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Vážené dámy a pánové, členové správních
orgánů, naši partneři a příznivci,

V krátké době Vás opět oslovujeme prostřednic-
tvím našeho newsletteru. Jsme přesvědčeni, že oce-
nění těch nejlepších členů správních orgánů je tak
významné téma, že si zaslouží speciální vydání
Corporate Journal News. Češi jsou národem sou-
těživým a málokdo by nechtěl být pochválen a oce-
něn za dobré výsledky a kvalitně odvedenou prá-
ci. Zároveň jsme naší anketou chtěli upozornit na
disciplínu, která je vlastně velmi těžko uchopitel-
ná, ale zároveň velmi náročná. Zkráceně řečeno,
chtěli jsme ocenit všechny ty, kteří musí mít pře-
hled snad ve všech oborech, které souvisí se sprá-
vou a řízením firmy. To byl hlavní motiv soutěže,
kterou před třemi roky vymysleli členové Řídícího
výboru Czech Institute of Directors a nazvali ji
BEST BOARD. Co všechno tato soutěž zahrnuje,
koho chceme ocenit, jaká jsou kritéria a kdo mů-
že nominovat, se dočtete právě v tomto mimo-
řádném čísle Corprate Journal News.

V loňském roce jsme poprvé přidali ocenění
Corporate Governance Star pro toho, pod jehož
vedením společnost dlouhodobě prokazuje výbor-
né ekonomické výsledky, prokazuje vysoký stupeň
osobní integrity a zároveň se o problematiku cor-
porate governance zajímá i mimo své pracovní
povinnosti.

Cenu BEST BOARD MEMBER v loňském roce
získal pan Bohdan Wojnar, člen představenstva
největší společnosti v České republice ŠKODA
AUTO a.s. I když se v současné době musí tato
společnost potýkat především s reputačním pro-
blémem v mateřské společnosti Volkswagen, jsme
si naprosto jisti, že oceněný člen správního orgá-
nu je špičkový profesionál a ocenění obdržel pl-
ným právem.

V dalším čísle Corporate Journal News se bude-
me více zabývat nyní již známou kauzou Volkswa-
gen, zejména s ohledem na roli správních orgánů.
Takto důležitá věc si zasluhuje být posuzována
s časovým odstupem od prvotních úvah a obvinění.
Chceme zůstat objektivní a zachovat korektní
postoj především vůči lidem, kteří s celou věcí ne-
mají de facto nic společného a jen díky vlast-
nickým strukturám jsou touto kauzou zasaženi.

Odborná anketa BEST BOARD je v plném
proudu a těšíme se na vaše nominace, protože
jsme přesvědčeni, že se ve vašem profesním okolí
setkáváte s lidmi a týmy, kteří si toto ocenění za-
slouží.

Hezké podzimní dny Vám přeje

Monika Zahálková
výkonná ředitelka

a členka Řídícího výboru
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Společná fotografie vítězů všech kategorií - zleva: pan Šimon Mastný, člen Řídícího výboru CIoD
a člen odborné komise ankety, pan Richard Vidlička, ČEZ Distribuce, a.s., vítěz ceny Corporate
Governance Star, pan Bohdan Wojnar, ŠKODA AUTO a.s., vítěz kategorie Best Board Member,
paní Liliana Berezkinová, Nanopharma, a.s. - vítěz kategorie Best Board malé a střední firmy,
paní Monika Zahálková, výkonná ředitelka CIoD a členka odborné komise ankety,
pan Peter Palečka, Komerční banka, a.s. - vítěz kategorie Best Board společnost nