správě a řízení
obchodních společností prostřednictvím východisek stakeholder value modelu corporate
governance a přiblížit čtenáři pozici stakeholder value v (zejména) českém právu obchodních
korporací de lege lata. Dílčím cílem práce je i zamyšlení nad možnou úpravou de lege ferenda,
případně na problematická místa právní úpravy v souvislosti s konceptem stakeholder value
alespoň upozornit. Dalším z cílů práce je objasnit prostřednictvím empirického výzkumu pozici
stakeholder value v rozhodovací praxi managementu obchodních korporací působících v České
republice, stejně jako některých dalších konceptů s tímto fenoménem souvisejících.
Diplomová práce je členěna do sedmi kapitol, z nichž prvních šest tvoří teoretickou část
práce a poslední je věnována empirickému výzkumu. Práce začíná představením pojmu
„stakeholder value“ jako jednoho z modelů corporate governance, sledujícího jako cíl obchodní
společnosti uspokojování zájmů širokého okruhu stakeholderů, tj. zainteresovaných stran,
svázaných určitým způsobem s obchodní korporací. Z důvodu koncepčního zařazení
stakekeholder value do této oblasti následuje pro pochopení problematiky stručný teoretický úvod
do corporate governance jako způsobu správy a řízení společností, včetně způsobů její regulace a
přehledu jejích jednotlivých modelů.
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Druhá kapitola pojednává o shareholder value modelu corporate governance, stavěném do
kontrastu vůči stakeholder value přístupu a kladoucím důraz na sledování výhradně zájmů
společníků a maximalizace ekonomických výnosů jako výlučného cíle obchodní společnosti. Ve
třetí kapitole je pak věnováno pár slov tzv. osvícené modifikaci shareholder value modelu
v podobě enlightened shareholder value modelu corporate governance.
Čtvrtá kapitola se podrobně zabývá teoretickými východisky stakeholder value modelu
corporate governance. Vymezuje účel obchodní korporace optikou stakeholder value, a dále vztah
mezi stakeholder value a hodnotou obchodní společnosti, přičemž následně nabízí stakeholder
value jako odpověď na nedostatky vyjadřování hodnoty ve smyslu shareholder value a popisuje
stakeholder value přístup k určování hodnoty obchodní společnosti prostřednictvím faktorů
ovlivňujících užitek pociťovaný stakeholdery.
V páté kapitole se pro její úzkou souvislost se stakeholder value přístupem ke správě a
řízení společností věnuji corporate social responsibility, tj. sociální odpovědnosti společností, jako
dalšímu konceptu corporate governance.
Šestá kapitola je věnována postavení stakeholder value přístupu ke správě a řízení
obchodních společností v českém právu obchodních korporací, a to se zaměřením na povinnost
péče řádného hospodáře a související pravidlo podnikatelského úsudku. V jeho rámci se
v souvislosti se stakeholder value otevírá prostor pro diskuzi vzhledem k požadavku na jednání
v obhajitelném zájmu obchodní korporace, představujícím podmínku pro aplikaci pravidla
podnikatelského úsudku jako tzv. bezpečného přístavu člena voleného orgánu obchodní korporace.
Jeho výklad 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. Část šesté kapitoly se z důvodu inspirace českého zákonodárce
při rekodifikaci soukromého práva německým akciovým zákonem věnuje pozici konceptu
stakeholder value v německé právní úpravě.
Sedmá kapitola představuje empirickou část této práce. Popisuji v ní výzkum, který jsem
provedla za účelem zjištění pozice stakeholder value v českém korporačním prostředí. Zjišťuji,
nakolik zohledňuje management obchodních korporací působících v České republice zájmy
širšího okruhu stakeholderů, zda je přesvědčen o prospěšnosti jejich zohledňování pro obchodní
korporaci, v jaké míře vnímají členové statutárních orgánů kapitálových obchodních společností
hrozbu právního postihu v případě rozhodování ve prospěch stakeholderů a jak tato vnímaná
hrozba ovlivňuje jejich rozhodování, zda se obchodní korporace působící v České republice hlásí
k dodržování kodexů corporate governance, a pokud ano, ke kterým, a do jaké míry se v tuzemsku
7

fungující obchodní společnosti zabývají corporate social responsibility ve smyslu přijímání
vlastních CSR politik.
Ve výkladu vycházím z účinných právních předpisů regulujících právo obchodních
korporací, z důvodových zpráv k nim a komentářové literatury. Dále čerpám z odborných
monografických publikací a článků, a to převážně zahraničních, z kodexů představujících tzv. soft
law regulaci corporate governance, z dokumentů zveřejňovaných Ministerstvem průmyslu a
obchodu v souvislosti s corporate social responsibility a z právních předpisů Evropské unie.
Vzhledem k absentující české judikatuře ve vztahu ke stakeholder value soudní rozhodnutí
českých soudů zmiňuji jen okrajově. Pracuji především s literaturou v angličtině a pro účely
přiblížení pozice stakeholder value v německé právní úpravě v šesté kapitole také v němčině, kdy
čerpám zejména z německého akciového zákona a komentářové literatury k němu. V empirické
části práce se opírám zejména o poznatky obsažené v učebnicích statistiky Dismana1 a Fielda2.
V práci postupuji metodou analytickou, využívám analýzy, syntézy i komparace (zejména
s německou právní úpravou). Pro účely práce jsem provedla také empirický výzkum formou
dotazníkového šetření.
Z hlediska užité terminologie upozorňuji, že v práci užívám pojem management, resp.
manažeři jako zastřešující pojem pro personální složku obchodní společnosti, která společně
vytváří a reprezentuje vrcholné řízení obchodní společnosti, neboť pojem manažer je širší než
pojem člen orgánu.3 Vedle členů řídících orgánů (jimiž mám na mysli členy představenstva či
správní rady, případně statutárního ředitele, nebo analogicky také jednatele, jak vysvětluji níže)
pojmem management rozumím také exekutivu stojící mimo orgánovou strukturu společnosti, tj.
zejména vedoucí zaměstnance jako jsou například generální ředitelé (CEOs) i jim podřízení
manažeři. Pojem správní orgán užívám jako pojem zahrnující exekutivní i kontrolní orgány. Kde
v práci hovořím o orgánech či jejich členech typických pro českou akciovou společnost
(představenstvo, akcionáři apod.), dle kontextu lze tvrzení analogicky vztáhnout na společníky a
orgány společnosti s ručením omezeným. Také pojmy obchodní korporace (či pouze korporace) a
obchodní společnost, případně pouze společnost používám zaměnitelně ve snaze o zvýšení čtivosti
textu.

1

DISMAN, Miroslav, et al. Jak se vyrábí sociologická znalost. Prague: Karolinum Press, 2011.

2

FIELD, Andy P. Discovering Statistics Using Spss: (and Sex and Drugs and Rock 'n' Roll). Los Angeles [i.e.
Thousand Oaks, Calif.] SAGE Publications Ltd; 4th edition, 2013. ISBN 978-9351500827.

3

BEJČEK, Josef. O střetu zájmů podnikatelů a jejich manažerů. Právní rozhledy. 2004, 12(13), 492-498. ISSN 12106410.
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1. Stakeholder value jako jeden z modelů corporate governance
1.1. Pojem „stakeholder value“ a jeho koncepční zařazení

„Stakeholder value“ vyjadřuje filosofii řízení obchodní společnosti sledující jako svůj nejvyšší cíl
maximalizaci zájmů všech jejích stakeholderů (zainteresovaných stran), tj. zúčastněných subjektů
svázaných s obchodní společností,4 jimiž jsou skupiny či jednotlivci, kteří mohou ovlivňovat nebo
být ovlivňování dosahováním účelu společnosti. Patří mezi ně zejména společníci, zaměstnanci,
zákazníci a dodavatelé, ale i členové řídících a kontrolních orgánů, širší management, investoři,
věřitelé, místní komunita, vláda, environmentalisté a další skupiny, které mohou obchodní
společnosti pomoci, nebo naopak uškodit.5
Základem tzv. stakeholder theory neboli teorie zúčastněných stran, dominující v oblasti
společenské odpovědnosti korporací (corporate social responsibility), je myšlenka závislosti
úspěchu obchodních společností na jejich stakeholderech. Účelem obchodní společnosti je podle
stakeholder theory sloužit širším společenským zájmům nad rámec pouhého vytváření
ekonomické hodnoty pro její akcionáře.6
Pojem "stakeholder" byl poprvé použit v memorandu na Stanford Research Institute v roce
1963 a vyjadřoval „skupiny subjektů, bez jejichž podpory by organizace přestala existovat“.7
Seznam zúčastněných stran původně zahrnoval akcionáře, zaměstnance, zákazníky, dodavatele,
věřitele a společnost. Jak ve své knize Strategic Management: The Stakeholder Approach
vysvětluje nejznámější představitel stakeholder value teorie, E. Edward Freeman, užitečnost
pojmenování konceptu pro účely strategického managementu tkví v indikování legitimity dalších
zainteresovaných stran majících na společnosti v určitém smyslu podíl („stake“) k ovlivňování
činností obchodní společnosti.8

4

ČERNÁ, Stanislava. Úvod. In: HURYCHOVÁ, Klára; BORSÍK, Daniel (eds.). Corporate governance. 1. Vydání.
Praha: Wolters Kluwer, 2015, 280 s. ISBN 978-80-7478-654-9. s. 11.
5

FREEMAN, R. Edward. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge University Press, 2010. s. vi

CHEN, James. Stakeholder [online].
Investopedia
https://www.investopedia.com/terms/s/stakeholder.asp

US,

2018

(cit.

27.

4.

2019).

Dostupné

z:

6

SAINT, Daniel K.; TRIPATHI, Aseem N. The Shareholder and Stakeholder Theories of Corporate Purpose. (n.d.)
Dostupné
z:
http://www.knowledgeworkz.com/samatvam/newsletter/The%20Shareholder%20and%20Stakeholder%20Theo
ries%20of%20Corporate%20Purpose.pdf

7

FREEMAN, 2010. op. cit. s. 31

8

Tamtéž. s. 44
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V opozici stojící shareholder value theory spojovaná především s osobností Miltona
Friedmana naopak prosazuje názor, že účelem obchodní společnosti je maximalizace zisku jejích
akcionářů.
Pojem stakeholder value tak spadá do oblasti corporate governance, tj. správy a řízení
společnosti.
1.2. Obecně o coporate governance
Corporate governance zahrnuje soubor vztahů mezi základními účastníky společnosti, konkrétně
mezi vedením společnosti, jejími správními orgány, jejími akcionáři a dalšími zainteresovanými
stranami, a poskytuje strukturu ke stanovení cílů společnosti, určení prostředků k dosažení těchto
cílů a ke sledování úspěšnosti společnosti.9 Jednoduše řečeno se jedná o systém, jakým jsou
společnosti řízeny a ovládány, jehož hlavním cílem je vytvoření rovnováhy mezi jednotlivými
zainteresovanými stranami.10 To vyplývá i ze známé definice corporate governance obsažené v
Cadburyho zprávě z roku 1992:
"Corporate governance je systém, podle kterého jsou společnosti řízeny a kontrolovány.
Představenstva jsou odpovědná za správu svých společností. Úlohou majitelů je jmenovat
členy představenstva a auditory a ubezpečit se o tom, že společnost má vhodnou strukturu
správy. Do odpovědnosti představenstva patří stanovení strategických cílů společnosti, její
vedení tak, aby těchto cílů dosáhla, dozor nad vedením společnosti a podávání zpráv
majitelům o jejich vedení. Úkony konané představenstvem podléhají zákonům, nařízením
a rozhodnutím majitelů na valné hromadě."11
Za vznikem corporate governance stojí problém zmocnění (agency problem), či také
problém pána a správce (principal-agent problem), vznikající v každém vztahu mezi principálem
či zmocnitelem v širším smyslu (principal) a zástupcem či zmocněncem (agent), ve kterém
dochází k delegaci určité rozhodovací pravomoci ze zmocnitele na zmocněnce.12 Náklady
9

OECD (2017), Země G20/OECD Principy správy a řízení společností, OECD Publishing, Paris/CIOD, Praha 6,
s. 9. https://doi.org/10.1787/9789264274075-cs
10
11

ČERNÁ, Stanislava. Úvod. In: HURYCHOVÁ; BORSÍK (eds.), 2015. op. cit.
Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. 1992. ISBN 0 85258 913 1. Dostupné
z:
http://cadbury.cjbs.archios.info/report;
překlad:
Deloitte.
Dostupný
z:
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/risk/articles/cz-sprava-a-rizeni-spolecnosti.html

12

BORKOVEC, Aleš. Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, 232 s. ISBN 97880-7502-019-2. s. 69.
RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, 624 s.- ISBN 978-80-7552444-7. s. 18.
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zmocnění (agency costs), vznikající v jejich důsledku, definovali Jensen a Meckling jako součet
(i) nákladů na monitorování a kontrolu činnosti zmocněnce vynaložených zmocnitelem,
(ii) nákladů důvěry vynaložených na přesvědčení zmocnitele o tom, že zmocněnec nepřijme
rozhodnutí, která by mohla zmocnitele poškodit, respektive že bude zmocniteli případná škoda
nahrazena, a (iii) výše reziduální ztráty (residual loss), která vznikne proto, že i přes vynaložení
nákladů uvedených v bodech (i) a (ii) vznikne pravděpodobně určitá odchylka mezi rozhodnutími
skutečně přijatými zmocněncem a takovými optimálními rozhodnutími, která by maximalizovala
užitek zmocnitele.13 Odklon zájmů principála a zástupce představuje jev zcela odpovídající lidské
přirozenosti, kdy se každý předně pokouší oportunisticky zvýšit vlastní užitek a dát přednost svým
zájmům.14
V právu obchodních společností se problémy zmocnění projevují zejména ve vztahu
společníci-management, který Jensen a Meckling přímo označili za „ryzí vztah zastoupení“ (pure
agency relationship),15 vedle toho však i ve vztahu majoritní společník-minoritní společníci či ve
vztahu společníci-věřitelé.16 Vznikají z důvodu tzv. oddělení vlastnictví a řízení (separation of
ownership and control), popsanému již počátkem 20. století Berlem a Meansem ve slavné knize s
názvem The Modern Coproration and Private Property, poprvé publikované v roce 1932.17
Richter pro tento fenomén nabízí právním pohledem preciznější formulaci „oddělení reziduálních
práv k peněžním tokům a majetku společnosti od práv k řízení společnosti.“18
Corporate governance jako systém, jímž jsou společnosti řízeny a kontrolovány, tedy
reflektuje komplex vzájemných vztahů nejen mezi správními orgány společnosti, managementem
a akcionáři, ale také mezi dalšími stakeholdery. Cílem corporate governance je zajištění efektivní,
vyvážené, udržitelné a transparentní činnosti společnosti, v níž bude zajištěna dostatečná ochrana
jak zájmům společnosti, tak zájmům jejích akcionářů a dalších stakeholderů.19

13

JENSEN, M.; MECKLING, W. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Control.
1976. In: Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3, No. 4. s. 305-360.

14

KUHN, Petr. Úvod do ekonomické analýzy společenstevního práva. In: LASÁK, J.; HAVEL, B. Kompendium
korporačního práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 237 s. ISBN 978-80-7400-018-8. s. 57.

15

JENSEN; MECKLING, 1976. op. cit.

16

RICHTER, 2017. op. cit. s. 20.

17

BERLE, Adolf A.; MEANS, Gardiner C. The Modern Coproration and Private Property. Harcourt, Brace & World,
Inc. (1932).

18

RICHTER, Tomáš. Kuponová privatizace a její vlivy na správu a financování českých akciových společností. Praha:
Karolinum, 2005, s. 30.

19

HURYCHOVÁ, Klára; TRUBAČ, Ondřej; VRAJÍK, Michal. Odměňování exekutivy akciových společností. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2017. 360 s. ISBN 978-80-7552-840-7. s. 4.
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1.3. Regulace corporate governance
Některé otázky corporate governance upravují nástroje hard law, tj. mandatorní právní předpisy –
v České republice na národní a na evropské úrovni. U nás se jedná především o organizační
strukturu a dělbu moci uvnitř obchodní korporace, volbu a odvolávání členů správních orgánů,
pravidla pro jejich odměňování, řešení konfliktu zájmů a zákaz konkurence nebo sankční postihy
za porušení péče řádného hospodáře či způsobení nebo neodvrácení hrozícího úpadku. Jako externí
nástroje coprorate governance hard law dále upravuje například nabídky převzetí, pravidla pro
vnější audit nebo některé informační povinnosti obchodních korporací navenek, jako je
zveřejňování informací v obchodním rejstříku, ve sbírce listin nebo v případě kótovaných
společností informační povinnosti související s kapitálovými trhy.
Vedle nástrojů hard law existuje regulace corporate governance ve formě soft law, a to
zejména v podobě pravidel nejlepších praktik (best practice) obsažených v různých kodexech
corporate governance, vydávaných jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, a v doporučeních
mezinárodních institucí. K dodržování kodexů corporate governance se obchodní korporace hlásí
z různých důvodů, ať už jde o pouhé zlepšení PR nebo důvěryhodnosti ve vztahu k investorům, o
snahu o efektivní řízení, konkurenceschopnost nebo o povinnosti vyplývající z účasti na některých
kapitálových trzích. Pravidla na bázi soft law jsou často vystavěna na principu „dodržuj, nebo
vysvětli“ (comply or explain). To znamená, že společnosti buď mohou dané doporučení do své
vnitřní správy implementovat přímo, nebo mohou pravidlo modifikovat, případně se odchýlit vůči
pravidlu jako celku a nastavit si pravidlo vlastní – v takovém případě však musí jasně a
srozumitelně vysvětlit, proč a jak se odchýlily.20
Pokud jde o vynutitelnost, pravidla soft law jsou vynucována některými regulátory –
zpravidla nezávislými entitami, pravidla obsažená v hard law navíc samozřejmě i veřejnou mocí.
Významnou roli zde může hrát i samotný trh, plnící samoregulační funkci, protože vnímání kvality
fungování vnitřních řídících a kontrolních mechanismů ovlivňuje zájem investorů o vsup, případně
o setrvání ve společnosti.21
1.4. Systémy corporate governance
Hlavním předmětem corporate governance je vztah mezi managementem a stakeholdery. Vede se
však diskuze o tom, do jaké míry by měl management svými aktivitami sledovat vedle
maximalizace prospěchu společníků i naplňování často protichůdných očekávání a cílů ostatních
20

HURYCHOVÁ; TRUBAČ; VRAJÍK, 2017. op. cit. s. 5.

21

Tamtéž.
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zainteresovaných stran, jako jsou především zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci, věřitelé,
investoři, ale i orgány státní správy nebo místní komunita.22
Správa a řízení společnosti může být uskutečňována různými způsoby, jež mají význam
při dosahování ekonomických cílů společností, a to s ohledem na důvěru investorů či tvorbu a
alokaci kapitálu.23
Jedním z důležitých faktorů charakterizujících jednotlivé systémy corporate governance je
akcionářská struktura. John C. Coffee, Jr. definuje dva odlišné druhy „vlastnictví“ obchodních
společností v současném světě, a to rozptýlený vlastnický systém, charakterizovaný mj.
rozptýlením akcií mezi velké množství akcionářů, kteří se tak stávají majiteli pouze relativně
malého množství akcií, a koncentrovaný vlastnický systém s většinovými akcionáři.24
První ze systémů, považovaný za nejefektivnější způsob vlastnické kontroly25, dominuje
především ve Spojeném království a v USA. Vyvíjel se z klasického ekonomického předpokladu,
že správa společnosti je zaměřena na její vlastníky jakožto jediné nositele rizika i zbytkových
výnosů.26 Pro corporate governance s ním spojené, typicky s jedním správním orgánem a
s akcionářským přístupem, se vžil název anglosaské corporate governance.
Druhý systém převládá v Německu, Francii, Itálii či Skandinávii a v souvislosti s ním
hovoříme o kontinentální corporate governance s typicky dvěma správními orgány.27
Kontinentální model správy společností se rozhodly preferovat i ekonomiky střední a východní
Evropy včetně České republiky.28 Zakládá se na předpokladu, že vlastníci již nejsou jedinými
nositeli rizika a investory a vedle nich vystupují do popředí ostatní zainteresované strany jako
zaměstnanci, kteří často investují do rozvoje specifických znalostí či dovedností, které jsou od
nich požadovány, přičemž jsou oprávněni do určité míry participovat na správě svých společností,
22

MALÝ, Milan. Úloha správní rady v systému správy společností. In: HURYCHOVÁ, Klára; BORSÍK, Daniel
(eds.). Corporate governance. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 280 s. ISBN 978-80-7478-654-9. s. 59
23

OECD (2017), Země G20/OECD Principy správy a řízení společností, OECD Publishing, Paris/CIOD, Praha 6,
s. 10. Dostupné z: https://doi.org/10.1787/9789264274075-cs
24

COFFEE, John C., Jr. The Rise of Dispersed Ownership: The Roles of Law and the State in the Separation of
Ownership and Control. The Yale Law Journal. Oct. 2001. Vol. 111, s. 3.

25

ČVANČAROVÁ, Zuzana; HUČKA, Miroslav. Správa společností v zemích střední a východní Evropy. In:
HURYCHOVÁ, Klára; BORSÍK, Daniel (eds.). Corporate governance. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 280
s. ISBN 978-80-7478-654-9. s. 17.
26
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a dále místní komunita, která by měla mít slovo v otázkách životního prostředí či zaměstnanosti,
nebo vláda.
Borkovec29 dále dělí modely správy obchodních korporací na akcionářský nebo standardní
model (shareholder-oriented model) a čtyři alternativní modely. Manažerský model (manageroriented model) předpokládá, že manažeři budou jednat v zájmu společnosti a zároveň ve
veřejném zájmu. Praxe však ukazuje, že manažeři jednají především v zájmu vlastním.
Zaměstnanecký model (labour-oriented model) je založen na sdíleném řízení společnosti, které má
zabránit střetu zájmů akcionářů a zaměstnanců, a prosadil se především v Německu, kde je jeho
asi nejviditelnějším projevem kodeterminace členů dozorčí rady. Státní model (state-oriented
model) se podle Borkovce vytvořil především ve Francii a Japonsku. Poslední typ společnosti, tzv.
stakeholder model, v sobě zahrnuje standardní model sledující zájmy společníků, který je zde ale
oslabený v zájmu dalších zainteresovaných stran, mezi které patří zaměstnanci, zákazníci,
dodavatelé, věřitelé, místní obchodníci, i širší zájmové skupiny zahrnující například ochránce
životního prostředí nebo místní komunitu.
Stručně řečeno, v praxi nebo alespoň v teorii se tedy dnes z výše uvedených modelů proti
sobě v návaznosti na to, vůči komu a v čí prospěch jsou ve společnosti vykonávány fiduciární
povinnosti (nebo obecněji, v čím zájmu jsou společnosti řízeny), objevují zejména akcionářský
(společnický) model správy, tj. shareholders model, dominující v zemích common law,
koncentrovaný na maximalizaci bohatství akcionářů coby výlučných nositelů podnikatelského
rizika, a tedy i výlučných nositelů reziduálního nároku na majetek společnosti, případně jeho
modifikovaná podoba nazývaná enlightened shareholder value model, příznačná pro Velkou
Británii, a na druhé straně potom stakeholder model, v jehož rámci se klade důraz také na ochranu
dalších zainteresovaných stran. V literatuře bývá stakeholder value model uváděn jako
charakteristický pro kontinentální Evropu (Německo, Rakousko, Francie).30 Jak ale vysvětluji
dále, po nastudování problematiky jsem nabyla přesvědčení, že hranice zejména mezi enlightened
shareholder value a stakeholder value modely není obecně striktně vymezená, a co část literatury
označuje stakeholder value přístupem ke správě a řízení obchodních společností, spadá obsahem
z hlediska definic jednotlivých modelů, jak je uvádím níže, spíše do enlightened shareholder value
modelu.

2. Shareholder value model corporate governance
29

BORKOVEC, 2013. op. cit. s. 74.
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HURYCHOVÁ; TRUBAČ; VRAJÍK, 2017. op. cit. s. 7.
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Podle Hansmanna a Kraakmana jsme v současné době svědky vítězství akcionářského modelu
corporate governance, tzv. shareholder value přístupu, a to zejména kvůli neúspěchu alternativních
modelů, konkurenčním tlakům v globálním obchodě a schopnosti akcionářské třídy účinně hájit
své zájmy.31
„Akcionářský model se stal natolik dominantní, že je velmi nepravděpodobné, že bude
překonán a jeho úspěch představuje konec historie pro společenstevní právo.“32
Hansmann a Kraakman tvrdí, že všichni přemýšliví lidé věří, že společnost by měla být
organizována a řízena tak, aby sloužila zájmům společnosti jako celku, a že zájmy akcionářů si
nezaslouží větší váhu než zájmy jiných členů společnosti. Zkušenost však podle nich ukazuje, že
nejlepším prostředkem pro dosažení celkového společenského blaha je silná odpovědnost
manažerů výlučně vůči zájmům společníků. Z toho podle autorů vyplývá, že i extrémní zastánci
teorie společenské odpovědnosti korporace mohou teorii nadřazenosti zájmů akcionářů přijmout
s čistým svědomím.33
2.1. Vymezení shareholder value modelu

Názor, že pro celou koalici zainteresovaných stran je ekonomicky výhodnější, pokud zájem
obchodní korporace definujeme z hlediska hodnoty pro akcionáře, zastává i známý americký
ekonom a nositel Nobelovy ceny Milton Friedman. Existuje podle něj pouze jedna společenská
odpovědnost korporací, a to využívat své zdroje k činnostem s cílem maximalizovat zisk a hodnotu
pro akcionáře za současného dodržování pravidel hry.34
V často citovaném článku výmluvně nazvaném The Social Responsibility of Business is to
Increase its Profits se Friedman35 rozčiluje nad diskuzemi na téma sociální odpovědnosti podniků.
Zastánce teorie, že v podnikání nejde pouze o zisk, ale i o prosazování žádoucích sociálních cílů,

31

HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. The End of History for Corporate Law. Gerogetown Law Journal.
2001. roč. 89, č. 2, s. 439-468 In: BORKOVEC. 2013, op. cit. s. 74.
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In: KUHN, Petr. Úvod do ekonomické analýzy společenstevního práva. In: LASÁK, J.; HAVEL, B. Kompendium
korporačního práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 237 s. ISBN 978-80-7400-018-8. s. 57.
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jako poskytování pracovních míst nebo vyhýbání se znečišťování, považuje za „nevědomé loutky
intelektuálních sil, které v posledních desetiletích podkopávají základ svobodné společnosti.“36
Manažery vnímá jako zaměstnance či zmocněnce vlastníků společnosti, odpovědné společníkům
za vedení společnosti v souladu s jejich zájmy na co největším zisku.
Při výkonu tzv. sociální odpovědnosti by podle Friedmana37 manažeři vždy museli jednat
nějakým způsobem, který by se vymykal zájmům společníků. Pokud by například za účelem
zlepšování životního prostředí vynakládali na snížení znečištění prostředky nad rámec dostačující
k zajištění zákonem vyžadované maximální míry nebo by se zdrželi zvýšení cen produktů
s vidinou předcházení inflaci, přestože zvýšení cen by obchodní společnosti přineslo vyšší zisk,
utráceli by něčí prostředky na zajištění obecného sociálního zájmu. De facto by tak ukládali daně
a současně rozhodovali o naložení s „daňovými výnosy“, což by odporovalo propracovanému
právnímu systému zajišťujícímu ukládání daní v nejvyšší možné míře v souladu s preferencemi
veřejnosti. Manažeři by tak nadále nesloužili zájmům společníků, kteří si je volí, nýbrž zájmům
veřejným jako veřejní úředníci. Svoboda rozhodování managementu ve smyslu vlastního
poměřování a zohledňování zájmů jednotlivých stakeholderů by tedy podle Friedmana vedla ve
své podstatě k přerozdělování bohatství nevolenými a nekompetentními úředníky.38 Pokud by
například manažeři z důvodu ochrany zájmů zaměstnanců a místní komunity nepřesunuli ztrátový
závod do rozvojové země, přestože by se pak mohl stát ziskovým, redistribuovali by
zaměstnancům a místní komunitě bohatství akcionářů, kteří by přicházeli o zisk, a zákazníků, kteří
by mohli nakupovat levnější výrobky. Jako experti na řízení společnosti navíc manažeři podle
Friedmana postrádají kompetenci posuzovat prostředky k dosahování sociálních zájmů jako je
například snižování inflace. A nadto, i kdyby dokázali posoudit dopady dílčích rozhodnutí na
inflaci, jakým způsobem a na základě jakých kritérií by měli poměřovat a vyvažovat zájmy
jednotlivých stakeholderů?39
Vnímání manažerů jako zástupců vlastníků společnosti tak Friedman považuje klíčové.
Ačkoli ani touto optikou není snadné skutečně posoudit, jak dobře manažeři plní svou funkci,

36
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získáváme přinejmenším jednoznačné kritérium výkonnosti a jasnou definici osob, mezi nimiž
existuje dobrovolné smluvní ujednání.40
Podle Easterbrook a Fischel41 není manažer, kterému bylo řečeno, aby sloužil dvěma
pánům, odpovědný ani jednomu z nich. Upřednostněním jednoho zájmu zanevře na vyhovění
druhému, náklady zastoupení rostou a sociální blahobyt klesá.
Jako jiný argument ve prospěch shareholder value theory se v literatuře objevuje příklad
obchodní korporace, která přináší prospěch společnosti jako celku tím, že s cílem maximalizovat
profit společníků snižuje náklady na výrobu, díky čemuž si následně zákazníci mohou koupit více
levnějších výrobků.42
Za přesvědčivější považuji tvrzení, že maximalizace výnosů akcionářů podněcuje
investory k investicím do projektů produkujících z jejich pohledu hodnoty.43 Jimi financované
společnosti následně vytvářejí pracovní místa, platí daně a stimulují místní ekonomiky. Opačná
situace, kdy by přístup k zájmům shareholderů nesledoval jejich maximální uspokojení, by mohla
s ohledem na hrozící pokles hodnoty akcií vést k jejich demotivaci do společnosti investovat svůj
kapitál.44 V této souvislosti profesor Bainbridge45 namítá, že vklady společníků představují pouze
jeden z více zdrojů, ze kterých společnosti čerpají kapitál, a stejný mechanismus odmítání investic
či spolupráce při nedostatečné ochraně zájmů mohou uplatňovat i jiné skupiny stakeholderů, a to
možná dokonce efektivněji. Společnostem nerespektujícím zájmy zaměstnanců hrozí potíže při
hledání pracovníků. Podobně společnosti neohlížející se na zájmy věřitelů mohou čelit větším
potížím při získávání dluhového financování. Společnosti přitom často fungují celá léta bez
akcionářských investic, ale bez pravidelného přísunu nových zaměstnanců nebo financování
pomocí cizího kapitálu jich může přežít jen málo.46 Na druhou stranu však Bainbridge ve prospěch
shareholder value přístupu konstatuje, že ostatní stakeholdeři disponují na rozdíl od společníků
40
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celou řadou dalších mechanismů k ovlivňování rozhodnutí managementu obchodních korporací,
a to zejména v oblasti smluvního vyjednávání či politických vlivů, a společníci jsou proto oproti
nim vůči rozhodování managementu zranitelnější.47
Obchodní společnosti jsou tedy podle některých vlastněny akcionáři, kteří se rozhodli do
nich investovat svůj kapitál výměnou za vidinu očekávaného zisku.48 Vzhledem k informační
asymetrii a chybějícím odborným znalostem akcionářů k řízení společnosti jednají v jejich
zastoupení členové statutárního orgánu a profesionální manažeři společnosti. V shareholder value
modelu řízení společnosti jsou pak problémy zmocnění minimalizovány sjednocením zájmů
manažerů a akcionářů a motivací manažerů k jednání v zájmu společníků odměnami závislými na
jejich výkonu.49
Jednáním v zájmu společníků se v shareholder theory rozumí defaultně maximalizace
zisku, a tím pádem výnosu společníků, pokud právě oni jako vlastníci společnosti, kteří očekávají
návratnost svých investic, nedefinují účel společnosti jinak.50
2.2. Problémy shareholder value přístupu ke corporate governance
Zbytkové vlastnické právo akcionářů jako vlastníků reziduálních nároků na majetek korporace a
pojetí akcionářů jako vlastníků obchodní korporace obecně bývá nicméně kritizováno jako čím dál
obtížněji ospravedlnitelné, a to zejména ve vztahu ke korporacím s rozptýlenou akcionářskou
strukturou.51
Podle profesora Irelanda52 nedokázalo moderní právo obchodních společností dostatečně
vážně uchopit samostatnou právní osobnost obchodní korporace, a namísto toho se snaží skloubit
dva neslučitelné náhledy. Na jedné straně posiluje samostatnou existenci obchodní společnosti
47
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jako právnické osoby a oslabuje vlastnická práva akcionářů, na druhou stranu však zároveň uměle
udržuje akcionáře v postavení vlastníků společnosti. Jejich skutečná pozice se přitom přibližuje
spíše investorům či věřitelům. Investice do akcií se velmi podobá investici do dluhopisů. Obojí
jsou cenné papíry v korporátním sektoru ekonomiky, které nabízejí různé druhy rizika a různé
druhy výnosů.53 Mezi akcionáři a aktivy společnosti navíc neexistuje žádný majetkový vztah.
V důsledku tohoto mýtu vlastnictví akcionářů je zájem obchodní korporace tzv. mylnou analogií54
ztotožňován se zájmy jejích akcionářů, a na tomto zastaralém pohledu jsou založeny fiduciární
povinnosti členů jejího statutárního orgánu.
Profesor Ireland zdůrazňuje absurdnost pojetí akcionářů jako vlastníků společnosti
zejména v souvislosti s velkými obchodními korporacemi s rozptýlenou akcionářskou strukturou,
kde pasivní a bezmocní akcionáři většinou nevěnují pozornost jejich provozování, a v praxi se tak
jako vlastníci nechovají. Akcionářská práva jako právo volit členy orgánů tak Ireland vnímá jako
přežitek z dob, kdy akcionáři skutečně sledovali a ovlivňovali činnost své společnosti.55
Navíc, pokud by měl management obchodních společností sledovat ve smyslu shareholder
value výlučně maximalizaci prospěchu společníků, lze si představit, že takové obchodní vedení by
nemuselo nutně představovat nejlepší prostředek pro dosažení celkového společenského blaha, jak
navrhují výše citovaní Hansmann a Kraakman. Všeobecné blaho jistě nespočívá v klamání
zákazníků, ždímání dodavatelů a zaměstnanců, vyhýbání se daňovým povinnostem či devastování
místních komunit, jež mohou pod tlakem konkurence představovat racionální chování sledující
jako výlučný cíl maximalizaci ekonomických výnosů.56
2.3. Pozice shareholder value jako dominantního přístupu v USA
Shareholder value model správy a řízení obchodních korporací tradičně dominuje zejména v USA.
Členové řídících orgánů dodržující povinnost péče, tj. povinnost postupovat při správě korporace
se standardem péče, který lze rozumně očekávat od běžně obezřetné osoby ve stejné pozici a za
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stejných okolností, a povinnost loajality, tj. povinnost jednat způsobem, o kterém je člen orgánu
přesvědčen, že je v nejlepším zájmu korporace57 (na rozdíl od obhajitelného zájmu, postačujícího
v českém právním prostředí), mají sloužit zájmům obchodní korporace, které bývají ztotožňovány
se zájmy jejích společníků, resp. akcionářů.58 Management by tak měl maximalizovat bohatství
akcionářů jakožto jediných nositelů veškerého rizika a zároveň reziduálních nároků na zisk.
Zřejmě nejvlivnějším judikátem v tomto směru, potvrzujícím prvenství zájmů akcionářů, je Dodge
v. Ford Motor Co.,59 kde menšinoví akcionáři automobilky Ford žalovali o výplatu dividend a
soud žalovaný nárok nařídil, přestože byl v rozporu se zájmem společnosti Ford na expanzi a
v rozporu se zájmem veřejnosti na levných autech a vyšší zaměstnanosti.60
Podobný přístup zaujal v roce 2010 soud v případu eBay Domestic Holdings, Inc. v. Craig
Newmark, et al.,61 když prohlásil, že nefinanční záměr, nesnažící se o maximalizaci ekonomické
hodnoty ve prospěch akcionářů obchodní korporace založené ve státě Delaware za účelem zisku,
je v rozporu s fiduciárními povinnostmi členů řídícího orgánu. Lze zde však spatřovat odklon od
shareholder value přístupu v jeho čisté podobě a příklon k jeho osvícené modifikaci, tzv.
enlightened shareholder value modelu, jak jej definuji v následující kapitole. Soud v rozhodnutí
upozorňuje, že jakékoli prosazování či ochrana zájmů jiných stran než společníků musí vést
v důsledku k hodnotě právě pro ně. Shodně v případu E.g., Revlon Inc. v. MacAndrews & Forbes
Holdings, Inc. soud judikoval, že je přípustné, aby členové řídících orgánů obchodních společností
brali ohledy na zájmy ostatních zainteresovaných stran, ale jedině za předpokladu, že z takového
jednání racionálně plynou výhody pro společníky.62
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Enlightened shareholder value přístup je patrný i v judikátu Shlensky v. Wrigley,63 kde
jádro sporu představovalo odmítnutí prezidenta a majoritního akcionáře společnosti Chicago
National League Ball Club Wrigleyho instalovat na hřiště osvětlení, které by umožnilo noční
utkání v profesionální lize baseballu, s tím, že baseball je denní sport a instalace světel a noční
utkání by měly negativní vliv na okolí hřiště. Žalobce – minoritní akcionář Shlensky –
argumentoval, že odmítnutí instalovat osvětlení je v rozporu s finančními zájmy společnosti, která
přijde o příjmy z utkání (přičemž poukazoval na vyšší návštěvnost jiného Chicagského týmu, který
noční utkání pořádal). Soud rozhodl, že Wrigley nejednal v rozporu s nejlepšími zájmy
společnosti, přičemž poukázal na skutečnost, že společnost má zájem na dlouhodobém rozvoji
podnikání a s tímto cílem by se neslučovaly záměry škodlivě působící na okolí hřiště. V rozhodnutí
AP Smith Manufacturing Co. v. Barlow pak soud nevyhověl žalobě akcionářů, kteří namítali, že
členové řídícího orgánu společnosti porušili své fiduciární povinnosti jednat v zájmu společnosti
či jejích akcionářů, když poskytli charitativní dar Princetonské univerzitě. Soud poukázal mj. na
existující vazbu mezi dobročinností obchodní společnosti a její dobrou pověstí a na možnost
zvyšovat z dlouhodobého hlediska prospěch společnosti sociálně odpovědným jednáním.64
Mnoho amerických států, počínaje Pensylvánií v roce 1983, navíc postupně zavedlo tzv.
„other constituencies statutes“, tj. různě formulovaná zákonná ustanovení zohledňující ostatní
stakeholdery (vedle společníků), zmocňující management oprostit se od svrchovanosti zájmů
akcionářů a zvažovat vedle nich při rozhodování, zda je rozhodnutí v rámci obchodního vedení
v nejlepším zájmu korporace, i zájmy zaměstnanců, zákazníků, věřitelů, dodavatelů a komunit,
kterých se fungování obchodní korporace dotýká, a stejně tak i celonárodní a státní ekonomiky a
další společenstevní a společenské aspekty.65 Uznávají tak význam obchodní společnosti pro
mnohé jiné subjekty vedle jejích „členů“, vůči kterým by měla uznávat svou odpovědnost a jednat
jako dobrý občan (good citizen) sociálně odpovědným způsobem.66 Některé státy přitom přímo
definovaly zainteresované strany, jejichž zájmy mají brát členové řídících orgánů v potaz, jak je
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uvádím výše,67 jiná ustanovení jsou formulována obecněji.68 Vzhledem k tomu, že zavádění other
constituency statutes bylo iniciováno z důvodu poskytnutí prostoru členům řídících orgánů
zvažovat dopady na širší okruh zainteresovaných stran při rozhodování o nabídkách převzetí, se
pak některá z těchto ustanovení vztahují pouze na rozhodování o přeměnách.69
Zdá se tedy, že se v USA rozšiřuje modifikovaná, osvícená podoba akcionářského modelu
corporate governance, tzv. enlightened shareholder value model, o kterém blíže pojednávám
v následující kapitole.
Od roku 2010 také v právních řádech některých států USA, počínaje Marylandem, existuje
právní status tzv. benefit corporation, tedy „prospěšné společnosti“.70 Jedná se o „ziskovou“
společnost (tj. nikoli neziskovou organizaci), která status „benefit corporation“ uvádí ve svých
stanovách a obsah jejíhož „nejlepšího zájmu společnosti“ tvoří vedle zisku i pozitivní dopady na
společnost, zaměstnance, komunitu a životní prostředí. Podle právní úpravy benefit corporation ve
státech Delaware71 a Colorado72 se taková společnost označuje jako „public benefit corporation“
a jejím záměrem je přinášet veřejný prospěch a operovat zodpovědným a udržitelným způsobem.
Veřejným prospěchem se rozumí pozitivní účinek, nebo případně snížení negativních účinků, na
jednu nebo více z kategorií zahrnujících osoby, další subjekty, komunity nebo zájmy (jiné než
zájmy společníků).
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s jedním způsobem vytváření veřejného prospěchu, aby mohla být kvalifikována jako benefit
corporation.
Zavedení benefit corporation jako dalšího typu obchodní korporace podle mě otevírá cestu
rozšíření stakeholder value modelu corporate governance, neboť výslovným vyjádřením
prospěšného účelu obchodní korporace v zakladatelské listině dávají společníci jasně najevo
diskreci managementu sledovat při řízení společnosti zájmy širšího okruhu stakeholderů jako cíl
sám o sobě. Členové řídících orgánů obchodních společností se statusem benefit corporation se
tak nemusí obávat nenaplnění business judgement rule při zohledňování zájmů ostatních skupin
stakeholderů.

veřejný prospěch, k povinnosti připravovat výroční zprávu podle standardu utvářeného třetí stranou nebo k postu
„benefit director“ (ředitele prospěšnosti), který původně Model Legislation zavedla. Největší problém pak
zřejmě představuje tzv. „purpose clause“ zavádějící povinnost benefit corporation „vytvářet“ významný
pozitivní dopad na společnost a životní prostředí (tj. na obojí). Nicméně jen velmi málo společností se může
zcela vyhnout negativním dopadům na životní prostředí – i „zelené“ společnosti vytváří nějakou uhlíkovou stopu
a musí využívat některé neobnovitelné zdroje energie. Navíc některé činnosti směřující ke zlepšení životního
prostředí mohou mít zároveň negativní dopad na společnost a naopak (např. ukončení neekologického provozu
továrny využívající neobnovitelná paliva může vést ke zvýšení nezaměstnanosti, a mít tak negativní dopad na
komunitu). Delaware z výše uvedených důvodů přijal vlastní úpravu benefit corporation, v jejíž stopách se vydal
i stát Colorado.
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3. Enlightened shareholder value model
Na pomezí mezi shareholder value a stakeholder value přístupy stojí tzv. ‚enlightened shareholder
value approach‘, tedy osvícený akcionářský přístup k otázkám odpovědnosti managementu.
Spojuje v sobě zájem na maximalizaci bohatství akcionářů s využíváním obchodních korporací ke
zvyšování bohatství společnosti jako celku.75
3.1. Enlightened shareholder value jako osvícená modifikace shareholder value
Hlavním cílem obchodních korporací v enlightened shareholder value modelu corporate
governance zůstává maximalizovat zisk společníků, ale očekává se toho od nich daleko více.
Společnosti by měly prokazovat dlouhodobou ziskovost s ohledem na zájmy investorů, vytvářet
bohatství sloužící k zajištění kvalitních veřejných služeb a slušné životní úrovně pro každého, a
jednat spravedlivě a čestně se svými zaměstnanci, zákazníky, dodavateli i věřiteli. Dobré pracovní
podmínky, kvalitní produkty a služby a vlídné vztahy s širokým okruhem ostatních stakeholderů
představují podle zastánců osvíceného akcionářského přístupu klíčová aktiva pro stabilní
dlouhodobý úspěch a hodnotu pro společníky. Vedle toho se od obchodních společností očekává,
že při tvorbě zisku budou respektovat životní prostředí a jednat zodpovědně vůči společnosti i
místním komunitám, ve kterých působí.76
Lidé, kteří do obchodních společností investují, jsou ti samí lidé, kteří jsou jimi
zaměstnáváni, kupují jejich výrobky, žijí v jejich okolí a pociťují jejich vliv na životní prostředí.
Proto by se, jak upozorňuje Hewitt, měly obchodní společnosti snažit být tzv. dobrými
společnostmi a dostávat výše uvedeným očekáváním, aby netrpěla jejich pověst a s ní i generovaný
zisk.77
Osvícený akcionářský přístup tak v tržním hospodářství shledává jako všeobecně
prospěšnou harmonii mezi maximalizací zisku akcionářů a prospěchem ostatních stakeholderů.
Úspěšná obchodní společnost poskytuje pracovní místa zaměstnancům a zboží a služby
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spotřebitelům. Čím je zboží pro spotřebitele atraktivnější, tím větší je generovaný zisk (a počet
pracovních míst). Jak říkají Easterbrook a Fischel78,
„prosperita akcionářů, zaměstnanců a komunit jde ruku v ruce s lepšími výrobky pro
spotřebitele...“
Požadavek, aby manažeři při řízení obchodních společností zohledňovali morální a sociální
faktory per se, se podle některých autorů s enlightened shareholder pohledem neslučuje.
Následovníci Easterbrook a Fischel jej dokonce označují za nepřirozené a nevhodné „sociální
inženýrství“.79 Za mnohem šťastnější považují stanovení pravidel pro oceňování činností majících
dopad na stakeholdery, jako je například znečišťování životního prostředí či propouštění, jakožto
nákladů korporace. Ty by pak měly být zohledněny v rozhodování managementu za současného
ponechání maximalizace zisku akcionářů primárním záměrem manažerů.80
Lze tedy shrnout, že celá osvícenost enlightened shareholder value přístupu spočívá
v pochopení přínosnosti a důležitosti zohledňování zájmů stakeholderů pro ziskovost a fungování
obchodní korporace. Manažeři podle něj mají brát v potaz zájmy jednotlivých skupin stakeholderů,
avšak pouze za účelem zvýšení dlouhodobé prosperity a zisku společnosti, a tím pádem i jejích
společníků, nikoliv jako účel sám o sobě. Zde spatřuji hranici mezi enlightened shareholder value
modelem a stakeholder value přístupem, který sledování prospěchu širšího okruhu stakeholderů
staví vedle tvorby zisku jako jeden z účelů existence obchodní korporace. Hranice však v literatuře
obecně není ostře vymezená. Mnozí zastánci a propagátoři stakeholder value přístupu ke správě a
řízení společností totiž často argumentují vhodností stakeholder value přístupu právě z hlediska
vyššího dlouhodobého ekonomického úspěchu společnosti, jak popisuji v následující kapitole této
práce, kde se zabývám stakeholder value modelem corporate governance.
3.2. Enlightened shareholder value v praxi
3.2.1. Britský Companies Act 2006
Enlightened shareholder přístup přijal za svůj například britský Companies Act 2006, jehož
ustanovení § 172 zachovává prvenství zájmů akcionářů, ale členové statutárního orgánu
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společnosti podle něj mají při jednání, které má sledovat úspěch společnosti a prospěch jejích
členů, zároveň povinnost brát ohledy na (a) pravděpodobné dlouhodobé důsledky jakéhokoli
rozhodnutí, (b) zájmy zaměstnanců společnosti, (c) potřebu podporovat obchodní vztahy
společnosti s dodavateli, zákazníky a dalšími subjekty, (d) dopad činnosti společnosti na veřejnost
a životní prostředí, (e) požadavek udržení reputace společnosti jako dodržující vysoké standardy
obchodního jednání, a (f) nutnost spravedlivého jednání mezi členy společnosti.81 Subjekty,
jejichž prospěch je sledován, tak zůstávají společníci obchodní společnosti, zatímco na zájmy
ostatních stakeholderů má pouze být brán zřetel.
Řídící skupina pro přezkum práva obchodních společností (Company Law Review Steering
Group), jedním z jejíž dvanácti členů byl i profesor Parkinson, se při přípravě Companies Act
2006 odmítla inspirovat pensylvánskou úpravou obsahující „other constituencies statutes“, jak jí
bylo doporučováno Komisí pro veřejnou politiku a business ve Velké Británii (The Commission
on Public Policy and British Business). Uvedla, že z praktického hlediska by předefinování
odpovědnosti členů statutárních orgánů vzhledem k zúčastněným stranám znamenalo nutnost
vymezit všechny jednotlivé skupiny stakeholderů a povahu a rozsah odpovědnosti statutárů vůči
každé z nich, čímž by nevzniklo jasné měřítko pro posuzování jejich výkonnosti. Stakeholder
value model proto jako recept na dobrou správu a řízení společností a jejich úspěch zavrhla.
Upřednostnila místo něj primární zaměření na společníky. V konzultační dokumentaci
k připravovanému zákonu citovala názor Easterbrook a Fischel, že základní cíl obchodních
společností, jak byl tehdy zakotven v právním řádu, tj. maximalizovat zisk akcionářů, představuje
v zásadě nejlepší prostředek k zajištění celkové prosperity a blahobytu.82 Svůj přístup akcentující
výlučně zájmy společníků následně na základě obdržených reakcí zmírnila a uznala potřebu
podporovat efektivní vztahy obchodních společností se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a jejich
vztahy v komunitě, kde působí, obecně. Companies Act 2006 tak ve své současné podobě,
kladoucí na členy statutárního orgánu požadavek brát při sledování prospěchu společnosti a jejích
členů ohledy na zájmy některých skupin stakeholderů, vzbuzuje zdánlivý dojem příklonu ke
stakeholder value modelu corporate governance – ve skutečnosti ale zůstává pevně zakořeněn
v koncepci shareholder value, i když v modifikované podobě. Navíc, pokud jde například o
zaměstnance, dřívější Companies Act 1985 ve smyslu ustanovení § 309 jejich zájmům poskytoval
širší ochranu než současná úprava, když pro statutáry stanovil povinnost brát na ně ohled stejně
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jako na zájmy členů obchodní společnosti,83 zatímco ustanovení § 172 současného Companies Act
2006 počítá se zohledňováním zájmů zaměstnanců pouze v kontextu činností směřujících
k maximalizaci výnosů pro společnost a její společníky.
3.2.2. Enlightened shareholder value v kodexech corporate governance
Osvícený akcionářský model zastávají i v České republice nejpoužívanější kodexy corporate
governance. Principy správy a řízení společností zemí G20 a OECD v čl. IV. s názvem Úloha
zainteresovaných stran při správě a řízení společnosti uvádí:
„Klíčovým aspektem pro správu a řízení společností je zajištění toku kapitálu do
společností, a to jak ve formě vlastního kapitálu, tak formou úvěrů. Správa a řízení
společností se také zabývá hledáním způsobů, jak povzbuzovat různé zainteresované strany
ve společnosti k ekonomicky optimálním úrovním investic do firemně specifické struktury
lidského a fyzického kapitálu. Konkurenceschopnost a konečný úspěch společnosti jsou
výsledkem týmové práce, jejíž součástí je přispění celé řady různých poskytovatelů zdrojů,
včetně

investorů,

zaměstnanců,

věřitelů,

zákazníků

a

dodavatelů

a

dalších

zainteresovaných stran. Společnosti by si měly uvědomit, že příspěvky zainteresovaných
subjektů představují cenný zdroj pro budování konkurenceschopných a ziskových podniků.
Je proto v dlouhodobém zájmu společností podporovat spolupráci mezi zainteresovanými
stranami vytvářející bohatství. Systém správy a řízení společností by měl respektovat zájmy
zainteresovaných stran a jejich příspěvek k dlouhodobému úspěchu společnosti.“84
Kodex správy a řízení společností ČR (2018) v čl. 3.1 uvádí, že
„členové volených orgánů musí při výkonu své funkce jednat pečlivě a loajálně vůči
společnosti (fiduciary duties). Členové voleného orgánu by měli vždy přihlédnout k
oprávněným zájmům zainteresovaných stran (stakeholders) a k trvale udržitelnému rozvoji
společnosti jako takové (sustainable development of society).85
I starší český Kodex správy a řízení společností založený na principech OECD z roku 2004
v článku 6.2 s názvem Rámec správy a řízení by měl zajistit strategické vedení společnosti,
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efektivní monitorování managementu ze strany představenstva a odpovědnost představenstva vůči
dozorčí řadě, společnosti a akcionářům stanoví, že
„od představenstva i dozorčí rady se očekává, že budou brát náležitý zřetel na zájmy jiných
zainteresovaných stran jako jsou zaměstnanci, věřitelé, zákazníci, dodavatelé a obce a že
s nimi budou jednat stejně spravedlivě. Toto je zvlášť důležité tam, kde společnost je
klíčovou společností pro region a navázala na sebe menší zpracovatele a dodavatele z
okolí. Další zainteresovanou stranou budou místní obyvatelé a obce, jichž se přímo dotýká,
jak společnost uplatňuje standardy životního prostředí.“86
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4. Stakeholder value model
Naoko tenká hranice mezi enlightened shareholder value a stakeholder value přístupy ke správě a
řízení společností spočívá v rozdílném uchopení smyslu a účelu existence obchodní korporace,
které v případě stakehodler value zahrnuje vedle samotného ekonomického zisku i prospěšnost pro
společnost v širším slova smyslu a životní prostředí jako cíl sám o sobě. Účelem korporace tak ve
smyslu stakeholder value není pouze strohý zájem jejích společníků (a případně věřitelů), ale i
určitá sociální služba či zajišťování udržitelného rozvoje společnosti.87
4.1.Účel obchodní korporace optikou stakehodler value theory
Podle zastánců stakeholder value přístupu má diskuze o společenské odpovědnosti na straně
manažerů vyšší cíl než pouze chytřeji vyhodnotit, co ve skutečnosti vede k ekonomickému
prospěchu akcionářů. S mocí ovlivňovat životy mnoha zainteresovaných stran, kterou v moderní
společnosti velké obchodní korporace disponují, přichází odpovědnost vůči těm, jejichž životy
jsou ovlivňovány.88 Jak již v roce 1932 napsal Dodd,
„obchodní společnost by měla vykonávat „sociální službu“ a chovat se jako dobrý
občan.“89
Pojmem „sociální služba“ označuje Dodd90 odpovědnost obchodních společností
související s jejich právní osobností. Vzhledem k tomu, že společnosti ovlivňují svým jednáním
vedle svých akcionářů i životy zaměstnanců, zákazníků nebo dodavatelů, mají při svých
činnostech odpovědnost za zohledňování a vyvažování zájmů i těchto zainteresovaných stran. Na
rozdíl od profesora Irelanda, se kterým se shoduje na nevhodnosti shareholder value přístupu,
Dodd spíše než absurdností vlastnických práv společníků argumentuje veřejným zájmem, který
má podle něj potenciál převážit smluvní či majetkové nároky společníků.91
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Shodně i profesor Parkinson92 vyzdvihuje povinnost obchodních korporací sloužit
veřejným či sociálním zájmům. Za své přijímá Dahlovo tvrzení, že každá velká korporace by měla
být považována za sociální podnik, jehož existenci a činnost legitimizuje jedině naplňování
veřejného nebo sociálního účelu.93 Obchodní společnosti disponují tzv. sociální rozhodovací
pravomocí, tj. mocí činit rozhodnutí se sociálními důsledky. Vzhledem k tomu, že základem
legitimity této moci činit „soukromá rozhodnutí s veřejnými důsledky“94 je veřejný zájem, má
podle Parkinsona veřejnost právo zajistit, aby byla rozhodovací pravomoc obchodních společností
opravdu vykonávána v souladu s veřejným zájmem.95
Pojetí obchodních korporací jako sociálních podniků automaticky nevylučuje nastavení
právních pravidel práva obchodních společností sledujících dosahování zisku ve prospěch
akcionářů. Současná právní úprava vedoucí k maximalizaci zisku ve skutečnosti může být
způsobilá sloužit k dosahování veřejného blaha nejlépe. Díváme-li se však na obchodní korporace
optikou stakeholder value, nespatřujeme jako účel jejich existence pouhé dosahování zisku, ale
uspokojování zájmů širšího okruhu zainteresovaných stran a zajišťování veřejného blaha. Důležité
je proto vnímat zisk pouze jako prostředek naplňování veřejného zájmu, nikoli jako samostatný
cíl.96 Sledování veřejného zájmu a dodržování požadavků na společenskou odpovědnost by
zároveň podle Parkinsona mělo být vnímáno jako kořen veškeré legitimity existence obchodních
korporací. Jejich odpovědnost nevzniká v důsledku moci ovlivňovat různé skupiny
zainteresovaných stran, ale je předpokladem pro držení této moci.97
Koncept stakehodler value zároveň podtrhuje právní osobnost obchodní korporace jako
právnické osoby a její nezávislost na společnících,98 a kontrastuje tak se shareholder value pojetím
obchodní korporace jako majetku společníků sloužícímu k uspokojování jejich zájmů. Někteří
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autoři odůvodňují stakeholder value přístup výhodami omezené odpovědnosti obchodních
korporací, které jsou zákonodárcem poskytovány ve prospěch společnosti jako celku ve smyslu
veřejnosti.99 Podnikání podle nich právní řád povoluje a podporuje primárně jako službu
komunitě, ne jako zdroj zisku akcionářů.100
Současně požadavek, aby lidé pracující pro obchodní společnost omezili účel svého
pracovního života na maximalizaci bohatství akcionářů, bývá některými kritizován jako
„nezdravý, ponižující a morálně poškozující.“101 Mitchell102 zastává názor, že pokud po
manažerech společnosti nebudeme vyžadovat, aby se při jejím řízení uměle omezovali výlučně na
tuto úzkou roli, široce chápanou jako povinnost maximalizovat zisk společníků, začnou si
uvědomovat morální dopady obchodní korporace na její okolí. Tento názor nepožaduje opuštění
motivu zisku. Pouze jej staví do kontextu, který ho činí jen jednou z manažerských odpovědností
(i když stále zůstává tou nejdůležitější). Opuštění úzkého konceptu korporátního účelu by mělo
vést k tomu, že morálně odpovědní korporátní aktéři budou zvažovat důsledky svého jednání na
ostatní osoby ovlivňované obchodní korporací (a to nejen v souvislosti s tím, jak co nejvíce
maximalizovat zisk). Taková modifikace účelu obchodní společnosti ovšem vyžaduje, aby
manažerům zohledňování zájmů různých skupin stakeholderů umožnil zákon.103
I Campbell upozorňuje, že ačkoli si manažeři obchodních korporací uvědomují, že za
účelem dosažení jejich ambicí jim nezbývá než maximalizovat zisky akcionářů, vydělávat peníze
pro akcionáře samo o sobě není účelem ani jejich samostatnou ambicí. Shareholder value smýšlení
se tak dostává do rozporu s humánní dynamikou businessu a manažerským uvažováním.104
Jak napsal v roce 2009 v článku s názvem ‚How Did Economists Get it So Wrong?‘
v reakci na světovou finanční krizi držitel Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman,
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„ekonomická profese zbloudila, protože ekonomové zaměnili krásu, zahalenou v působivé
matematice, za pravdu.“105
Ekonomové se podle Krugmana budou muset naučit žít se zmatkem a uznat relevantnost
iracionálního a často nepředvídatelného chování vycházejícího z omezené racionality lidí, čelit
nedokonalostem trhů a akceptovat, že elegantní ekonomická „teorie všeho“ je mimo realitu.106
4.2.Vztah mezi stakeholder value theory a hodnotou obchodní společnosti
Většina literatury zabývající se konceptem stakeholder value se věnuje dnes již známým tématům
a teoriím, jako je propojení etiky a strategického řízení, existence širšího okruhu stakeholderů
obchodní korporace, kterým by měla být věnována aktivní pozornost, nebo schopnost společností
svědomitě se snažících sloužit zájmům široké skupiny stakeholderů vytvářet dlouhodobě větší
hodnotu.107
Podle Freemana stačí prostý zdravý rozum k pochopení samozřejmé podstaty strategického
myšlení – že manažeři se musí vypořádávat se skupinami a jednotlivci, kteří mohou ovlivňovat
nebo být ovlivněni jejich společností. Věnováním pozornosti strategickému řízení s důrazem na
koncept stakeholder value pak mohou navrátit své společnosti na cestu k úspěchu.108
Campbell ve svém článku nazvaném „Stakeholders: The Case in Favour.“ vysvětluje, že
rozšířená business poučka „buy low, sell high“ je ve skutečnosti zavádějící a krátkozraká, protože
v businessu nejde o to vyždímat dodavatele do poslední kapky nebo natáhnout zákazníky co
nejvíce na cenách. Obchodní společnosti, soutěžící o přežití v ekonomické džungli, musí získávat
loajalitu pro ně důležitých skupin. Potřebují, aby se někteří zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé a
investoři rozhodli spolupracovat právě s nimi, jinak v businessu dlouho nepřežijí.109 Za klíčové
považuje Campbell jasné vymezení účelu obchodní společnosti. Pouhé vydělávání peněz
akcionářům, vnímané jako defaultní účel obchodních korporací, loajalitu širšího okruhu
stakeholderů nezajistí. Zákazníci si radši vybírají na ně zaměřené společnosti. Pracovníci zase
radši dedikují svou kariéru společnosti věnující pozornost rozvoji a blahobytu svých zaměstnanců
a zavázané k naplňování účelu, se kterým se ztotožňují a který schvalují. V soutěži o loajalitu tak
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jde o náklonnost širšího okruhu stakeholderů, která bude směřovat vůči těm společnostem, které
jednotlivým zainteresovaným stranám nabídnou nejrelevantnější hodnotu a závazek této hodnoty
do budoucna.110
Business lze chápat jako soubor vztahů mezi skupinami, které mají podíl na aktivitách,
které jej utvářejí. Jde o interakci mezi zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, investory (akcionáři,
držiteli dluhopisů, bankami atd.), komunitami a manažery, kteří spolupracují a vytvářejí hodnotu.
K pochopení businessu je pak zapotřebí porozumět, jak tyto vztahy fungují.111
„Čím více začneme uvažovat směrem, jak lépe sloužit zájmům stakeholderů, tím
pravděpodobněji přežijeme a budeme prosperovat.“112
Různé empirické výzkumy prokázaly vyšší ekonomickou výkonnost, stejně jako lepší
pověst obchodních korporací sloužících zájmům širšího záběru stakeholderů.113 Příznivé vztahy
se stakeholdery nejenže umožňují obchodní společnosti z dlouhodobého hlediska dosahovat
lepších finančních výsledků, ale také pomáhají společnostem, kterým se zrovna nedaří, rychleji
dosáhnout zlepšení.114 Perspektiva stakeholder value, propojující problematiku vytváření hodnoty
a zisku s problematikou etiky kapitalismu, zároveň vysvětluje, jakým způsobem může síť
stakeholderů sama o sobě plnit funkci konkurenční výhody.115 Mezi důvody, proč strategie řízení
obchodní korporace založená na stakeholder value vede k vyššímu finančnímu prospěchu, patří
především větší přitažlivost společností s dobrou reputací pro potencionální obchodní partnery,
zaměstnance a zákazníky, s tím související konkurenční výhoda spočívající ve vyšším počtu
obchodních nabídek, ze kterých si společnost může vybírat, vyšší důvěra vedoucí k nižším
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transakčním nákladům a zvýšená ochota stakeholderů sdílet informace užitečné pro obchodní
společnost z hlediska zvýšení efektivity či inovací.116
Z výše uvedených argumentů ve prospěch stakeholder value přístupu ke správě a řízení
společností je patrné zaměření na ziskovost a maximalizaci profitu obchodních korporací. Takto
vymezený stakeholder value model téměř splývá s enlightened shareholder value přístupem, jak
jej popisuji v předchozí kapitole. Hranici mezi modely bych vymezila účelem obchodní
společnosti, který, jak již bylo řečeno, v rámci stakeholder value přístupu zahrnuje vedle tvorby
zisku i sledování zájmů jiných stakeholderů. Vzhledem k tomu, že sledování jejich prospěchu
představuje samo o sobě jeden z cílů obchodní společnosti, nemusí pak každé jednotlivé obchodní
rozhodnutí členů jejího řídícího orgánu vést prokazatelně k zisku společnosti a jejích společníků.
K finančnímu prospěchu pak vede právě řízení společnosti částečně zohledňující i zájmy širšího
okruhu stakeholderů bez přímé vazby na nejvyšší možný zisk.
4.3.Stakeholder value jako odpověď na nedostatky vyjadřování hodnoty ve smyslu
shareholder value
Protože akcionáři jako subjekty s výhradním zbytkovým nárokem na zisk společnosti jsou
jedinými zúčastněnými stranami rozdělujícími si mezi sebou peněžní zisk vytvořený společností,
hodnota utvářená obchodní společností se často měří pouze jako tento akcionáři přijímaný peněžní
zisk.117 Takové vyjádření hodnoty jako hodnoty pro akcionáře, tzv. shareholder value, je ale
neúplné, protože z jednotlivých rozhodnutí společnosti vznikají důsledky i pro její ostatní
stakeholdery. V souladu s ekonomickým principem efektivnosti, podle kterého jakákoliv činnost
dosahuje největšího přínosu pro společnost, když jsou mezní užitky z alokace zdrojů rovné jejím
mezním sociálním nákladům,118 by měl být koncept obchodní společností vytvořené hodnoty
upraven tak, aby byly důsledky pro všechny zainteresované strany zohledněny v plném
rozsahu.119
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Podle Charreuxe a Desbrierese nelze správně identifikovat mechanismy tvorby hodnoty
obchodní korporace, pokud se zaměřujeme výhradně na akcionáře a na metody, které používají k
ovládání manažerů. Takový přístup se podle nich jeví jako neslučitelný se smluvní teorií, podle
níž je obchodní společnost spojením kontraktů („nexus of contracts“) mezi různými stakeholdery,
tj. mezi akcionáři, zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, věřiteli, manažery, orgány veřejné správy
a dalšími zainteresovanými stranami.120
Dosavadní empirická literatura zabývající se konceptem stakeholder value obecně uznává
pozitivní vztah mezi managementem orientovaným na zájmy zainteresovaných stran a výkonem
obchodní korporace,121 který však bývá téměř vždy měřen z hlediska finanční návratnosti.122
Pro správné uchopení konceptu stakeholder value je přitom třeba věnovat pozornost řešení
otázky, v čem stakeholdeři ve skutečnosti spatřují vytvářenou hodnotu a jak ji můžeme měřit.123
Pojem hodnoty („value“) totiž bývá přílišně zjednodušovaný a zužovaný na význam
ekonomických výnosů. Pokud by jediná relevantní hodnota vytvářená společností byla opravdu
pouze ekonomická, pak by argumenty týkající se legitimity jednotlivých skupin stakeholderů měly
přirozeně živit animozitu mezi zainteresovanými stranami bojujícími o kus ekonomického koláče,
ze kterého chce každý co největší podíl. Taková animozita by ale odporovala základní filozofii
charakterizující stakeholder theory, zdůrazňující jednotnost zájmů stakeholderů a potřebu všech
stakeholderů profitovat ze vzájemné spolupráce. Obchodní korporace vnímající zájmy
stakeholderů jako propojené, nebo přinejmenším do značné míry se překrývající, projevují
tendenci dosahovat lepších výsledků než korporace, které je považují za primárně konfliktní.124
V některých situacích samozřejmě konflikty zájmů jednotlivých stakeholderů přetrvávají –
zejména, jde-li o rozdělení určitého koláče zdrojů. Stakeholder theory ale vyzdvihuje převládající
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průnik zájmů jednotlivých skupin zainteresovaných stran, neoddělitelně propojených systémem
tvorby hodnot, ve kterém každá zúčastněná strana poskytuje zdroje nebo vliv výměnou za určitou
kombinaci hmotného a nehmotného zboží.125 Obchodní společnost pojímá jako mechanismus,
díky jehož činnosti si všichni stakeholdeři polepší.126
Ačkoli tedy značná část studií a literatury zabývající se spojením tvorby hodnoty se
zohledňováním zájmů stakeholderů vychází z předpokladu, že ekonomická měřítka zachycují
veškerou hodnotu vytvářenou dobrým zacházením se stakeholdery, nemusí tomu tak být. Zatímco
ekonomické výnosy jsou zásadní pro klíčové stakeholdery, většina ostatních zainteresovaných
stran má i jiné zájmy. Pozornost věnovaná těmto dalším faktorům se může ukázat jako kritická
pro pochopení úspěchu některých obchodních korporací, atraktivnosti některých korporací pro
zainteresované strany a následné loajality těchto, a pro zjištění, které obchodní korporace toho ve
skutečnosti dělají pro své stakeholdery nejvíce.127
Ke správnému pochopení celkové hodnoty vytvářené obchodní společností sledující zájmy
stakeholderů by podle Harrisona a Wickse pomohlo opustit stávající model výpočtu, používající
míru výkonnosti zaměřené na stakeholdery jako nezávislou proměnnou a míru ekonomické
výkonnosti jako závislou proměnnou. Používáním tohoto způsobu výpočtu empirická odborná
literatura zabývající se stakeholder value ve skutečnosti sama posiluje myšlenku, že finanční
výnosy představují nejdůležitější měřítko hodnoty vytvářené obchodní korporací. Použití míry
výkonnosti zaměřené na stakeholdery jako nezávislé proměnné by podle nich ukázalo, jak
sledování zájmů širšího okruhu stakeholderů ovlivňuje celkovou hodnotu, kterou obchodní
korporace vytváří.128 Harrison a Wicks zároveň dodávají, že výpočet hodnoty zaměřený na
ekonomickou hodnotu může vést manažery k přijímání opatření vedoucích výlučně
k maximalizaci ekonomické hodnoty za současného snižovaní ostatních typů hodnot
požadovaných stakeholdery. Takový postup však může v důsledku vést ke ztrátě schopnosti
udržovat hospodářský výkon obchodní společnosti, a to zejména pokud manažeři ve snaze
produkovat maximální finanční výnosy ignorují nebo narušují spolupráci a podporu ostatních
stakeholderů společnosti.129
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4.4.Stakeholder value přístup k určování hodnoty obchodní společnosti
Stakeholder theory poskytuje komplexnější pohled na hodnotu, o kterou stakeholdeři usilují, a
nové způsoby jejího měření. Harrison a Wicks v článku Stakeholder Theory, Value, and Firm
Performance popisují čtyřfaktorový test pro určování této hodnoty, zahrnující i ekonomickou
hodnotu pro stakeholdery, avšak přesahující její rámec.130 Namísto úzkého zaměřování pozornosti
na faktory vedoucí k vyššímu výkonu, které se dají ekonomicky měřit, by manažeři měli šířeji
zkoumat hodnotu utvářenou jejich společnostmi z pohledu více zúčastněných stran, které se na
jejím vytváření podílejí. To by mělo vést k vyšší úrovni blahobytu jednotlivých stakeholderů a
v důsledku k vytváření větší hodnoty společnostmi.131
Harrison a Wicks pracují s pojmem „užitek“ („utility“), kterým míní hodnotu obdrženou
zainteresovanou stranou, která má v jejích očích skutečně význam, a vyjadřuje tak její preferenci
směrem k určitému typu hodnot. Test vychází z předpokladu, že užitek, který stakeholdeři obdrží
ze strany obchodní korporace, ovlivní jejich rozhodnutí spolupracovat s korporací a způsob jejich
chování během této spolupráce.132 Čtyřmi faktory ovlivňujícími užitek pociťovaný stakeholdery
jsou podle nich 1) užitek reálně související se zbožím či službami, 2) užitek vycházející
z organizační spravedlnosti, 3) užitek ze spolupráce (doslova „z příslušnosti“), a 4) užitek
související s náklady příležitosti.133
Pokud jde o užitek vycházející ze zboží a služeb, cílem obchodní společnosti ve vztahu
k jejím zákazníkům by mělo být poskytování zboží a služeb s vysokým poměrem jimi obdrženého
užitku vůči hodnotě, kterou poskytli na oplátku, představované vynaloženému času, úsilí a
nejistotě ohledně skutečných vlastností výrobků.134 To platí analogicky i pro ostatní skupiny
stakeholderů.135 Obchodní společnosti by se měly snažit vytvářet co nejlepší možnou hodnotu,
která zajistí, aby užitek stakeholderů postačovat k jejich zájmu na trvalé spolupráci s korporací.136

130

HARRISON; WICKS, 2013. op. cit.

131

Tamtéž.

132

Tamtéž.

133

Tamtéž.

134

BARNEY, Jay B. Gaining and sustaining competitive advantage (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson
Education, Inc. 2011. In: HARRISON, Jeffrey S.; WICKS, Andrew C. Stakeholder Theory, Value, and Firm
Performance. Business Ethics Quarterly. 2013. Vol. 23, no. 1, s. 104. EBSCOhost, doi:10.5840/beq20132314.

135

FREEMAN 2010, op. cit.

136

HARRISON; WICKS, 2013. op. cit.

38

Důležitost faktoru organizační (či procesní) spravedlnosti spočívá v tom, že lidé oceňují a
zakládají si na spravedlivém a rovném zacházení.137 Klíčové je přijít na to, na čem stakeholderům
záleží, a poskytnout jim užitek, který vnímají jako příznivý, přičemž nemusí nutně jít o užitek
ekonomického charakteru.138 Jedním ze zásadních poznatků stakeholder teorie je pochopení, že
způsob, jakým korporace zachází s určitou skupinou stakeholderů, má potenciál ovlivnit její
vztahy s ostatními stakeholdery.139 Zúčastněné strany jsou někdy ochotné obětovat část hodnoty,
kterou by mohly získat, pokud se domnívají, že je to v nejlepším zájmu jiných zúčastněných stran
nebo z dlouhodobého hlediska v zájmu obchodní korporace.140 Mohou tak de facto systematicky
odměňovat či trestat spravedlnost a nespravedlnost.141 Důvěra ke korporaci, klíčová pro loajalitu
stakeholderů, závisí na očekávání reciprocitního poskytování hodnot stakeholderům z její strany,
které mohou zahrnovat větší množství či kvalitu zboží a služeb, finanční odměny, větší
zohledňování potřeb stakeholderů v korporačních rozhodovacích procesech, nebo jednoduše lepší
zacházení během vzájemných interakcí.142
Užitek z příslušnosti vychází z teorie sociální identity, která pracuje s psychologií
sounáležitosti. Protože lidé mají tendenci klasifikovat sami sebe do sociálních kategorií spojených
s různými typy skupin ve snaze pochopit vlastní identitu, pokud obchodní korporace ztělesňuje
vlastnosti, kterých si cení, identifikují se s ní. To například v případě zaměstnanců může vést
k pocitu sounáležitosti, úcty a zmocnění, k ochotě investovat do firmy energii, čas a úsilí, a dále
ke zvýšené úrovni pocitu odpovědnosti, společného zájmu a motivace k práci.143 Užitek
z příslušnosti zahrnuje i úctu ve smyslu podporování korporací, jejichž činnost považují
stakeholdeři za ctnostnou či žádoucí, a spokojenost ve smyslu pocitu štěstí, pramenícího ze
spolupráce s organizací, která v nějakém důležitém ohledu předčí alternativu. Zákazník se
například může cítit šťastněji, že si kupuje produkt určité společnosti jednoduše proto, že jejich
hodnotové žebříčky navzájem korespondují.144 Stejný princip pak funguje i obráceně. Stakeholdeři

137

HARRISON; WICKS, 2013. op. cit.

138

HARRISON, Jeffrey S.; BOSSE, Douglas A.; PHILLIPS, Robert A.. Managing for Stakeholders, Stakeholder
Utility Functions, and Competitive Advantage. Strategic Management Journal. 2010. Vol. 31, no. 1, pp. 58-74.

139

FREEMAN; WICKS.; HARRISON, 2007. op. cit.

140

HARRISON; BOSSE; PHILLIPS, 2010. op. cit.

141

HARRISON; WICKS, 2013. op. cit.

142

Tamtéž.

143

PIERCE, J. L.; RUBENFELD, S. A.; MORGAN, S. Employee ownership: A conceptual model of process and
effects. Academy of Management Review. 1991. Vol. 16, pp. 121–44.

144

HARRISON; WICKS, 2013. op. cit.

39

mohou cítit nechuť ztotožňovat se s korporací, která se zabývá činnostmi v rozporu s jejich
vlastními hodnotami, jako je poškozování životního prostředí nebo uzavírání smluv s dodavateli
využívajícími dětskou práci ve třetích zemích. To nutně neznamená, že stakeholdeři přestanou
s takovou korporací obchodovat. Užitek z příslušnosti ke korporaci je pouze jednou složkou
balíčku faktorů. Pokud například ekonomická hodnota činnosti převažuje nad negativními dopady
na užitek příslušnosti, může se zainteresovaná strana rozhodnout pokračovat v obchodování
s korporací, avšak s menší motivací, než kdyby korporaci vnímala jako ctnostnou organizaci.145
Náklady příležitosti prostupují všechny ostatní faktory. Vnímání užitku značně ovlivňuje,
zda se stakeholdeři domnívají, že jim korporace nabízí „good deal“ ve srovnání s tím, co by jim
nabídla konkurence. Jednotlivé faktory se navíc překrývají a ovlivňují navzájem. Způsob, jakým
korporace jedná se zainteresovanou stranou, například ovlivňuje vnímání její mravnosti a s tím
související užitek z příslušnosti, a zároveň smýšlení o zboží a službách produkovaných korporací.
Podobně hmotný užitek ze zboží a služeb ovlivňuje vnímání spravedlnosti i užitku z příslušnosti.
Pokud například zaměstnanci budou mít pocit, že s ohledem na náklady příležitosti získávají od
společnosti hodnotu představující „good deal“, budou mít v souladu s teorií příslušnosti
pravděpodobně tendenci vynakládat ve prospěch korporace větší úsilí a projevovat větší loajalitu.
To může vést ke kvalitnějšímu zboží vyráběnému levněji, a tím pádem k nárůstu hodnoty pro
zákazníky a s tím související poptávky. Poptávka vede k nárůstu tržeb, a tedy k vyšší hodnotě pro
investory a větším přebytkům, které mohou manažeři reinvestovat, přičemž část reinvestice by
měla směřovat zpět k zaměstnancům ve formě vyšších odměn. Předpokladem funkčnosti tohoto
cyklu tvorby hodnot je zachování distribuční spravedlnosti a přidělování části přírůstkové hodnoty
zpět zaměstnancům. A samozřejmě i zde funguje také negativní reciprocita.146
Stakeholder value tedy není o pouhé distribuci finančního zisku, ale do značné míry o
procesní spravedlnosti, kterou zainteresované strany vnímají jako zásadní.147 Je důležité si
uvědomit nárok stakeholderů mít slovo ve způsobu distribuce zdrojů, stejně jako vliv jejich
zapojení na jejich vnímání procesu distribuce a na vznik nových příležitostí pro vytváření dalších
hodnot, a tím pádem rozšiřování tzv. koláče.148
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5. Corporate social responsibility
Prohlubování vztahu mezi obchodními korporacemi a společenskými hodnotami lze pozorovat na
vývoji tzv. sociální odpovědnosti podniků (corporate social responsibility, zkráceně CSR),
definované Evropskou komisí jako „odpovědnost podniků za dopad jejich činnosti na společnost,“
a dříve také jako „koncept, na jehož základě obchodní společnosti dobrovolně začleňují sociální
záležitosti a otázky životního prostředí do své podnikatelské činnosti a vzájemných vztahů se
zúčastněnými stranami,“ a to nad rámec jejich zákonných povinností vůči společnosti a životnímu
prostředí.149 Záměrem CSR je tak sladění obchodních činností se společenskými hodnotami.150
Jedná se proto také o pojem spadající do oblasti corporate governance. Nestojí však na
stejné úrovni vedle shareholder value a stakeholder value modelů jako další systém správy a řízení
obchodních korporací. Jde o samostatný koncept, související se stakeholder value v tom smyslu,
že pokud obchodní společnost přijme za svůj stakeholder value model corporate governance,
vzhledem k nejvýznamnějšímu definičnímu znaku tohoto modelu, tj. sledování zájmů širšího
okruhu stakeholderů včetně společnosti v širším slova smyslu představujícím součást účelu
existence obchodní korporace, bude taková obchodní společnost nejspíše zároveň jednat sociálně
odpovědným způsobem ve smyslu CSR. Stakehoholder value model tak současnou přítomnost
CSR předpokládá vždy, naopak to ale neplatí. CSR se mohou zabývat i obchodní společnosti
řízené ve smyslu shareholder value, vedené čistě záměrem maximalizovat ekonomický zisk, které
chtějí mít pozitivní dopady, resp. eliminovat negativní dopady na společnost a životní prostředí,
nebo si pouze vytvořit image společensky odpovědné společnosti pro účely marketingu a
příznivějšího PR.
5.1.CSR: doing well by doing good
Otázky CSR odpovídají otázkám, kterými se společnost zabývala již v souvislosti se vznikem
moderních korporací. Jaká je role korporace ve společnosti? Jak nejlépe korporaci řídit směrem
k naplnění této role? Čím zájmům korporace slouží? Komu je tím pádem odpovědná? A jak to
všechno co nejlépe regulovat? Stále zde oscilujeme mezi shareholder value a stakeholder value
pohledy a hlavní problémy, které nás v těchto souvislostech pálí, jsou odpovědi na to, zda je
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obchodní společnost ve své podstatě čistě soukromým sdružením s jediným závazkem, a to
vydělávat peníze, anebo spíše veřejným subjektem, jehož činnosti by měly odpovídat veřejnému
zájmu,151 a dále, jakým způsobem bychom měli nastavit parametry pro ziskové, mezinárodně
konkurenceschopné společnosti 21. století tak, aby zůstávaly odpovědné svým společníkům a
zároveň jednaly odpovědně vůči občanům, kterých se jejich činnost dotýká.152
Corporate social responsibility stojí na předpokladu, že plýtvavá a exploativní praxe
průmyslu vede k devastaci planety a není ekologicky, sociálně ani finančně udržitelná, a proto je
nutné ji nahradit etickým jednáním korporací, zohledňujícím nejen užitek, ale současně i ochranu
zaměstnanců, životního prostředí apod.153 Podle Havla platí tzv. Cadburyho rovnováha zahrnující
tři stupně korporační odpovědnosti: (a) plnění materiálních povinností vůči společníkům,
zaměstnancům, zákazníků, dodavatelům, věřitelům a veřejné autoritě, (b) povinnost co nejlépe
využívat zdroje a vyhnout se poškození prostředí, a (c) povinnost zajišťovat interakci mezi
podnikáním a společností v širším slova smyslu.154 Použití Cadburyho rovnováhy v platném právu
můžeme pozorovat například na konceptu enlightened shareholder value zvoleném pro ustanovení
§ 172 britského Companies Act 2006, jak uvádím výše.
Jako argument ve prospěch jednání společností naplňujícího koncept corporate social
responsibility bývá zároveň vyzdvihován finanční a reputační přínos pro korporaci, a tedy určitá
tržní hodnota CSR. Například Campbell v článku s názvem ‚Why would Corporations Behave in
Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility‘ uvádí, že
vztah mezi základními ekonomickými podmínkami a podnikovým chováním je zprostředkován
okolnostmi, jako jsou

soukromá a veřejná regulace, přítomnost dalších organizací, které

monitorují chování společností, institucionalizované normy týkající se vhodného chování
společnosti, asociativní chování mezi korporacemi a organizovaný dialog mezi korporacemi a
stakeholdery. Protože CSR vyžaduje angažovanost ve vztahu ke stakeholderům, umožňuje
korporacím lépe předvídat a využívat rychle se měnících společenských očekávání a provozních
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podmínek. Současně stejně jako mnozí další autoři zabývající se konceptem corporate social
responsibility upozorňuje na výhody CSR vzhledem k možnostem budování důvěry zaměstnanců,
spotřebitelů i občanů, která je kritická pro vytváření prostředí, ve kterém mohou podniky inovovat
a růst.155
5.2.Sociálně zodpovědná společnost
Neustále se zvyšující ekonomická aktivita s sebou nese obrovské environmentální náklady. Naše
generace jsou svědky ztráty biologické rozmanitosti, globálního odlesňování, desertifikace,
zvyšování hladin skleníkových plynů, nadměrného rybolovu ve stále kyselejších a znečištěnějších
oceánech plných plastu a dalších katastrof. Teprve před 50 lety jsme se vydali na Měsíc, odkud
jsme poprvé spatřili naši planetu. Od té doby se lidská populace více než zdvojnásobila. Za stejnou
dobu, tedy za kratší čas, než je průměrná délka jednoho lidského života, se zároveň počet
organismů žijících v divoké přírodě snížil o zhruba 60 %.156
Většina ekonomiky se spoléhá na spotřebitelské výdaje, a to výdaje často utracené za zboží
s krátkou životností, na jehož výrobu vynakládáme mj. přírodní kapitál, který nelze nahradit stejně
rychle, jako jej vyčerpáváme. Společnost bude nadále potřebovat jídlo, oblečení, bydlení, zábavu
i energie. Postupně však začínáme chápat skutečné náklady spotřebních statků a všeho, co děláme
– vedle těch ekonomických i lidské a ekologické. Měli bychom proto naši činnost směřovat ke
kvalitním produktům s dlouhou životností, kompenzujícím svou sociální a environmentální cenu.
Chouinard a Stanley ze společnosti Patagonia, označené v roce 2007 časopisem Fortune za nejvíc
cool firmu planety,157 v knize s názvem The Responsible Company: What We've Learned From
Patagonia's First 40 Years poskytují svůj pohled na sociálně zodpovědnou společnost, vycházející
z mnohaleté praxe v businessu. Zákazníci podle nich budou stále obezřetnější ohledně zdravotní
prospěšnosti a humánnosti zboží a šetrnosti k životnímu prostředí, a zodpovědná společnost by tak
měla klást důraz na nezávadné postupy a bezpečnost, vysokou kvalitu, odolnost a recyklovatelnost
produktů. Zároveň by měla sledovat a hodnotit i postupy svých subdodavatelů.158 Trendem se
stává také měření a oceňování sociálních a environmentálních dopadů v účetnictví.159
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Povinnost pro některé velké podniky s více než 500 zaměstnanci zveřejňovat určité nefinanční
informace, jako mj. informace o environmentálních a společenských dopadech jejich činnosti, zavádí
i Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU.160 Informace jsou určeny zejména
managementu a širokému okruhu stakeholderů. Podle konkrétních okolností se může mimo jiné
jednat o investory, pracovníky, spotřebitele, dodavatele, zákazníky, místní komunity, orgány veřejné
moci, zranitelné skupiny, sociální partnery a občanskou společnost, jak vyplývá z metodiky
vykazování nefinančních informací Evropské komise.161 Zveřejňování informací by mělo umožnit
lepší pochopení dopadů činnosti podniku na společnost. Směrnice byla transponována do českého
právního řádu novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účinnou od 1. ledna 2017.162 Povinnost
zveřejňovat informace znamená pro společnosti vyšší náklady vynaložené ve prospěch stakeholderů.
Za zmínku stojí v souvislosti s CSR také zásada předběžné opatrnosti aplikovaná právem
Evropské unie. Využití této zásady umožňuje v případě, kdy vědecké údaje neumožňují úplné
vyhodnocení rizik, například zabránit distribuci zboží, které by mohlo představovat zdravotní riziko,
nebo dokonce takové zboží stáhnout z trhu. Pokud jsou učiněny kroky v rámci zásady předběžné
opatrnosti, přechází navíc na výrobce nebo dovozce důkazní břemeno ohledně absence nebezpečí.163
5.3.Přijímání corporate social responsibility
Stále se vedou diskuze s rozcházejícími se názory ohledně toho, nakolik by měl být cíl tvorby
ekonomického zisku omezen nad rámec pouhého dodržování právních předpisů, působení tržních
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sil a obchodní etiky, ohledně ospravedlnitelnosti zavádění jakýchkoli omezení, a ohledně reálné
podoby zohledňování zájmů stakeholderů v obchodní činnosti a vztahu akcionářských zájmů a
zájmů ostatních zainteresovaných stran. Debata o CSR je plná dichotomií jako tržní kapitalismus
versus občanská společnost, ekonomická efektivita versus sociální spravedlnost, obligatorní
povinnosti versus dobrovolné závazky, veřejný versus soukromý zájem nebo akcionáři versus
ostatní skupiny stakeholderů.164 Zdá se však, že panuje obecný konsensus ohledně vhodnosti a
potřebnosti corporate social responsibility bez ohledu na to, jaká je konkrétní obsahová náplň
tohoto konceptu.165
Některé společnosti začínají měnit své způsoby podnikání, aby chránily svou pověst, jiné
za účelem snížení nákladů nebo protože vidí příležitosti k vytvoření nových trhů, ať už mířených
na zákazníky, kteří chtějí zdravé bioprodukty, nebo na nákupčí pro veřejné instituce povinné plnit
environmentální normy stanovené na všechno možné – od vozidel po ubrousky v bufetu.
Spotřebitelé – jak individuální, tak institucionální – se stávají stále náročnějšími, přičemž např.
v USA spotřebitelé – jednotlivci zodpovídají za dvě třetiny americké ekonomiky.166 Každá
společnost pak čelí konkurentům, kteří sami ve snaze přilákat více zákazníků hbitě a adaptivně
zavádějí postupy vedoucí k větší udržitelnosti a nižší škodlivosti pro společnost a životní prostředí.
Globálně fungující společnosti se musí rozhodnout, zda přijmou nejpřísnější evropské standardy,
nebo zůstanou u výroby zboží nižší kvality pro zbytek světa. I investoři čím dál více inklinují
k alokování svých portfolií směrem k sociálně a environmentálně odpovědným podílovým
fondům.167
Mnoho obchodních společností si narůstající důležitost CSR uvědomuje, a i korporace
dříve „proslavené“ kontroverzními kauzami ohledně obchodních činností odpovídajících spíše
corporate social irresponsibility se stávají lídry v zavádění CSR do politik corporate governance.
Například Nike, v minulosti vzbuzující veřejný odpor kvůli dětské práci využívané v továrnách
jeho smluvních partnerů, se stal globálním vzorem ve snahách zlepšovat podmínky na pracovišti
v celém dodavatelském řetězci a zavádět alespoň minimálně spravedlivé pracovní postupy po
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celém světě.168 Stejně tak Coca-Cola se v reakci na kritiku pro znečišťování podzemních vod a
vysávání studní v Indii zavázala vracet vyčištěné odpadní vody do životního prostředí se záměrem
podpořit vodní organismy a zemědělství.169 Bývalý výrobce napalmu, společnost Dow Chemical,
se zavázala k nalezení alternativní suroviny pro výrobu chemikálií namísto ropy. Spolupracovala
také s The Nature Conservancy na pětiletém průzkumném projektu v hodnotě 10 milionů dolarů s
cílem vyvinout metodiku, umožňující společnosti Dow zhodnotit ekologické náklady každého
obchodního rozhodnutí. Dow aplikuje proces obchodního rozhodování, který oceňuje přírodu, a
vytváří tak obchodní hodnotu a hodnotu přírodního kapitálu prostřednictvím projektů prospěšných
pro společnost i pro ekosystémy. Dow i Coca-Cola navíc spolupracovali s Kellogg's, DuPont a
dalšími na vývoji inovativních obalových materiálů, protože obaly jsou zodpovědné za třetinu
veškerého odpadu. I společnost Walmart – korporace dříve praktikující exkluzivní strategii
nízkých cen bez ohledu na environmentální náklady – se v důsledku klesající reputace a historicky
nejvyššího počtu soudních sporů směřujících vůči jedné společnosti zavázala ke 100 % využívání
obnovitelné energie, k nulové tvorbě odpadu a k prodeji výrobků přispívajících k udržitelnosti
zdrojů a životního prostředí. Nejprve přijala některá základní environmentální opatření zejména
s cílem zlepšit si PR, ale odstranění přebytečných obalů z deodorantových tyčinek, koncentrování
pracích prostředků v malých lahvích a instalace pomocných pohonných jednotek do nákladních
vozidel s cílem zkrátit dobu volnoběhu jí ušetřilo miliony dolarů.170 V českém kontextu stojí podle
mě v poslední době za povšimnutí například postupné ukončování prodeje vajec z klecových
chovů jednotlivými obchodními řetězci, závazek společnosti Lidl k nákupu vybraných surovin
pěstovaných pouze udržitelným způsobem,171 snaha taxi platformy Liftago a e-shopu Alza.cz o
ulehčení dopravy ve městech prostřednictvím vzájemného sdílení dat nebo snížení spotřeby vody
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největší potravinářské společnosti na světě Nestlé o 65 % za posledních 8 let172 a její závazek
nahradit do roku 2025 veškeré obaly svých výrobků recyklovatelnými či znovupoužitelnými.173
Jak ale vysvětluji na začátku kapitoly, přijímání CSR neznamená totéž jako řízení
korporace ve smyslu stakeholder value. Zejména významné korporace z USA, kde dominuje
shareholder value přístup ke corporate governance, jako je Coca-Cola či Walmart, jistě jednají
sociálně odpovědným způsobem ve smyslu enlightened shareholder value, tj. do té míry, do jaké
jim takové jednání maximalizuje zisk (především vytvářením příznivého PR). Akcionáři takových
společností, a zejména velké investiční fondy, jednání členů řídících orgánů takových společností
bedlivě sledují, a dá se předpokládat, že v případě sledování jiných zájmů než maximalizace zisku
by je vyměnili.

172

Nestlé Česko. Nestlé snižuje spotřebu vody ve výrobě a omezuje odpad z obalů. In: Ministerstvo průmyslu a
obchodu. Newsletter CSR / Květen 2019. Společenská odpovědnost organizací v České republice. Dostupné z:
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/spolecenska-odpovednost-organizaci/2019/5/Newsletter-CSR-kveten2019.pdf

173

KIČINA, Robert. Nestlé zatočí s plasty: Do roku 2025 chce jen recyklovatelné a znovupoužitelné obaly. In:
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Newsletter CSR / Leden 2019. Společenská odpovědnost organizací v České
republice.
Dostupné
z:
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/spolecenska-odpovednostorganizaci/2019/1/Newsletter-CSR-leden-2019.pdf

47

6. Stakeholder value v českém právu obchodních korporací
V následující části práce se zaměřuji na pozici stakeholder value přístupu ke správě a řízení
obchodních společností v českém platném právu obchodních korporací. Pokud uvažujeme o roli
konceptu stakeholder value v oblasti práva obchodních korporací, prostor pro diskuzi se otevírá
především v souvislosti s povinností péče řádného hospodáře členů volených orgánů obchodních
společností, zahrnující povinnost loajality a povinnost jednat s řádnou péčí (tj. s potřebnými
znalostmi a pečlivostí), a souvisejícím business judgement rule, tj. pravidlem podnikatelského
úsudku, jak vysvětluji dále.
6.1.Business judgement rule jako bezpečný přístav
Business judgement rule, tedy pravidlo podnikatelského úsudku, bylo do českého pozitivního
práva začleněno v návaznosti na obecné vymezení péče řádného hospodáře zakotvené
v ustanovení § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku,174 po rekodifikaci
soukromého práva175 ustanovením § 51 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK).
Jeho odstavec 1 stanoví, že
„pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v
dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní
korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou
loajalitou.“176
Z legislativně technického hlediska tak ustanovení § 51 odst. 1 ZOK představuje
konkretizaci dílčího segmentu péče řádného hospodáře, která ve smyslu ustanovení § 159 odst. 1
občanského zákoníku zahrnuje právě konkretizovanou povinnost řádné péče (jednání s potřebnými
znalostmi a pečlivostí), a vedle ní dále povinnost vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou, tj.
povinnost při výkonu funkce vždy upřednostňovat zájmy právnické osoby před svými vlastními,
před zájmy svých blízkých apod.177
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Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém].
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Cílem uzákonění pravidla podnikatelského úsudku v zákoně o obchodních korporacích
jako exkulpačního důvodu bylo poskytnout členům statutárních orgánů obchodních společností
bezpečný přístav („safe harbour“), zaručující jim ochranu před odpovědností za škodu způsobenou
obchodní společnosti (i pokud ji v ekonomickém smyslu skutečně způsobili), a to za podmínky,
že rozhodovací proces, kterým dospěli k podnikatelskému rozhodnutí, odpovídá postupu lege artis
a naplní podmínky uvedené v ustanovení § 51 ZOK (tj. že členové orgánů jednali loajálně, v dobré
víře, informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní společnosti).178 Pokud soud v případném
sporu o porušení povinnosti péče řádného hospodáře členem statutárního orgánu posoudí, že člen
statutárního orgánu splnil nastavené podmínky, nemá dotčené jednání člena orgánu dále (věcně)
přezkoumávat, nebo dokonce klást na jeho bedra odpovědnost za škodlivý následek, který v
důsledku jeho jednání nastal.179 Z důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích se
dozvídáme, že
„toto řešení, které se v poslední době zapracovalo také v německém akciovém zákoně, stojí
na koncepci, že jedná-li (rozhoduje-li) někdo náležitě, informovaně a v zájmu společnosti,
nemůže nést veškerá rizika, která mohou v rámci podnikání nastat.“180
6.2.Jednání v obhajitelném zájmu obchodní korporace a prostor pro stakeholder value
Co všechno lze ale považovat za obhajitelný zájem obchodní korporace? Jedná se o interpretačně
náročný termín a zákonodárce na tuto otázku neposkytuje jasnou odpověď. Protože prvotním
zájmem korporace je nejspíše její samotná existence, v jejím obhajitelném zájmu nebude cokoli,
co by vedlo k jejímu úpadku a následné neexistenci.181 Zájmem korporace bude naopak její
fungování a udržování ekonomické prosperity. Zde se však dostáváme ke konfliktu shareholder
HORECKÝ, Jan, HULMÁK, Milan, HURDÍK, Jan, HRDLIČKA, Miloslav, KOUKAL, Pavel, LASÁK, Jan,
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PONDIKASOVÁ, Tereza, RONOVSKÁ, Kateřina, RUBAN, Radek, ŠEVČEK, Marek, TŮMA, Pavel, VÍTEK,
Jindřich. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 815.
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value a stakeholder value teorií, poskytujících protichůdné recepty na úspěch obchodní společnosti
a vysvětlení účelu její existence.
Samotný pojem obhajitelného zájmu naznačuje, že korporace může mít zájmů více a člen
jejího orgánů si může vybrat jeden z nich, který však musí obhájit. Kromě toho, že zájem nesmí
být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, zakladatelskými dokumenty apod., může
vzniknout konflikt například mezi zájmem na dlouhodobém rozvoji korporace a naplňováním
jejího sociálního účelu na jedné straně a pojetím korporace jako pouhého nástroje ke zhodnocování
investic na straně druhé.
Ačkoli tuzemská aplikační praxe vychází z doktríny, že zájmy obchodní korporace jsou
odlišné od zájmů jejích jednotlivých členů,182 pokud obchodní korporace existuje za čistě
komerčním záměrem a zakladatelské dokumenty nevymezují její zájem jiným účelem, bude na ni
v českém právním prostředí nejspíše v důsledku přeci jen nahlíženo jako na nástroj zhodnocování
prostředků všech jejích členů.183 Jinými slovy, zájem obchodní korporace zde podle mého názoru
bude v praxi nejspíše ztotožňován se zájmy jejích společníků ve smyslu shareholder value theory,
a to přesto, že někteří čeští autoři upozorňují na vhodnost zohledňování zájmů širšího okruhu
stakeholderů, kteří mají z fungování korporace užitky a zároveň ji udržují v chodu.184 Havel
v diskuzi ohledně shareholder a stakeholder value modelů corporate governance stojících proti
sobě zastává východisko, že
„korporace není pouze nástroj utilitaristického uspokojování potřeb, ale jevem
s komplexnější společenskou rolí,“185
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jehož účelem je podle některých186 vedle dosahování zisku i sociální služba a zajišťování
dostatečného a udržitelného rozvoje společnosti. Současně však dodává, že
„samotná vůle pro založení korporace je v zásadě utilitaristická a sleduje vlastní užitek,
což nelze ani onou komplexní rolí zcela opomíjet.“187
I přes uznání širšího účelu korporace ji tak Havel považuje primárně za nástroj užitku, kdy
zohledňování jejího komplexnějšího účelu je nutným znakem její existence a také zrcadlem
hodnocení péče řádného hospodáře, není však důvodem, proč správci korporace spravují. Rozvoj
veřejného blahobytu tudíž neuznává jako primární cíl korporace, ale spíše jako předpoklad a cíl
její obecné regulace.188 Primární roli ve funkčním modelu corporate governance podle Havla hrají
společníci, kteří ale nejsou jedinou složkou obchodní korporace, podstatu jejíhož zájmu tudíž
navrhuje hledat v rovnováze mezi zájmy společníků a dalších stakeholderů, a to při zohledňování
sociálních konotací existence korporace ve vnějším světě.189 Za účel představenstva tak považuje
maximalizaci užitku společníků za současného zohledňování environmentální udržitelnosti,190 a
jím popisované výchozí schéma corporate governance tak odpovídá modifikovanému
společnickému modelu v podobě enlightened shareholder value, kdy stěžejní úvahou zůstává
zájem společníků na dosahování užitku. Podobný pohled na problematiku vymezení zájmu
společnosti vyjádřil například Kuhn názorem, že efektivnosti korporačního práva je nejlépe
dosaženo, pokud vytváří prostředí umožňující akcionářům maximalizovat výnos z jejich investice.
„Tímto není řečeno, že společenstevní právo by mělo umožňovat akcionářům obohatit se
na úkor jiných zájmových skupin v rámci kapitálové společnosti. Je tím myšleno, že
zvýšením výnosu akcionářů je automaticky dosahováno i zvýšení společenského blahobytu
věřitelů, zaměstnanců a dalších zájmových skupin v rámci kapitálové společnosti.“191
Citovaný názor odpovídá sharehoder value přístupu a shoduje se s Hansmannem a
Kraakmanem, které cituji v druhé kapitole této práce, že nejlepším prostředkem pro dosažení
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celkového společenského blaha je silná odpovědnost manažerů výlučně vůči zájmům
společníků.192
Štenglová a Havel pak v komentáři k ustanovení § 51 ZOK, podávajícím výklad
k povinnosti péče řádného hospodáře a pravidlu podnikatelského úsudku, podotýkají, že
„je korektní uznat, že člen orgánu, a tedy celá korporace, musí při svém jednání také ctít
sociální a environmentální okolnosti činnosti korporace – nikoliv ve smyslu přímé
vynutitelné povinnosti, ale v režimu udržitelnosti zdravého vývoje lidské společnosti. Vždy
je proto třeba promítat do zájmů společnosti aktuální potřeby lidské společnosti a její
zájmy na zdraví lidí, životním prostředí apod. Vždy má tedy smysl sledovat i okolnosti
sociální odpovědnosti (corporate social and environmental responsibility).“193
Jak ale vysvětluji výše v kapitole věnované corporate social responsibility, CSR, jejíž
význam v citovaném komentáři autoři vyzdvihují, navzdory významu pro široký okruh
stakeholderů obchodní společnosti neznamená totéž jako stakeholder value přístup ke corporate
governance. O několik řádků výše ve stejném komentáři autoři navíc vykládají povinnost loajality
člena orgánu obchodní korporace, jakožto součást povinnosti péče řádného hospodáře a podmínku
pro naplnění exkulpačního pravidla podnikatelského úsudku, jako povinnost sledovat
„zájem celku, tedy korporace, resp. jejích společníků.“194
Zájem korporace tedy ztotožňují se zájmy jejích společníků, 195 jak je v české právní
literatuře, která zpravidla za cíl obchodní korporace považuje dosahování a rozdělování zisku,196
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tvrzení, že zákon zde navazuje na povinnost společníků ke korporační loajalitě k celku, je podle mého názoru
nepřesné, protože korporační loajalita společníků ve smyslu ustanovení § 212 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, neznamená totéž jako loajalita členů volených orgánů korporace v smyslu ustanovení
§ 51 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Podmínkou pro aplikaci pravidla podnikatelského
úsudku je potom pro člena voleného orgánu splnění podmínky loajality, při jejímž výkladu v komentáři
Štenglová a Havel zájmy korporace a jejích členů ztotožňují, jak popisuji výše v textu.
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zaběhlou praxí.197 Štenglová a Havel dodávají, že jde o zájem na užitku, nikoliv nutně na zisku.198
Nejblíže stakeholder value pohledu na právo obchodních korporací se tak v české právní kultuře
nejspíše dostaneme na úroveň enlightened shareholder value modelu, spojujícího v sobě
podnikatelský a moralizující nádech. Tato modifikace společnického modelu předpokládá převahu
zájmů akcionářů při současném zohledňování zájmů dalších stakeholderů a životního prostředí,
které je pro korporaci, resp. pro její společníky z dlouhodobého hlediska výhodné, či dokonce
nezbytné.199
6.2.1. Právní nejistota vzhledem k obhajitelnému zájmu obchodní korporace
S ohledem na výše uvedené vyvstává otázka, v jaké míře členové statutárního orgánu obchodní
korporace čelí v české jurisdikci riziku odpovědnosti v případě rozhodování ve smyslu stakeholder
value. Pokud se na základě výsledků studií sledujících prospěch společností zohledňujících zájmy
různých skupin stakeholderů a na základě teorií o širším účelu existence obchodní korporace
přesahujícím pouhý ekonomický profit člen statutárního orgánu domnívá, že jednání sledující
zájmy širšího okruhu stakeholderů je v obhajitelném, ne-li přímo v nejlepším zájmu obchodní
korporace, může se spoléhat na safe harbour zaručený pravidlem podnikatelského úsudku?
Pozitivně-právní úprava v tomto směru spíše mlčí. Judikatura bohužel zatím také –
v oblasti povinnosti péče řádného hospodáře při zastupování obchodní korporace členy
statutárního orgánu a souvisejícího pravidla podnikatelského úsudku se doposud dichotomií
stakeholder value a shareholder value pohledů na účel obchodní korporace nezabývala, a soudní
doktrínou si tak při výkladu obhajitelného zájmu korporace příliš nepomůžeme.
I rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které se problematiky obhajitelného zájmu obchodní
korporace dotýká nejblíže,200 uvádí pouze, že
„aby dostál požadavku péče řádného hospodáře, je jednatel společnosti s ručením
omezeným povinen jednat při výkonu své funkce (mimo jiné) s potřebnými znalostmi, a tedy
i informovaně, tj. při konkrétním rozhodování využít rozumně dostupné (skutkové i právní)
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informační zdroje a na jejich základě pečlivě zvážit možné výhody i nevýhody
(rozpoznatelná rizika) existujících variant podnikatelského rozhodnutí.“
Jakou optikou má jednatel (či analogicky člen představenstva) posuzovat možné výhody a
nevýhody, tj. co lze považovat za výhodné, pro koho přesně mají výhody pramenit, čí zájmy mají
být akcentovány apod., však blíže nevysvětluje. Odkazuje na dvě rozhodnutí německého
Spolkového soudního dvora, která obsahují stejné závěry, avšak také je bohužel nerozvádějí do
větších detailů.201
6.3.Pozice konceptu stakeholder value v německé právní úpravě
Pokusila jsem se hledat inspiraci pro výklad obhajitelného zájmu obchodní korporace v sousedním
Německu, jehož akciový zákon český zákonodárce při rekodifikaci soukromého práva použil za
vzor,202 a kterému zároveň pro právní úpravu business judgement rule posloužila za vzor doktrína
vytvořená rozhodovací praxí amerického státu Delaware, i když na rozdíl od delawarského
standardu soudního přezkumu (standard of review) pojal německý zákonodárce pravidlo
podnikatelského úsudku jako pravidlo chování (standard of conduct).203 Německo bývá
v některých učebnicích korporátního práva uváděno za příklad právní kultury přiklánějící se
směrem ke stakeholder value, a to zejména s ohledem na princip zaměstnanecké kodeterminace
dozorčích rad obchodních korporací, zajišťující, že se zaměstnanci určitou měrou podílejí na řízení
velkých společností.204 Z německé právní úpravy navíc vychází i úprava japonská, která pojímá
obchodní společnost jako dlouhodobou koalici investorů, zaměstnanců a obchodních partnerů,
kterým jde o kontinuální prosperitu společnosti.205
Ustanovení § 93 odst. 1 zákona o akciových společnostech (AktG) stanoví, že nedojde k
porušení povinnosti (pečlivého obchodního vedoucího), jestliže člen představenstva mohl při
přijímání podnikatelského rozhodnutí rozumně předpokládat, že jedná na základě dostatečných
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informací k dobru společnosti (zum Wohle der Gesellschaft).206 Kritérium „prospěchu společnosti“
odpovídá zájmu společnosti ve smyslu ustanovení § 76 bodu 23 AktG. 207 Hölters v komentáři
k ustanovení § 93 AktG uvádí, že na téma zájmu obchodní společnosti se vedla kontroverzní
diskuze po celá desetiletí, avšak bez valného výsledku.208 Zatímco v minulosti převažoval
shareholder value přístup, dnes dochází spíše k příklonu ke stakeholder value pohledu, a to
zejména v reakci na celosvětovou finanční krizi let 2008 – 2009.
Shoda panuje ohledně primárního zájmu společnosti spočívajícího v zajištění její
dlouhodobé životaschopnosti, ziskovosti a konkurenceschopnosti podniku, jeho produktů a služeb,
jež slouží zájmům jak akcionářů společnosti, tak i jejích zaměstnanců a zájmu veřejnému. 209 Za
účelem dosažení trvalé ziskovosti společnosti, tj. v jejím dlouhodobém zájmu, se může člen
představenstva jednorázově vzdát krátkodobého zisku nebo převzít určité náklady, protože jeho
cílem je maximalizovat hodnotu společnosti v dlouhodobém horizontu.210
Záměrem představenstva by tak nemělo být maximalizovat distribuci krátkodobých výnosů
akcionářům, ale sledovat jejich zájem ve smyslu dlouhodobého úspěchu společnosti. Za určitých
okolností například může přispět budoucímu úspěchu společnosti zvýšení motivace a loajality
zaměstnanců prostřednictvím vyšších odměn či benefitů, přestože v krátkodobém horizontu to
znamená nižší dividendy akcionářů. Referenčním bodem při činnostech člena statutárního orgánu,
jehož postavení do určité míry odpovídá postavení správce cizího majetku, by měla být vždy
obchodní společnost jako entita, a nikoliv jednotliví akcionáři, i kdyby se jednalo o akcionáře
jediného.211
Společnosti je ku prospěchu, pokud zohledňuje zájmy i jiných stakeholderů vedle vlastních
společníků – a naopak, pokud tyto zájmy ignoruje, těžko bude dlouhodobě úspěšná. 212 Jako
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významné zúčastněné strany, jejichž zájmy by mělo představenstvo brát úvahu, bývá v německé
komentářové literatuře a judikatuře zmiňována trojice akcionáři, zaměstnanci a široká veřejnost
(ve smyslu veřejného blaha).213 Sledování zájmů stakeholderů v míře prosazované stakeholder
value teorií však německé právo neuznává. Německý kodex corporate governance, DCGK
(Deutscher Corporate Governance Kodex), sice vyzývá k řízení společnosti s přihlédnutím k
zájmům zaměstnanců a ostatních stakeholderů s cílem udržitelného vytváření hodnot,214
primárním zájmem členů statutárního orgánu však nadále zůstává ziskovost společnosti, ke které
zohledňování zájmů stakeholderů přispívá.
Členové statutárních orgánů německých obchodních korporací by tedy podle všeho měli
směřovat k řízení společnosti odpovídajícímu zmírněnému shareholder value modelu, tj. k jeho
osvícené modifikaci, jíž je enlightened shareholder value model corporate governance. Samotnou
shareholder value by pak měli při rozhodování brát v úvahu společně s dalšími faktory.215
6.4.Riziko při upřednostňování zájmů ostatních stakeholderů
Nejasnost ohledně významu pojmu obhajitelného zájmu obchodní korporace a zakořeněné
vnímání obchodních korporací jako nástrojů k tvorbě zisku pro její společníky mají potenciál vést
k neochotě členů statutárních orgánů rozhodovat s jiným záměrem než s vidinou co nejvyššího
ekonomického zisku. Čelí například hrozbě, že by proti nim v případě vedení společnosti se
záměrem uspokojování zájmů jiných stakeholderů než společníků nebo zlepšování životního
prostředí za současného snížení krátkodobých výnosů mohla být uplatněna společnická či
akcionářská žaloba.
Podle ustanovení § 157 ZOK je každý společník společnosti s ručením omezeným
oprávněn domáhat se za společnost náhrady újmy proti jednateli,216 a to nejen pro porušení péče
řádného hospodáře, ale i pro jiné porušení fiduciárních povinností.217 Ustanovení § 371 ZOK
zavádí obdobné právo domáhat se náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady
213
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akcionářskou žalobou kvalifikovaným akcionářům. Vkládá tak do rukou zejména minoritním
akcionářům nástroj k ochraně jejich akcionářských práv.218 Pokud kvalifikovaný akcionář (nebo
kterýkoliv společník ve společnosti s ručením omezeným) vyhodnotí krátkodobé snížení zisku
obchodní korporace ve prospěch uspokojení zájmů jiných stakeholderů či investice do zkvalitnění
životního prostředí jako újmu způsobenou obchodní společnosti, může člena voleného orgánu pro
takové rozhodnutí žalovat a požadovat její náhradu.
Navíc podle ustanovení § 159 odst. 3 občanského zákoníku „nenahradil-li člen voleného
orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli
byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu
nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.“219 Vznikne-li tedy
členovi voleného orgánu povinnost nahradit obchodní společnosti škodu z důvodu porušení péče
řádného hospodáře a on společnosti škodu nenahradí, je založeno jeho ručení za dluhy společnosti.
Další hrozbu pro jednatele a členy představenstev představuje možnost jejich odvolání
valnou hromadou kdykoliv, a to z jakýchkoliv důvodů nebo i bez důvodu.220 Pokud by tak člen
statutárního orgánů řídil společnost s jiným cílem než maximalizovat zisk a společníci by se
s takovým cílem neztotožňovali, nic by jim nebránilo jej z funkce odvolat a vyměnit.
V neposlední řadě zde jako jeden z klíčových nástrojů corporate governance hraje
důležitou roli odměňování členů řídících orgánů. Údaje o odměňování členů statutárních orgánů
kapitálových společností mají být podle ustanovení § 60 ZOK součástí smlouvy o výkonu funkce,
schvalované ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 ZOK valnou hromadou (pokud stanovy neurčí po
vzoru německého dualistického systému vnitřní struktury, že členy představenstva akciové
společnosti volí a odvolává dozorčí rada, která v takovém případě schválí také jejich smlouvy o
výkonu funkce v souladu s ustanovením § 438 ZOK).221 Tuzemská úprava přitom rezignuje na
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nastavení zvláštních požadavků, které by měly zajistit provázání odměňování s dlouhodobými cíli
společnosti.222
6.5.Rekapitulace pozice stakeholder value v českém korporačním právu
Jak bych tedy v rámci českého práva poradila členům statutárních orgánů obchodních korporací
přistupovat k obchodnímu vedení ve vztahu ke konceptu stakeholder value?
Vzhledem k zákonem blíže nedefinovanému neurčitému pojmu obhajitelného zájmu
obchodní korporace, doposud nespecifikovanému ani tuzemskou soudní doktrínou, bych členům
statutárního orgánu doporučila v případě, že se ve společenské smlouvě či stanovách společnosti
neuvádí specifický účel obchodní korporace odpovídající konceptu stakeholder value, jak jej
popisuji výše, držet se jazykového výkladu zákona a předpokladu, že účelem kapitálové obchodní
společnosti je koordinace ekonomické činnosti (podnikání) s menšími náklady, než s jakými by
tuto koordinaci dokázal zajišťovat trh223 – jinými slovy, že podstata kapitálové obchodní
společnosti spočívá v efektivní alokaci a snižování transakčních nákladů224 a ve zvyšování účinků
synergií.225 Jak uvádí Pelikán ve své monografii Právní subjektivita, u právnické osoby je obsah
jejích zájmů do značné míry determinován zakladateli, kteří ji vytvářejí za účelem uspokojení
svých zájmů, které se tímto krokem vydělují ze zájmové sféry zakladatelů a stávají se vlastními
zájmy vytvářené právnické osoby.226 Pokud tak zakladatelé obchodní korporace neurčí jinak, dá
se podle mě předpokládat, že jejich zájmem, za účelem jehož uspokojení korporaci zakládají, je
zájem na dosažení zisku, jakožto jeden ze znaků podnikání, jak je vymezeno ustanovením § 420
občanského zákoníku.227
Zejména s ohledem na přenesené důkazní břemeno, které ve smyslu ustanovení § 4 ZOK,
a dále ustanovení § 52 odst. 2 ZOK v řízení před soudem, kde je posuzováno, zda člen orgánu
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jednal s péčí řádného hospodáře, nese právě tento člen,228 bych členům statutárních orgánů
obchodních korporací doporučila sledovat zájmy širšího okruhu stakeholderů pouze do té míry, do
jaké jsou schopni prokázat, že takové jednání vede k maximalizaci ekonomického zisku.
Prospěšnost stakeholder value přístupu pro obchodní korporaci v dlouhodobém horizontu by se
v takovém soudním sporu podle mého názoru prokazovala obtížně.
Z hlediska právní jistoty proto výkladem českých právních předpisů a komparací
s německou právní úpravou docházím k závěru, že pokud společenská smlouva či stanovy
společnosti nestanoví účel obchodní korporace odpovídající stakeholder value modelu corporate
governance,229 rozhodování členů statutárních orgánů by se, stejně jako v Německu, mělo vejít do
bezpečného přístavu zaručeného pravidlem podnikatelského úsudku, pokud bude odpovídat
enlightened shareholder value schématu správy a řízení korporací, tj. pokud bude
zohledňováním zájmů stakeholderů sledovat maximalizaci ekonomického prospěchu společnosti.
Oproti tomu obchodní vedení ve smyslu stakeholder value, kdy sledování zájmů širšího záběru
stakeholderů představuje cíl obchodního rozhodnutí sám o sobě, podle mě bez výslovné
specifikace takového účelu ve společenské smlouvě či stanovách pravidlem podnikatelského
úsudku v českém právu obchodních korporací s jistotou chráněn nebude. Jednání v obhajitelném
zájmu obchodní korporace tak podle mě bude vždy zahrnovat jednání ve smyslu shareholder value,
sledující výlučně zájmy společníků, a pokud budou členové řídících orgánů schopni prokázat jeho
ekonomickou přínosnost pro obchodní společnost, pak i jednání ve smyslu enlightened shareholder
value, zohledňující zájmy dalších stakeholderů. Jednání ve smyslu stakeholder value bude
s jistotou v obhajitelném zájmu obchodní společnosti, pokud bude jako jeden z jejích účelů
vymezeno ve společenské smlouvě či stanovách. Pokud jde o jednání ve smyslu corporate social
responsibility, platí výše uvedené, tj. pokud se společnost chová sociálně odpovědným způsobem
za účelem maximalizace zisků, bude takové její obchodní vedení jistě v jejím obhajitelném zájmu,
na rozdíl od sledování zájmů zainteresovaných stran jako samotného cíle, není-li tak společníky
vymezen.
Jako příklad zakořeněnosti shareholder value přístupu ke správě korporací a důrazu
kladenému na ekonomický zisk společnosti v českém prostředí může posloužit kauza dětských
dlužníků, vzbuzující v současné době veřejné pohoršení a snahy upravit právní regulaci tak, aby
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se problém eliminoval. V České republice žijí tisíce dětí a mladistvých zatížených exekucí.230
Jejich dluhy mají nejčastěji původ v nezaplacení jízdenky v MHD, poplatků v knihovně nebo
služeb mobilních operátorů. Dlužné částky navýšené o příslušenství bývají po nezletilých
vymáhány bez ohledu na jejich věk, což veřejnost vnímá jako skandální, avšak věřitelé se nad
věkem dlužníků nepozastavují a jejich dluhy vymáhají jako každé jiné pohledávky. Opakovaně
přitom zazněl názor, že nevymáhání pohledávek by představovalo ze strany členů řídících orgánů
věřitelů porušení péče řádného hospodáře.231 Ve výše citovaném rozhodnutí přitom Nejvyšší soud
ČR judikoval, že jednatel jednající s péčí rádného hospodáře je povinen jednat při výkonu funkce
informovaně, tj. při rozhodování využít dostupné – skutkové i právní – informační zdroje a na
jejich základě pečlivě zvážit možné výhody i nevýhody (rozpoznatelná rizika) existujících variant
podnikatelského rozhodnutí.232 Dnešní optikou se tak s ohledem na kritiku ze strany široké
veřejnosti a z ní plynoucí nepřívětivé PR společností vymáhajících pohledávky po dětských
dlužnících nabízí zvážit příklon k rozhodování ve smyslu enlightened shareholder value. Pokud
člen řídícího orgánu využije skutkové i právní informační zdroje a na jejich základě zváží možné
výhody i nevýhody vymáhání či nevymáhání pohledávek za dětskými dlužníky, může dojít
k závěru, že pro obchodní společnost je výhodnější tyto pohledávky nevymáhat, a to například
proto, že následně nebude muset investovat (vedle prostředků na samotné vymáhání pohledávek)
prostředky na záchranu PR v médiích, která mohou dokonce její rozhodnutí pohledávky
nevymáhat také reflektovat a vyvolat tak pozitivní reakci vůči společnosti u veřejnosti. Na základě
výše uvedených závěrů o pozici stakeholder value v českém korporačním právu zastávám názor,
že takové rozhodnutí pohledávky nevymáhat ve smyslu enlightened shareholder value, podložené
informacemi o jeho výhodnosti pro korporaci, by obstálo v požadavku na jednání v obhajitelném
zájmu obchodní korporace. Pokud by ale členové statutárního orgánu rozhodnutí pohledávky
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nevymáhat opírali pouze o zájem činit dobrodiní ve smyslu stakeholder value, čelili by podle mě
skutečně riziku právního postihu za porušení péče řádného hospodáře.
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7. Empirická část
Protože se v této práci zabývám konceptem stakeholder value a jeho postavením jako nového
fenoménu práva obchodních korporací, přičemž se zaměřuji především na tuzemskou pozici
stakeholder value, pokusila jsem se pomocí empirického výzkumu zjistit, jak si stakeholder value
model správy a řízení korporací stojí v rámci obchodních korporací působících v České republice.
7.1.Výzkumný problém a cíle výzkumu
Výzkumným problémem, na který jsem se v rámci empirické části této práce zaměřila, byla míra
přijetí stakeholder value modelu corporate governance z hlediska jeho aplikace v praxi v tuzemsku
operujícími obchodními korporacemi.
Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, v jaké míře zohledňuje management obchodních
korporací působících v České republice při obchodním vedení korporací zájmy ostatních skupin
stakeholderů vedle společníků, resp. akcionářů, tj. zájmy zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů,
investorů, věřitelů, místních komunit, společnosti ve smyslu veřejnosti apod.
V empirickém výzkumu jsem si určila i dílčí cíle, a to:
(i)

zjistit, v jaké míře se management v České republice působících obchodních
korporací ztotožňuje s názorem, že obchodní společnosti z dlouhodobého hlediska
přináší prospěch, pokud jsou při jejím řízení zohledňovány vedle zájmu na zisku
(tj. zájmu jejích společníků) i zájmy jejích ostatních stakeholderů,

(ii)

porovnat, zda se míra reálného zohledňování zájmů širšího okruhu stakeholderů
(kromě samotných společníků) členy statutárních orgánů obchodních korporací
působících v České republice liší od jejich představy o vhodné míře zohledňování
těchto zájmů,

(iii)

prověřit, zda členové statutárních orgánů obchodních korporací působících v České
republice pociťují hrozbu právního postihu v případě obchodního rozhodování ve
prospěch širšího okruhu stakeholderů, a to s ohledem na úpravu pravidla
podnikatelského úsudku obsaženou v ustanovení § 51 ZOK, zavádějící jako
podmínku pro uplatnění pravidla podnikatelského úsudku mj. jednání
v obhajitelném zájmu obchodní korporace,

(iv)

zjistit, v jaké míře se obchodní korporace fungující v České republice hlásí
k dodržování kodexů corporate governance, a které kodexy corporate governance
a v jaké míře jsou obchodními korporacemi fungujícími v České republice
využívány, a
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(v)

zjistit, v jaké míře se obchodní korporace fungující v České republice zabývají tzv.
corporate social responsibility ve smyslu vytvoření a aplikování vlastní corporate
social responsibility politiky.

Co se týče vysvětlení a operacionalizace pojmů použitých ve vymezení výzkumných cílů,
a dále v definicích výzkumných otázek a hypotéz, jako je stakeholder, stakeholder value,
management, corporate governance, corporate social responsibility nebo pravidlo podnikatelského
úsudku, definovala jsem je obsáhle v teoretické části této práce.
7.2.Výzkumné otázky a hypotézy
V návaznosti na cíle výzkumu jsem definovala následující výzkumné otázky (VO). Na základě
poznatků a teorií, které rozebírám v teoretické části této práce, jsem pak v rámci jednotlivých
výzkumných otázek formulovala výzkumné hypotézy pro účely následné konfrontace
s empirickými daty.

VO1:
V jaké
míře
zohledňuje
management
obchodních
korporací
působících
v
České
republice při obchodním
vedení korporací zájmy
ostatních
skupin
stakeholderů
vedle
společníků, resp. akcionářů?

Management obchodních korporací působících v
České republice při obchodním vedení korporací
zohledňuje zájmy ostatních skupin stakeholderů
H1a vedle společníků, resp. akcionářů nejčastěji
zhruba na 50 %, tj. zvažuje i zájmy ostatních
stakeholderů, které však nejsou při přijímání
obchodních rozhodnutí prioritou.
Členové
statutárních
orgánů
obchodních
korporací působících v České republice při
obchodním vedení korporací zohledňují zájmy
ostatních skupin stakeholderů vedle společníků,
H1b
resp. akcionářů nejčastěji zhruba na 50 %, tj.
zvažují i zájmy ostatních stakeholderů, které však
nejsou při přijímání obchodních rozhodnutí
prioritou.

Při formulaci hypotéz H1a a H1b jsem vzala v úvahu především výsledky různých
empirických výzkumů, na jejichž závěry odkazuji v teoretické části, poukazujících na pozitivní
vztah mezi zohledňováním zájmů širšího okruhu stakeholderů a dlouhodobým úspěchem
obchodních společností, kterého si dle mého názoru musí být značná část managementu vědoma.
Na druhou stranu jsem ale po nastudování problematiky a vytvoření si vlastního úsudku o míře
zapojení zájmů více skupin zainteresovaných stran do obchodního rozhodování nenabyla
přesvědčení, že by v českém prostředí docházelo k výraznějšímu akcentování těchto zájmů. Navíc,
i pokud by si byl management vědom prospěšnosti sledování zájmů stakeholderů pro korporaci,
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český právní řád podle mě neposkytuje zázemí a dostatečnou motivaci skutečně tyto zájmy
zohledňovat na úkor krátkodobého zisku a spokojenosti společníků.
Při vyslovování hypotézy H1b jsem dále vycházela z předpokladu, že členové statutárních
orgánů obchodních společností se i přes uvědomování si prospěšnosti stakeholder value přístupu
v dlouhodobém horizontu mohou obávat následků obchodního rozhodování ve smyslu stakeholder
value v podobě společnické či akcionářské žaloby proti nim nebo jejich odvolání z funkce. V obou
případech, tj. v případě výzkumného souboru tvořeného společně členy statutárních orgánů a
vedoucími zaměstnanci i v případě vzorku pouze z řad členů statutárních orgánů, jsem ale
předpokládala podobnou míru skutečného zohledňování zájmů stakeholderů v praxi.

VO2: V jaké míře se
management
v České
republice
působících
obchodních
korporací
ztotožňuje s názorem, že
obchodní společnosti z
dlouhodobého
hlediska
přináší prospěch, pokud jsou
při
jejím
řízení
zohledňovány vedle zájmu
na zisku (tj. zájmu jejích
společníků) i zájmy jejích
ostatních stakeholderů?

Management obchodních korporací působících
v České republice se ztotožňuje s názorem, že
obchodní společnosti z dlouhodobého hlediska
H2a přináší prospěch, pokud jsou při jejím řízení
zohledňovány vedle zájmu na zisku (tj. zájmu
jejích společníků) i zájmy jejích ostatních
stakeholderů.
Členové
statutárních
orgánů
obchodních
korporací působících v České republice se
ztotožňují s názorem, že obchodní společnosti z
H2b dlouhodobého hlediska přináší prospěch, pokud
jsou při jejím řízení zohledňovány vedle zájmu na
zisku (tj. zájmu jejích společníků) i zájmy jejích
ostatních stakeholderů.

Formulace hypotéz H2a a H2b vychází z předpokladu, že obchodní společnosti skutečně
v dlouhodobém horizontu přináší prospěch, pokud jsou v rámci jejích činností zohledňovány
zájmy různých skupin stakeholderů. Předpoklad se zakládá opět na výsledcích různých
empirických výzkumů, na jejichž závěry odkazuji v teoretické části této práce. Navazujícím
předpokladem je potom povědomí managementu, a partikulárně členů statutárních orgánů
obchodních společností, o této prospěšnosti. Dvě hypotézy lišící se pouze výzkumným vzorkem
jsou formulovány proto, aby v případě H2a mohl být využit celý výzkumný soubor, čímž se snažím
docílit maximální možné míry relevantnosti výzkumu, ale abychom prostřednictvím H2b zároveň
dostali výsledek založený na názoru členů statutárních orgánů, na jejichž přístup ke stakeholderům
se v této práci zaměřuji. Ten navíc využiji pro účely dalšího výzkumného cíle ke zodpovězení
otázky VO3.
VO3: Liší se míra reálného
zohledňování zájmů širšího

H3 Členové statutárních orgánů obchodních korporací
působících v České republice v praxi reálně
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okruhu stakeholderů (kromě
samotných společníků) členy
statutárních
orgánů
obchodních
korporací
působících
v České
republice od jejich představy
o vhodné míře zohledňování
těchto zájmů?

zohledňují zájmy širšího okruhu stakeholderů
v menší míře, než kterou považují za vhodnou.

Hypotéza H3 se zakládá na hypotéze H1b a vychází z předpokladu, že ačkoli mohou být
členové statutárních orgánů přesvědčeni o pozitivním vztahu mezi zohledňováním zájmů širšího
okruhu stakeholderů a dlouhodobým úspěchem obchodních společností, v praxi z různých důvodů
(popsaných v teoretické části této práce) směřují obchodní vedení spíše ke krátkodobé
maximalizaci zisku. Zároveň jsem při formulaci hypotézy vzala v potaz psychologii
sociologického výzkumu a tendenci respondentů odpovídat tak, aby se prezentovali v co
nejpříznivějším světle. Tato tendence tzv. sociální žádoucnosti (sociální desirability) mohla mít
částečný vliv na odpovědi respondentů na otázku, na kolik by podle nich obchodní společnosti
měly zohledňovat zájmy ostatních stakeholderů mimo samotné společníky, neboť kladná odpověď
podle mě implikuje představu dobré společnosti, zasluhující se o blaho širokého okruhu subjektů,
a tím pádem může mít potenciál svádět respondenty k vyšší míře souhlasnosti. Zodpovídání
otázky, nakolik při řízení společnosti reálně zohledňují zájmy širšího okruhu stakeholderů
(vzhledem k vlastní odvolatelnosti, osobnímu ohodnocení, odpovědnosti vůči společníkům,
povinnosti rozhodovat v obhajitelném zájmu obchodní korporace), která v dotazníku následuje
bezprostředně poté, pak podle mě mohlo vést respondenty k hlubšímu zamyšlení, nakolik zájmy
stakeholderů skutečně zohledňují. Hypotézu H3 jsem formulovala také pro účely korelačního
výzkumu, kterým se snažím najít souvislost mezi hypotézami H4 a H3, a prokázat tak, že
pociťovaná hrozba právní odpovědnosti vede členy statutárních orgánů k nižší míře zohledňování
zájmů stakeholderů, než jakou považují za vhodnou.
VO4:
Pociťují
členové
statutárních
orgánů
obchodních
korporací
působících v České republice
s ohledem na úpravu pravidla
podnikatelského
úsudku
obsaženou v ustanovení § 51
ZOK,
zavádějící
jako
podmínku pro uplatnění
pravidla
podnikatelského
úsudku
mj.
jednání
v obhajitelném
zájmu

Většina členů statutárních orgánů obchodních
korporací působících v České republice s ohledem
na úpravu pravidla podnikatelského úsudku
obsaženou v ustanovení § 51 ZOK, zavádějící jako
H4 podmínku pro uplatnění pravidla podnikatelského
úsudku mj. jednání v obhajitelném zájmu obchodní
korporace, pociťuje hrozbu právního postihu
v případě obchodního rozhodování ve prospěch
širšího okruhu stakeholderů.
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obchodní korporace, hrozbu
právního postihu v případě
obchodního rozhodování ve
prospěch širšího okruhu
stakeholderů?
Při formulaci hypotézy H4 jsem vycházela z rizik rozhodování ve prospěch širšího okruhu
stakeholderů ve vztahu k pravidlu podnikatelského úsudku, jak je popisuji v teoretické části této
práce, tj. z možnosti uplatnění společnické, resp. akcionářské žaloby vůči členovi statutárního
orgánu ze strany společníka či kvalifikovaného akcionáře za jednání, které není v obhajitelném
zájmu obchodní korporace.
Více než 50 % obchodních korporací fungujících
H5a v České republice se hlásí k dodržování některého
z kodexů corporate governance.
VO5: V jaké míře se
obchodní
korporace
fungující v České republice
hlásí k dodržování kodexů
corporate governance, a
kterých?

Nejvyužívanějším kodexem corporate governance
obchodními korporacemi fungujícími v České
H5b
republice jsou Principy správy a řízení společností
zemí G20 a OECD.

H5c

Druhým nejvyužívanějším kodexem corporate
governance obchodními korporacemi fungujícími
v České republice je český Kodex správy a řízení
společností založený na principech OECD z roku
2004.

Hypotéza H5a vychází z poznatků o výhodách přijetí některého z kodexů corporate
governance z hlediska atraktivnosti a důvěryhodnosti pro zákazníky a investory, podmínek pro
vstup na určité kapitálové trhy nebo jednoduše dobrého řízení a správy obchodní korporace.
Hypotéza H5b vychází z mých poznatků nabytých studiem existujících kodexů corporate
governance a z četnosti výskytu odkazů na Principy správy a řízení společností zemí G20 a OECD
při studiu problematiky. Hypotéza H5c – jakkoli si uvědomuji, že Kodex správy a řízení
společností založený na principech OECD z roku 2004 je již překonaný, značně zastaralý, a dle
mého názoru tím pádem v dnešní době nevhodný – vycházela z úvahy, že české obchodní
společnosti budou nejspíše používat český kodex, pokud již nějaký, a ačkoli byl v minulém roce
vydán aktuálnější Kodex správy a řízení společností ČR 2018, předpokládala jsem, že mnoho
českých obchodních společností se k němu zatím nestihlo přihlásit.
VO6: V jaké míře se
obchodní
korporace
fungující v České republice

Většina obchodních korporací fungujících v České
H6 republice nepřijala vlastní politiku corporate social
responsibility.
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zabývají tzv. corporate social
responsibility (CSR) ve
smyslu
vytvoření
a
aplikování vlastní corporate
social
responsibility
politiky?
Při formulaci hypotézy H6 jsem brala v úvahu, že koncept corporate social responsibility
zřejmě ještě není v českém prostředí příliš zakořeněný. Právní řád navíc po obchodních
společnostech přijetí vlastní CSR politiky nepožaduje. Nepovažovala jsem tedy za pravděpodobné,
že by většina obchodních společností fungujících v České republice dobrovolně, z vlastní
pohnutky a přesvědčení, takovou politiku zaváděla. Vzala jsem v potaz také četnost malých
obchodních společností působících v tuzemsku, které se podle mě CSR nezabývají, nebo alespoň
ne na úrovni přijímání speciální politiky. Touto výzkumnou otázkou neměřím celkovou míru,
v jaké se obchodní korporace působící v České republice zabývají CSR, neboť pro takové měření
v rámci tohoto výzkumu jsem z hlediska konstruktové validity nenašla dostatečně validní a
reliabilní způsob.233 Míra přijímání vlastních politik CSR obchodními společnostmi není
indikátorem toho, do jaké míry se CSR skutečně zabývají, může však alespoň posloužit jako
ukazatel současné tendence.
7.3.Sběr dat a výzkumný soubor
Sběr dat probíhal prostřednictvím on-line dotazníku, složeného ze série 9 otázek, od
20. května 2019 do 2. června 2019. Respondenty jsem získávala přímým oslovením osob ve
funkci členů statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců obchodních korporací působících
v České republice prostřednictvím e-mailu, s pomocí vedoucího této diplomové práce oslovením
skrze sociální síť LinkedIn a rozšířením dotazníku mezi své přátele, rodinu a známé s prosbou o
další šíření členům statutárních orgánů obchodních společností a manažerům. Uvedenými způsoby
jsem získala celkem 54 respondentů, kteří byli informováni o anonymitě výzkumu a o tom, že data
budou zpracována pro účely této diplomové práce.
Z celkového počtu 54 respondentů bylo následně 5 vyřazeno, neboť se nejednalo o členy
statutárního orgánu obchodní korporace, ani o vedoucí zaměstnance. Výzkumný soubor (49
respondentů) tak sestával z 33 členů statutárních orgánů a 16 vedoucích zaměstnanců obchodních
korporací, kteří nejsou zároveň členy statutárního orgánu. S ohledem na perspektivu, z jaké v této
233

Míru, v jaké se organizace (mj. i spadající do soukromého sektoru) zabývají CSR, zjišťovalo v nedávné době
Ministerstvo průmyslu a obchodu dotazníkovým šetřením, jehož výsledky zveřejnilo v dubnu 2018 a jsou
dostupné
z:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/spolecenska-odpovednost-organizaci/vyhodnocenidotaznikoveho-pruzkumu-csr--236623/
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práci pojednávám o stakeholder value, jsem výzkum koncipovala se zaměřením na přístup členů
statutárních orgánů obchodních korporací působících v České republice k tomuto fenoménu. Pro
účely některých výzkumných cílů jsem se však rozhodla do výzkumného souboru zahrnout i
vedoucí zaměstnance, a rozšířit tím pádem výzkumný soubor za účelem zvýšení relevantnosti
výzkumu. Pro účely některých výzkumných cílů tak pracuji pouze se vzorkem respondentů z řad
členů statutárních orgánů obchodních korporací (který je sám o sobě dostatečně široký, čímž je
zaručena relevantnost výzkumu), zatímco v některých případech pracuji s celým výzkumným
souborem, případně pouze se vzorkem respondentů z řad vedoucích zaměstnanců, ale to pouze
okrajově pro dokreslení či pro zajímavost.
Z celkového počtu respondentů zapojených do výzkumu působí 51 % v obchodních
korporacích fungujících pouze v České republice, 49 % pak v obchodních korporacích fungujících
kromě tuzemska i v zahraničí. Pro účely některých výzkumných cílů dodávám, že co se týče
respondentů z řad členů statutárních orgánů, 61 % z nich působí v obchodních korporacích
fungujících pouze v České republice, a 39 % v obchodních korporacích působících kromě
tuzemska i v zahraničí.
Celkem
Management
Členové SO

49
33

Pouze ČR

I mimo ČR

25 (51 %)
20 (61 %)

24 (49 %)
13 (39 %)

Z respondentů zapojených do výzkumu působí 37 % v obchodních korporacích, které mají
pouze jednoho společníka, 43 % v obchodních korporacích se 2-4 společníky, 4 % v obchodních
korporacích s 5-10 společníky, 0 % v obchodních korporacích s 11-30 společníky a 12 %
v obchodních korporacích s 30 a více společníky. 4 % respondentů uvedla, že neví, kolik
společníků má jejich obchodní společnost.234
Kolik má obchodní společnost společníků
1
Management
Členové SO

37 %
39, 5 %

2-4
43 %
42, 5 %

5-10
4%
6%

11-30
0%
0%

30 +
12 %
9%

Neuvedeno
4%
3 %

Co se týče externí validity výzkumu, tedy možnosti zobecnit výsledky mimo zde
realizovaný výzkum, vzhledem k reprezentativnosti datového souboru, získávaného ve snaze o

234

Pro úplnost uvádím, že z důvodu anonymity výzkumu nelze ověřit, zda nedošlo k vyplnění dotazníku více
respondenty působícími ve stejné obchodní korporaci. Není tak vyloučeno, že mohlo dojít ke vzniku zkreslení
výsledků výzkumu, které by však vzhledem k počtu respondentů bylo pouze nepatrné.
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maximální přiblížení prostému náhodnému výběru, by měl být výzkum pro soubor kapitálových
obchodních společností působících v České republice externě validní.
7.4.Výzkumné metody
Výzkumné šetření jsem koncipovala jako kvantitativní šetření. Jako zdroj pro získání dat jsem
použila již výše zmíněný dotazník, splňující etická pravidla výzkumu, v jehož úvodu byli
respondenti informováni o dobrovolnosti a anonymitě jeho vyplnění, stejně jako o účelu sběru dat.
V úvodu dotazníku bylo vysvětleno, co se rozumí pojmem „stakeholder“. Dotazník
obsahoval 9 otázek, z nichž 3 otázky (otázky č. 1, 8 a 9) sloužily k identifikaci datového souboru,
když jsem jejich prostřednictvím zjišťovala, jaká je funkce respondenta v obchodní korporaci (člen
statutárního orgánu, vedoucí zaměstnanec nebo „Jiná“), zda tato obchodní korporace působí pouze
v České republice, nebo i v zahraničí, a kolik má obchodní korporace společníků, resp. akcionářů.
V otázce č. 2 byli respondenti dotázáni, zda souhlasí s tvrzením, že obchodní společnosti
z dlouhodobého hlediska přináší prospěch, pokud jsou při jejím řízení zohledňovány vedle zájmu
na zisku (tj. zájmu jejích společníků) i zájmy jejích ostatních stakeholderů. Míra jejich souhlasu
s tvrzením byla měřena prostřednictvím Likertovy škály s ordinálními proměnnými „souhlasím“,
„spíše souhlasím“, „nevím“, „spíše nesouhlasím“, „nesouhlasím“.
Otázka č. 3 vyzývala respondenty, aby prostřednictvím škály s procentuálně vyjádřenými
intervalovými proměnnými ohodnotili, nakolik by podle nich měly obchodní společnosti
zohledňovat zájmy ostatních stakeholderů (mimo samotné společníky). Jednotlivé stupně škály
jsem zároveň pro lepší ilustraci a zvýšení reliability popsala slovně, a respondenti tak volili mezi
následujícími odpověďmi:
a) „0 % - Obchodní společnosti by měly sledovat výlučně maximalizaci svého zisku a
nezabývat se zájmy ostatních stakeholderů vedle společníků.“;
b) „25 % - Při činnostech obchodních společností by mělo být přihlíženo k zájmům
širšího okruhu stakeholderů, neměly by však hrát velkou roli.“;
c) „50 % - Při činnostech obchodních společností by mělo být přihlíženo k zájmům
širšího okruhu stakeholderů, ty by ale neměly být prioritou.“;
d) „75 % - Obchodní společnosti by při svých činnostech měly do značné míry brát
ohledy na zájmy širšího okruhu stakeholderů.“;
e) „100 % - Při činnostech obchodních společností by měl být kladen absolutní důraz
na zájmy širšího okruhu stakeholderů.“;
navíc byly respondentům poskytnuty možnosti „Nevím. / Nechci odpovědět.“ a „Jiná…“.
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Otázkou č. 4 byli v dotazníku respondenti vyzváni, aby prostřednictvím škály
s procentuálně vyjádřenými intervalovými proměnnými ohodnotili, nakolik při řízení obchodní
společnosti reálně zohledňují zájmy širšího okruhu stakeholderů (vzhledem k vlastní
odvolatelnosti, osobnímu ohodnocení, odpovědnosti vůči společníkům, povinnosti rozhodovat v
obhajitelném zájmu obchodní korporace). Jednotlivé stupně škály jsem opět pro lepší ilustraci
popsala i slovně, a respondenti tak vybírali jednu z následujících možností:
a) „0 % - Sleduji maximální ekonomický zisk společnosti. Zájmy ostatních
stakeholderů však nezohledňuji.“;
b) „25 % - Při řízení společnosti beru v úvahu zájmy stakeholderů, avšak při přijímání
jednotlivých rozhodnutí pro mě nehrají příliš velkou roli.“;
c) „50 % - Při přijímání obchodních rozhodnutí zvažuji i zájmy ostatních stakeholderů,
nejsou však prioritou.“;
d) „75 % - Při obchodním vedení společnosti se do značné míry řídím zájmy ostatních
stakeholderů vedle společníků.“;
e) „100 % - Při řízení společnosti kladu absolutní důraz na zájmy širšího okruhu
stakeholderů.“;
navíc byly respondentům poskytnuty možnosti „Nevím. / Nechci odpovědět.“ a „Jiná…“.
Otázka č. 5 zněla následovně: „Podle ustanovení § 51 zákona o obchodních korporacích
(pravidlo podnikatelského úsudku) "pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při
podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v
obhajitelném zájmu obchodní korporace." Cítíte s ohledem na toto ustanovení hrozbu právního
postihu v případě rozhodování ve prospěch širšího okruhu stakeholderů?“ Zde respondenti
vybírali odpověď mezi ordinálními, ilustrativně slovně popsanými proměnnými na Likertově
škále:
a) „Ano. Pokud budu rozhodovat v zájmu širšího okruhu stakeholderů, vystavuji se
hrozbě odpovědnosti vůči společníkům nebo obchodní společnosti.“;
b) „Spíše ano. Je možné, že pokud bych rozhodoval/a v zájmu širšího okruhu
stakeholderů, vystavil/a bych se tím hrozbě odpovědnosti vůči společníkům nebo
obchodní společnosti.“;
c) „Nevím.“
d) „Spíše ne. Pokud budu rozhodovat v zájmu širšího okruhu stakeholderů, neměl/a
bych se tím vystavit hrozbě odpovědnosti vůči společníkům nebo obchodní
společnosti, ale nejsem si úplně jistý/á.“;
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e) „Ne. Rozhodováním v zájmu širšího okruhu stakeholderů se hrozbě odpovědnosti
vůči společníkům nebo obchodní společnosti nevystavuji.“
V otázce č. 6 byli respondenti dotázáni, zda se obchodní společnost, ve které působí, hlásí
k dodržování některého z kodexů corporate governance. Měli zaškrtnout jednu z následujících
uzavřených odpovědí:
a) „Ano, naše společnost se hlásí k dodržování Principů správy a řízení společností
zemí G20 a OECD.“;
b) „Ano, naše společnost se hlásí k dodržování Kodexu správy a řízení společností ČR
2018.“;
c) „Ano, naše společnost se hlásí k dodržování českého Kodexu správy a řízení
společností založeného na principech OECD z roku 2004.“;
d) „Ne.“;
e) „Nevím.“;
navíc jim byla poskytnuta možnost otevřené odpovědi ve smyslu „Jiná“, znějící:
f) „Ano, naše společnost se hlásí k dodržování jiného kodexu správy a řízení
společností. (Jakého?)“.
Otázkou č. 7 jsem se dotazovala, zda obchodní společnost, ve které respondent působí,
přijala nějakou vlastní politiku corporate social responsibility, kterou dodržuje. Na výběr měli
respondenti z uzavřených odpovědí „ano“, „ne“, „nevím“; navíc byla poskytnuta i možnost „jiná“.
Vyexportovaná data byla následně zpracována v programu Microsoft Excel.
7.5.Analýza dat a vyhodnocení výzkumu a stanovených hypotéz
7.5.1. Míra zohledňování zájmů stakeholderů
V jaké míře zohledňuje management obchodních korporací působících v České republice při
obchodním vedení korporací zájmy ostatních skupin stakeholderů vedle společníků, resp.
akcionářů?
Pro ověření hypotéz H1a a H1b jsem zpracovala odpovědi na následující otázku. Odpovědi
jsou zaznamenány v Tabulce č. 1 a graficky znázorněny v Histogramech č. 1a a 1b. Pro účely
zpracování jsem vyřadila odpovědi „Nevím.“, představující 2 % responzí.
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Ohodnoťte prosím, nakolik při řízení Vaší společnosti reálně zohledňujete zájmy širšího
okruhu stakeholderů (vzhledem k vlastní odvolatelnosti, osobnímu ohodnocení, odpovědnosti vůči
společníkům, povinnosti rozhodovat v obhajitelném zájmu obchodní korporace).

Nakolik management
zájmy stakeholderů

zohledňuje

Nakolik členové statutárních orgánů
zohledňují zájmy stakeholderů

0%

25 %

50 %

75 %

100 %

Nevím.

1
(2,1 %)

16
(33,3 %)

16
(33,3 %)

12
(25 %)

3
(6,3 %)

1

1
(3 %)

10
(31 %)

12
(38 %)

7
(22 %)

2
(6 %)

1

Tabulka 1

Histogram 1a

Histogram 1b

Na histogramech 1a a 1b lze pozorovat mírné zešikmení zprava. V případě širšího
managementu je zešikmení zprava výraznější než v případě samotných členů statutárních orgánů,
kde se přibližujeme spíše normálnímu rozložení četnosti. Na histogramu 1 pozorujeme kolem
středu spíše ploché rozložení hodnot, špičatější rozložení hodnot na histogramu 2 pak indikuje
vyšší stupeň koncentrace hodnot kolem střední hodnoty v případě členů statutárních orgánů.
V obou případech, tj. jak v případě širšího managementu, tak i samotných členů statutárních
orgánů, je aritmetický průměr hodnot téměř shodný – 50 % pokud jde o sledování zájmů
stakeholderů širším managementem a 49,2 % pokud jde o samotné členy statutárních orgánů; jde
současně o středovou hodnotu. I medián je v obou případech 50 %. Lze tedy shrnout, že v průměru
management v praxi zohledňuje zájmy širšího okruhu stakeholderů zhruba na 50 %, přičemž na
50 % a méně jejich zájmy zohledňuje přibližně stejně početná část managementu obchodních
korporací působících v České republice jako na 50 % a více.
Management obchodních korporací v České republice se tedy podle výsledků průzkumu
zájmy širšího okruhu stakeholderů do určité míry zabývá. Pouhá 2,1 % respondentů zvolila
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odpověď „0 % - Sleduji maximální ekonomický zisk společnosti. Zájmy ostatních stakeholderů
však nezohledňuji.“ Přibližně třetina respondentů (33,3 % z řad širšího managementu a 31 % z řad
samotných členů statutárních orgánů) uvedla, že zájmy stakeholderů zohledňují na 25 % - berou
je v úvahu, avšak při přijímání jednotlivých rozhodnutí pro ně nehrají příliš velkou roli. Stejný
poměr manažerů a zároveň nejvyšší poměr členů statutárních orgánů, tj. 38 %, pak uvedlo, že při
přijímání obchodních rozhodnutí zvažují i zájmy ostatních stakeholderů, které však pro ně nejsou
prioritou, a zohledňují je tak zhruba na 50 %. Významná část respondentů (25 % celého
výzkumného souboru a zároveň 22 % členů statutárních orgánů) uvedla míru zohledňování zájmů
stakeholderů na 75 % - zhruba pětina členů statutárních orgánů se tak podle výsledků výzkumu
při obchodním vedení společnosti do značné míry řídí zájmy ostatních stakeholderů vedle
společníků. 100 % míru zohledňování zájmů stakeholderů, tj. absolutní důraz na zájmy širšího
okruhu stakeholderů při řízení společnosti, pak uvedl jeden respondent z řad členů statutárních
orgánů (tj. 3 %), představující 2 % celého výzkumného souboru.
Hypotézy H1a i H1b byly verifikovány, když z výsledků výzkumu plyne, že jak širší
management, tak samotní členové statutárních orgánů zohledňují zájmy širšího okruhu
stakeholderů nejčastěji zhruba na 50 %, tj. zvažují je, ale nejsou pro ně při přijímání obchodních
rozhodnutí prioritou.
Z výsledků výzkumu dále vyplývá, že při obchodním vedení přihlíží k zájmům širšího
okruhu stakeholderů do té míry, že je aktivně zahrnuje do rozhodování v rámci obchodního vedení
(ať již jsou či nejsou prioritou) přibližně 66 % členů statutárních orgánů obchodních společností
působících v České republice (tj. pokud na základě slovního vyjádření jednotlivých hodnot
v průzkumu uvažujeme, že aktivně do rozhodování v rámci obchodního vedení zahrnují zájmy
stakeholderů respondenti, kteří uvedli hodnoty 50 % a více). Průzkum nemířil na zjištění, zda jsou
zájmy stakeholderů zohledňovány jako účel obchodní společnosti sám o sobě, nebo za účelem
dosažení vyššího zisku pro obchodní společnost, a nelze proto určit, zda, a případně v jakém
poměru, jsou zájmy stakeholderů dvěma třetinami členů statutárních orgánů zohledňovány ve
smyslu stakeholder value, nebo enlightened shareholder value.
Závěr pro hlavní výzkumný cíl spočívá ve zjištění, že zhruba dvě třetiny manažerů, a
zvláště pak členů statutárních orgánů obchodních korporací působících v České republice, zahrnují
zájmy širšího okruhu stakeholderů do rozhodování v rámci obchodního vedení korporací.
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Histogram 1c

Histogram 1d

Histogramy 1c a 1d ukazují, že zájmy stakeholderů jsou více zohledňovány
managementem obchodních společností působících i v zahraničí, kde aritmetický průměr míry
zohledňování zájmů širšího okruhu stakeholderů vychází na 54,2 %, zatímco u společností
působících pouze v ČR je aritmetický průměr míry zohledňování zájmů stakeholderů
managementem pouze 45,8 %. Medián je však v obou případech 50 %.
7.5.2. Souhlas s prospěchem zohledňování zájmů stakeholderů pro korporaci
V jaké míře se management v České republice působících obchodních korporací ztotožňuje
s názorem, že obchodní společnosti z dlouhodobého hlediska přináší prospěch, pokud jsou při
jejím řízení zohledňovány vedle zájmu na zisku (tj. zájmu jejích společníků) i zájmy jejích ostatních
stakeholderů?
Pro účely ověření hypotéz H2a a H2b byla souhlasnost respondentů s výše uvedeným
názorem měřena prostřednictvím Likertovy škály. Odpovědi jsou zaznamenány a graficky
znázorněny v tabulce č. 2 a histogramech č. 2a a 2b.

Management
Členové
orgánů

statutárních

Souhlasím

Spíše
souhlasím

Nevím

Spíše
nesouhlasím

Nesouhlasím

34
(69,4 %)
22
(66,7 %)

13
(26,5 %)
10
(30,3 %)

2
(4,1 %)
1
(3 %)

0
(0 %)
0
(0 %)

0
(0 %)
0
(0 %)

Tabulka 2
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Histogram 2a

Histogram 2b

Výsledky výzkumu ukázaly, že více než dvě třetiny manažerů (69,4 % v případě širšího
managementu a 66,7 % pokud jde o samotné členy statutárních orgánů) souhlasí s tvrzením, že
obchodní společnosti z dlouhodobého hlediska přináší prospěch, pokud jsou při jejím řízení
zohledňovány vedle zájmu na zisku (tj. zájmu jejích společníků) i zájmy jejích ostatních
stakeholderů. Spíše souhlasí 26,5 % managementu a 30,3 % samotných členů statutárních orgánů,
a 4,1 % managementu a 3 % členů statutárních orgánů zvolila na Likertově škále odpověď
„nevím“. Medián je tedy v obou případech – jak u managementu v širším slova smyslu, tak
v případě samotných členů statutárních orgánů – „Souhlasím“, tj. nejvyšší možná míra
souhlasnosti na zvolené pětistupňové škále. Nesouhlas s výše uvedeným názorem neuvedl žádný
z respondentů.
Hypotézy H2a i H2b se tak potvrdily, když z výsledků výzkumu vyplývá, že management
obchodních korporací působících v České republice v širším slova smyslu, a stejně tak i samotní
členové statutárních orgánů těchto obchodních korporací se ztotožňují s názorem, že obchodní
korporaci přináší zohledňování zájmů ostatních stakeholderů vedle jejích společníků
z dlouhodobého hlediska prospěch.
7.5.3. Rozdíl mezi přesvědčením a reálným zohledňováním zájmů stakeholderů
Liší se míra reálného zohledňování zájmů širšího okruhu stakeholderů (kromě samotných
společníků) členy statutárních orgánů obchodních korporací působících v České republice od
jejich představy o vhodné míře zohledňování těchto zájmů?
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Pro zodpovězení otázky VO3 jsem porovnávala odpovědi respondentů z řad členů
statutárních orgánů na otázku, nakolik reálně zohledňují zájmy širšího okruhu stakeholderů (viz
VO1) a na otázku, nakolik by podle nich měly obchodní společnosti zohledňovat zájmy ostatních
stakeholderů mimo samotné společníky. Odpovědi na obě otázky jsou zaznamenány v tabulce č.
3 a histogramech č. 3a a 3b.

Nakolik
by
společnosti
měly
zohledňovat zájmy stakeholderů
Nakolik člen statutárního orgánu
reálně
zájmy
stakeholderů
zohledňuje

0%
0
(0 %)
1
(3 %)

25 %
9
(27,3 %)
10
(31 %)

50 %
11
(33,3 %)
12
(38 %)

75 %
13
(39,4 %)
7
(22 %)

100 %
0
(0 %)
2
(6 %)

Nevím.
0
1

Tabulka 3

Histogram 3a

Histogram 3b

Z výzkumu vyplývá, že 0 % respondentů z řad členů statutárních orgánů zastává názor, že
by obchodní společnosti měly zohledňovat zájmy širšího okruhu stakeholderů na 0 %, tj. že
obchodní společnosti by měly sledovat výlučně maximalizaci svého zisku a nezabývat se zájmy
ostatních stakeholderů vedle společníků, a současně 0 % z nich vybralo hodnotu 100 %, tj. 0 %
členů statutárních orgánů si myslí, že při činnostech obchodních společností by měl být kladen
absolutní důraz na zájmy širšího okruhu stakeholderů. Absentující krajní hodnoty v histogramu č.
3a jsou překvapivé zejména s ohledem na jejich zastoupení v histogramu č. 3b, a to především při
interpretaci zastoupení maximální krajní hodnoty. Výzkum totiž ukázal, že 0 % členů statutárních
orgánů si myslí, že obchodní společnosti by měly zohledňovat zájmy stakeholderů ve 100 % míře;
6 % z nich však zároveň uvedlo, že zájmy stakeholderů ve 100 % míře zohledňují. 6 % členů
statutárních orgánů tak podle výsledků výzkumu klade při řízení obchodních korporací absolutní
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důraz na zájmy stakeholderů, přestože za vhodnou považují nižší míru jejich zohledňování (a to
konkrétně míru 75 %).
V obou případech, tj. jak v případě otázky vhodné míry zohledňování zájmů stakeholderů,
tak v případě reálné míry jejich zohledňování členy statutárních orgánů, je aritmetický průměr
hodnot téměř shodný – 53 % pokud jde o vhodnou míru zohledňování zájmů stakeholderů a 49,2 %
(tj. o necelá 4 % méně) pokud jde o reálné zohledňování těchto zájmů. Medián je v obou případech
50 %. Lze shrnout, že průměrná míra zohledňování zájmů stakeholderů označená členy
statutárních orgánů za vhodnou je 53 %, tedy o necelá 4 % více, než nakolik v průměru členové
statutárních orgánů zájmy širšího okruhu stakeholderů v praxi zohledňují.
Nejmarkantnější rozdíl se projevil v četnosti zastoupení hodnoty 75 % („obchodní
společnosti by při svých činnostech měly do značné míry brát ohledy na zájmy širšího okruhu
stakeholderů“), kterou za nejvhodnější míru zohledňování zájmů stakeholderů považuje největší
část členů statutárních orgánů (39, 4 %), avšak pouhých 22 % členů statutárních orgánů ji uvedlo
jako míru, ve které zájmy stakeholderů skutečně zohledňují.
V následujícím grafu č. 3 jsou zakresleny odpovědi jednotlivých členů statutárních orgánů
na otázky vhodné míry zohledňování zájmů stakeholderů obchodními společnostmi a jimi reálně
uskutečňované míry jejich zohledňování. Z grafu je patrné, nakolik se odpovědi jednotlivých členů
statutárních orgánů na tyto dvě otázky lišily.

Odpovědi jednotlivých členů SO
100%
75%
50%
25%
0%
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Na kolik by podle členů SO měly společnosti zohledňovat zájmy stakeholderů
Nakolik členové SO reálně zohledňují zájmy stakeholderů

Graf 1

Graf č. 4 znázorňuje míru, v jaké se odpovědi členů statutárních orgánů na otázky vhodné
míry zohledňování zájmů stakeholderů obchodními společnostmi a jimi reálně uskutečňované
míry jejich zohledňování lišily.
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Míra reálného zohledňování zájmů stakeholderů
členy SO oproti uvedené vhodné míře
100%
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80%
70%
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40%
30%
20%
10%

65,60%

21,90%

12,50%

Stejná

Nižší

Vyšší

0%

Graf 2

Z výzkumu plyne, že více než pětina členů statutárních orgánů (21,9 %) reálně zohledňuje
zájmy stakeholderů v nižší míře, než jakou považují za vhodnou. Zároveň však téměř dvě třetiny
členů statutárních orgánů (65,6 %) zohledňují zájmy širšího okruhu stakeholderů ve stejné míře,
jakou považují za vhodnou. Hypotéza H3 se proto neprokázala.
Následující graf č. 5 dale znázorňuje souvislost mezi mírou souhlasu s prospěšností
zohledňování zájmů stakeholderů pro společnost (viz VO2) a mírou reálného zohledňování těchto
zájmů členy statutárních orgánů. Je z něj patrné, jakou míru reálného zohledňování zájmů
stakeholderů uváděli členové statutárních orgánů, kteří zvolili jako míru souhlasu „souhlasím“
(modrá křivka), „spíše souhlasím“ (oranžová křivka), a „nevím“ (šedá křivka).
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Souhlas s prospěšností zohledňování zájmů
stakeholderů a jejich reálné zohledňovní členy SO
Poměrná četnost členů SO
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10%
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Na 0%
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Na 50%

Na 75%

Na 100%

Nakolik členové SO zohledňují zájmy stakeholderů
Souhlasím

Spíše souhlasím

Nevím

Graf 3

Spojnicový graf v této podobě jsem zvolila, protože je z něj patrná jak tendence
zohledňování zájmů stakeholderů členy statutárních orgánů souhlasících zcela, či jen zčásti
s prospěšností zohledňování jejich zájmů pro společnost, tak i samotná převažující míra souhlasu
s prospěšností pro společnost. Z grafu je zřejmé, že členové statutárních orgánů, kteří uvedli, že
zcela souhlasí s tvrzením, že zohledňování zájmů ostatních stakeholderů vedle jejích společníků
přináší obchodní korporaci z dlouhodobého hlediska prospěch, v praxi reálně tyto zájmy
zohledňují nejčastěji zhruba na 50 %, tj. zvažují je, ale nejsou pro ně při přijímání obchodních
rozhodnutí prioritou. Členové statutárních orgánů, kteří s tvrzením spíše souhlasí, pak zájmy
stakeholderů nejčastěji zohledňují pouze na 25 %, tj. berou je v úvahu, avšak při přijímání
jednotlivých rozhodnutí pro ně nehrají příliš velkou roli.
Hypotéza H3 se ani touto optikou neprokázala. Téměř třetina (28,5 %) členů statutárních
orgánů, kteří uvedli, že s tvrzením souhlasí zcela, zájmy stakeholderů zohledňuje pouze na 25 %.
Zároveň však více než dvě třetiny (71,5 %) členů statutárních orgánů, kteří uvedli, že s uvedeným
tvrzením zcela souhlasí, v praxi zájmy stakeholderů do určité míry zohledňuje (tj. na 50 % a více).
7.5.4. Pociťovaná hrozba právního postihu
Pociťují členové statutárních orgánů obchodních korporací působících v České republice
s ohledem na úpravu pravidla podnikatelského úsudku obsaženou v ustanovení § 51 ZOK,
zavádějící jako podmínku pro uplatnění pravidla podnikatelského úsudku mj. jednání
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v obhajitelném zájmu obchodní korporace, hrozbu právního postihu v případě obchodního
rozhodování ve prospěch širšího okruhu stakeholderů?
Pro účely ověření hypotézy H4 bylo prostřednictvím Likertovy škály měřeno, zda členové
statutárních orgánů pociťují při rozhodování ve prospěch širšího okruhu stakeholderů hrozbu
právního postihu. Odpovědi jsou zaznamenány a graficky znázorněny v tabulce č. 4 a histogramu
č. 4.

Relativní četnost členů
statutárních orgánů

Ano
3%

Spíše ano
30,3 %

Nevím
9,1 %

Spíše ne
45 ,5 %

Ne
12,1 %

Tabulka 4

Histogram 4

Z histogramu je patrné bimodální rozložení četnosti hodnot s vysokou koncentrací
v hodnotách „spíše ano“ a „spíše ne“. Odpověď „spíše ano“ zvolilo 30,3 % členů statutárních
orgánů. Téměř třetina členů statutárních orgánů tak vyjádřila obavu, že je možné, že při
rozhodování v zájmu širšího okruhu stakeholderů by se vystavili hrozbě odpovědnosti vůči
společníkům nebo obchodní společnosti. Odpověď „nevím“ uvedlo 9,1 % členů statutárních
orgánů. Téměř polovina (45,5 %) členů statutárních orgánů zvolila odpověď „Spíše ne. Pokud
budu rozhodovat v zájmu širšího okruhu stakeholderů, neměl/a bych se tím vystavit hrozbě
odpovědnosti vůči společníkům nebo obchodní společnosti, ale nejsem si úplně jistý/á.“
Maximální krajní hodnota pociťované hrozby je zastoupena minimálně – pouhá 3 % členů
statutárních orgánů zvolila odpověď „Ano. Pokud budu rozhodovat v zájmu širšího okruhu
stakeholderů, vystavuji se hrozbě odpovědnosti vůči společníkům nebo obchodní společnosti.“
Jistotu, že rozhodováním v zájmu širšího okruhu stakeholderů se hrozbě odpovědnosti vůči
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společníkům nebo obchodní společnosti nevystavují, vyjádřilo prostřednictvím odpovědi „ne“
12,1 % členů statutárních orgánů.
Ze součtu hodnot vyjadřujících určitou míru obavy z hrozby právní odpovědnosti, tj. „ano“
a „spíše ano“, vyplývá, že pouze zhruba třetina (33,3 %)) členů statutárních orgánů do určité míry
pociťuje hrozbu právního postihu v souvislosti s rozhodováním v zájmu širšího okruhu
stakeholderů. Hypotéza H4 tak výzkumem nebyla potvrzena.
Výsledky výzkumu však poukazují na souvislost mezi pociťovanou hrozbou právního
postihu a zohledňováním zájmů širšího okruhu stakeholderů členy statutárních orgánů. Z grafu č.
6 je patrná záporná korelace mezi těmito dvěma fenomény.
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Pro účely grafické názornosti jsem do grafu zanesla naměřené hodnoty z Likertovy škály
měřící pociťovanou hrozbu právního postihu v případě rozhodování ve prospěch širšího okruhu
stakeholderů jako 100 % („ano“, tj. nejvyšší možná míra pociťované hrozby právního postihu), 75
% („spíše ano“), 50 % („nevím“), 25 % („spíše ne“) a 0 % („ne“, tj. nulová pociťovaná hrozba
právního postihu). Z grafu je patrné, že s lineárně klesající pociťovanou hrozbou právního postihu
s ohledem na pravidlo podnikatelského úsudku a jeho podmínku rozhodování v obhajitelném
zájmu obchodní korporace lineárně roste míra, v jaké členové statutárních orgánů zohledňují
zájmy širšího okruhu stakeholderů.
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7.5.5. Kodexy corporate governance
V jaké míře se obchodní korporace fungující v České republice hlásí k dodržování kodexů
corporate governance, a kterých?
V tabulce č. 5 a grafu č. 7 jsou zaznamenány četnosti odpovědí respondentů na otázku, zda
se jejich společnost hlásí k dodržování některého z kodexů corporate governance.

Hlásí se společnost k dodržování
kodexu CG?

Ano
23 %

Ne
36 %

Nevím
41 %

Tabulka 5

V tabulce č. 6 a grafu č. 8 jsou zaznamenány četnosti obchodních společností hlásících se
podle výzkumu k uvedeným kodexům corporate governance.
Kolik společností zahrnutých do
výzkumu,
které
se
hlásí
k dodržování kodexu CG, se k němu
hlásí

Relativní četnost

Principy správy a řízení společností zemí G20
a OECD

4

40 %

Kodex správy a řízení společností ČR 2018
Kodex správy a řízení společností založený na
principech OECD z roku 2004

4
1

40 %
10 %

ISO 9001 + ISO 14001

1

10 %

Tabulka 6

Relativní četnost společností
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30%
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40%

Relativní četnost společností
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Graf 8
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Kodex správy ISO 9001 +
a řízení
ISO 14001
společností
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Po vyloučení responzí „nevím“ výsledky výzkumu ukázaly, že 39 % obchodních
společností zapojených do výzkumu se hlásí k dodržování některého z kodexů corporate
governance, zatímco 62 % společností nikoli. Hypotéza H5a se tak výzkumem nepotvrdila.
Hypotéza H5b se potvrdila, když nejvyužívanějším kodexem corporate governance
obchodními korporacemi fungujícími v České republice jsou podle výzkumu společně s Kodexem
správy a řízení společností ČR 2018 i Principy správy a řízení společností zemí G20 a OECD.
Průzkum na větším datovém vzorku by ukázal, který z těchto kodexů je společnostmi působícími
v České republice využíván ve větší míře. Podle zde aplikovaného výzkumu jsou však tyto dva
kodexy v tuzemsku využívány nejvíce, a hypotéza H5c se tak nepotvrdila.
7.5.6. Vlastní politika CSR
V jaké míře se obchodní korporace fungující v České republice zabývají tzv. corporate social
responsibility (CSR) ve smyslu vytvoření a aplikování vlastní corporate social responsibility
politiky?
V tabulce č. 7 jsou zaznamenány četnosti odpovědí respondentů na otázku, zda má jejich
společnost vlastní politiku corporate social responsibility, kterou dodržuje.

Má Vaše společnost nějakou vlastní
politiku corporate social responsibility
(CSR), kterou dodržuje?

Ano
42 %

Ne
50 %

Nevím
8%

Tabulka 7

Výsledky výzkumu potvrdily hypotézu H7, že většina obchodních korporací fungujících
v České republice nepřijala vlastní politiku corporate social responsibility, když po vyloučení
odpovědí „nevím“ vyšlo najevo, že vlastní politiku CSR přijalo 45,5 % korporací, zatímco 54,5 %
korporací nikoli.
Z grafů č. 9 a č. 10 je patrné, že obchodní společnosti působící i v zahraničí přijímají vlastní
politiku CSR častěji (59 %), než společnosti působící pouze v České republice (32 %).
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Závěr
V práci jsem vymezila „stakeholder value“ jako jeden z přístupů ke corporate governance,
sledující při řízení společnosí zájmy dalších skupin stakeholderů vedle společníků jako cíl sám o
sobě. Zejména v šesté kapitole jsem následně přiblížila pozici stakeholder value v českém právu
obchodních korporací de lege lata s důrazem na problematická místa právní úpravy ve vztahu
k tomuto fenoménu, přičemž dále se zamýšlím nad možnostmi de lege ferenda, které by mohly
poskytnout více prostoru pro řízení korporací ve smyslu stakehodler value, došel-li by
zákonodárce k závěru, že takový přístup je žádoucí. Prostřednictvám empirického výzkumu jsem
získala odpovědi na některé otázky přispívající k objasnění pozice stakeholder value v českém
korporačním právu. Cíle práce, které jsem si určila, tak byly splněny.
Přestože Dodd psal už v roce 1932, že účelem existence obchodních korporací není pouhé
dosahování zisku, ale i určité sociální služby vůči společnosti, a byl přesvědčen, že již v té době
tento názor pronikal do světa managementu, v dnešní době se s ním v praxi stále spíše nesetkáme.
Dodd současně již tehdy kritizoval nedostatek právní jistoty manažerů v postavení „volených
zástupců“ v případě rozhodování ve smyslu stakeholder value s ohledem na povinnosti a
odpovědnost managementu vůči společníkům obchodní společnosti.235
Vzhledem k absentující zákonné či judikaturou vyvozené definici obhajitelného zájmu
obchodní korporace členové řídících orgánů kapitálových obchodních společností v České
republice čelí právní nejistotě ohledně potencionálních právních následků rozhodování ve
prospěch jiných zájmů než zájmu na zisku obchodní společnosti. Jak uvádím výše, podmínka
obhajitelnosti zájmu obchodní korporace bude pravděpodobně splněna v případě rozhodování ve
smyslu osvíceného akcionářského modelu, které jako cíl sleduje vždy zisk obchodní korporace a
současně bere v úvahu zájmy ostatních stakeholderů vedle společníků, i když vždy bude
samozřejmě záležet na konkrétních okolnostech. Celá osvícenost enlightened shareholder value
přístupu totiž záleží v pochopení přínosnosti a důležitosti zohledňování zájmů stakeholderů pro
ziskovost a fungování obchodní korporace.
Zdánlivě tenká hranice mezi enlightened shareholder value a stakeholder value přístupy
spočívá v rozdílném pojetí smyslu a účelu existence obchodní korporace, které v případě
stakehodler value zahrnuje vedle samotného ekonomického zisku i prospěšnost pro společnost a
životní prostředí jako cíl sám o sobě. Sociální odpovědnost společností je pak jako samostatný
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koncept ze své podstaty blízká konceptu stakeholer value, nejde však o totéž. Neměli bychom se
tak nechat zmást přecházením stále většího množství obchodních společností k politikám
zaměřeným na corporate social responsibility, jež v nás může vyvolávat mylnou představu o
korporátní kultuře s rozšířeným a rozmáhajícím se stakeholder value modelem corporate
governance. Pragmaticky uvažující korporace podle mě často pouze sledují nevyhnutelný trend
CSR s vidinou úspěchu a vyšších zisků. Nesnažím se zde tyto jejich počiny snižovat – naopak,
příklon ke corporate social responsibility a její prohlubování vítám vzhledem k jejím přínosům pro
společnost v širším slova smyslu v každém případě jako krok správným směrem, pokud skutečně
dochází k naplňování obsahu pojmu a obchodní společnost se nesnaží si pouze vylepšit PR tím, že
naoko přijme praktiky CSR za své.
Výsledky empirického výzkumu provedeného pro účely této práce ukázaly, že zhruba dvě
třetiny manažerů, a zvláště pak i členů statutárních orgánů obchodních korporací v České republice
zahrnují zájmy širšího okruhu stakeholderů do rozhodování v rámci obchodního vedení korporací.
To ovšem samo o sobě neznamená aplikaci stakeholder value modelu corporate governance.
Současně z výzkumu vyplývá, že 95,9 % manažerů a 97 % samotných členů statutárních orgánů
do určité míry souhlasí, že obchodní společnosti přináší zohledňování zájmů stakeholderů
prospěch. Zájmy stakeholderů tak mohou být zohledňovány managementem ve smyslu
enlightened shareholder value modelu za účelem maximalizace zisku, přičemž by podle poznatků,
z nichž tato práce vychází, neměli členové statutárních orgánů čelit hrozbě postihu za porušení
péče řádného hospodáře, stejně jako při rozhodování ve smyslu shareholder value.
K řízení společnosti principem stakeholder value stávající právní úprava členy řídících
orgánů nepovzbuzuje. Členové představenstev či jednatelé českých kapitálových společností se
mohou zdráhat činit rozhodnutí v zájmu ostatních skupin stakeholderů či za účelem zlepšení
životního prostředí zejména kvůli hrozící možnosti, že proti nim bude uplatněna společnická, resp.
akcionářská žaloba pro porušení fiduciárních povinností v případě krátkodobého snížení
ziskovosti společnosti, a že jim v takovém případě pravidlo podnikatelského úsudku neposkytne
ochranu vzhledem k nejasné náplni pojmu obhajitelného zájmu obchodní korporace a k možnému
překročení jeho hranic. Následně jim také může při nesplnění povinnosti nahradit škodu obchodní
korporaci vzniknout ručitelský závazek vůči věřitelům korporace. Negativní korelaci mezi
pociťovanou hrozbou právního postihu v případě sledování prospěchu stakeholderů a
zohledňováním jejich zájmů v rozhodovací praxi členů statutárních orgánů prokázal i zde
aplikovaný empirický výzkum. Čím silněji pociťují členové statutárních orgánů hrozbu právní
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odpovědnosti v souvislosti se sledováním prospěchu stakeholderů, v tím menší míře jejich zájmy
zohledňují.
Dalším potencionálně odrazujícím institutem ve vztahu k řízení společnosti ve smyslu
stakeholder value je možnost odvolání člena představenstva či jednatele valnou hromadou bez
udání důvodu. Taková úprava tlačí na rychlý, spíše krátkodobý (v horším případě až krátkozraký)
úspěch společnosti na úkor prosperity v dlouhodobém horizontu. Vede také k motivaci členů
statutárních orgánů klást větší důraz na sledování zájmů společníků. Větší prostor pro
zohledňování zájmů širšího záběru stakeholderů ve smyslu stakeholder value by tak podle mě
mohla poskytovat právní úprava odvolávání členů představenstev a jednatelů přiblížená například
úpravě německé, která dovoluje odvolání člena představenstva (dozorčí radou) pouze ze
závažných důvodů, jakými mohou být zejména hrubé porušení povinnosti, neschopnost řádného
obchodního vedení nebo ztráta důvěry ze strany valné hromady.236 Německá úprava tak zabraňuje
fungování představenstva jako nástroje dozorčí rady pod hrozbou případného odvolání. Podmínění
možnosti odvolat člena statutárního orgánu existencí závažného důvodu by dle mého názoru vedlo
i k částečnému opuštění přehnaného zaměření akcionářů na krátkodobé zisky společnosti a
nahlížení na krátkodobý pokles hodnoty akcií jako na důkaz špatného obchodního vedení.
I odměňování členů řídících orgánů by mělo zohledňovat skutečnou kvalitu výkonu jejich
funkce a jejich přispění k naplňování nejen krátkodobých, ale zvláště pak dlouhodobých zájmů
společnosti (tzv. pay for performance).237 Jako zvláštní lze spatřovat oprávnění valné hromady
determinovat odměny členů statutárních orgánů včetně konkrétní struktury a výše odměny, a to
s ohledem na zahraniční právní úpravu, kde takový přístup není obvyklý. Právo rozhodovat o
odměnách členů řídících orgánů bývá spíše přeneseno na jiný, zvláštní (kontrolní) orgán
společnosti, vázaný vyšší mírou povinné péče oproti společníkům, případně zákon možnost
takového přenesení alespoň dispozitivně umožňuje, jako je tomu například v Nizozemí či na
Slovensku.238 V Německu jsou například, jak jsem již zmínila výše, členové představenstev
dualistických akciových společností voleni dozorčí radou, které náleží také působnost schvalovat
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jim odměny. Ty přitom musejí být (pod hrozbou sankce v podobě odpovědnosti za porušení péče)
dozorčí radou stanoveny přiměřeně.239
Za účelem zlepšování sociálních a environmentálních dopadů obchodních korporací by
podle mého názoru stála za zvážení změna právní úpravy, poskytující členům statutárních orgánů
obchodních společností větší prostor a zejména právní jistotu při rozhodování v zájmu širšího
okruhu stakeholderů. Jako inspirace by mohl sloužit například v některých státech USA existující
právní status benefit corporation, tedy „prospěšné společnosti“, který popisuji výše v této práci.
Benefit corporation uvádí svůj prospěšný účel ve svých stanovách. Podmínka jednání v tzv.
nejlepším zájmu společnosti, jejíž dodržení je nutné pro splnění povinnosti loajality, pak v benefit
corporation zahrnuje vedle maximalizace zisku i zajišťování pozitivních dopadů na společnost,
zaměstnance, komunitu a životní prostředí. Zavedení benefit corporation jako dalšího typu
obchodní korporace podle mě otevírá cestu rozšíření stakeholder value modelu corporate
governance, když výslovným vyjádřením prospěšného účelu obchodní korporace dávají společníci
jasně najevo diskreci managementu sledovat při řízení společnosti zájmy širšího okruhu
stakeholderů jako cíl sám o sobě. Členové řídících orgánů obchodních společností se statusem
benefit corporation se tak nemusí obávat nenaplnění business judgement rule při zohledňování
zájmů ostatních skupin stakeholderů. Na druhou stranu by se ale změnou právní úpravy ve smyslu
příklonu ke stakeholder value zkomplikovala odpovědnost členů statutárních orgánů, kteří by měli
povinnosti nejen vůči korporaci a jejím zájmům, ale i vůči dalším zainteresovaným stranám. Měly
by pak tyto strany k dispozici nástroj analogický ke společnické či akcionářské žalobě?
Stakehodler value jako nový fenomén práva obchodních korporací tak otevírá mnoho
otázek, vzbuzujících dichotomické reakce. Ačkoli se nejedná o totéž, jak vysvětluji výše, trend
poslední doby řídit společnosti ve smyslu corporate social responsibility jde přesto ruku v ruce
s určitými posuny směrem ke stakeholder value v právu obchodních korporací.
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Pokud bychom ale v tuzemsku uvažovali o přenesení pravomoci rozhodovat o odměnách členů statutárních orgánů na
dozorčí radu, měli bychom nejspíš současně uvažovat o tom, že by na ni byla úplně (nikoli pouze fakultativně)
přenesena i pravomoc volit a odvolávat jednatele a členy představenstev, aby došlo k zachování pravidla „kdo
volí a odvolává členy orgánů, rozhoduje také o jejich odměně“ (které v současnosti česká i německá úprava
zachovává). Současně pro úplnost podotýkám, že se vede diskuze o míře dispozitivnosti ustanovení § 59 odst. 2
ZOK, tj. schvalování smlouvy o výkonu funkce nejvyšším orgánem společnosti, a to vzhledem k ustanovení
§ 438 odst. 2 ZOK, které v případě, kdy členy představenstva volí dozorčí rada, zavádí současně její pravomoc
schválit jejich smlouvy o výkonu funkce, a k ustanovení § 463 ZOK, podle něhož je statutárním orgánem
společnosti statutární ředitel jmenovaný správní radou, která schvaluje i jeho smlouvu o výkonu funkce.
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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.

Klíčová slova: stakeholder value, zainteresované strany, správa a řízení společností
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‘Stakeholder value’ as a new phenomenon of company law
Abstract
The thesis deals with "stakeholder value" as one of the approaches to corporate governance.
The primary aim of the thesis is to provide a description of the stakeholder value approach and to
describe its position in (in particular) the Czech company law de lege lata; the secondary aim is to
reflect on the possible legal regulation de lege ferenda and notice of problematic points of
legislation in relation with the stakeholder value concept. Another goal is to clarify through the
empirical research the position of the stakeholder value and some other concepts related to this
phenomenon in the Czech Republic.
The thesis is divided into seven chapters. It begins by introducing the concept of
"stakeholder value" as one of the corporate governance models, pursuing as one of the goals of a
buisness company to satisfy interests of a wide range of stakeholders, i.e. constituencies tied to a
business corporation in a certain way. Following is a theoretical introduction to corporate
governance. The second chapter deals with the shareholder value model, contrasted with the
stakeholder value approach, with an emphasis on taking into account solely the interests of
shareholders. The third chapter is devoted to the so-called enlightened shareholder value model of
corporate governance, consisting in taking into account the interests of a wider range of
stakeholders in order to maximize the profit of a business corporation. The fourth chapter deals
with the theoretical basis of the stakeholder value model and defines the purpose of a business
corporation by its optics. In addition to the profits, the purpose is also seen as fulfilling the interests
of other groups of stakeholders. Furthermore, the relationship between the stakeholder value and
a value of a business company is described, as well as the approach to determining the value of a
company by factors influencing the utility for stakeholders, which is essential for their decision to
cooperate with a corporation.
Furthermore, a chapter on corporate social responsibility is followed by the sixth chapter
devoted to stakeholder value in Czech corporate law, with a focus on a fiduciary duty and a related
business judgment rule, which opens up a space for discussion regarding stakeholder value in view
of the requirement for business conduct being in the defensible interest of a business corporation.
The interpretation of defensible interest is complicated due to the absence of case law, and
consideration of stakeholder interests by members of statutory bodies of companies at the expense
of profit maximization may pose a risk for these members, consisting in particular of the possibility
of legal recourse in the sense of shareholder action, subsequent liability to creditors, and easy
revocability. As the empirical research conducted to determine the stakeholder value position in
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the Czech corporate environment, described in the seventh chapter, has shown, the stronger the
members of statutory bodies feel the threat of legal responsibility in relation to the consideration
of stakeholder interests, the less these interests are taken into account. The results of the research
also showed that about two thirds of managers of business corporations in the Czech Republic
include the interests of a wider range of stakeholders in decision-making within the corporate
governance. However, this does not signify the stakeholder value model of corporate governance.
At the same time, the research shows that more than 95 % of statutory body members agree to
some extent that business companies benefit from taking inco account the stakeholder interests.
They can thus take them into account in the sense of enlightened shareholder approach in order to
maximize profits, and in such case, they should not, according to the knowledge underlying this
work, face the threat of legal recourse for breach of good managerial care, as well as when deciding
in terms of shareholder value.
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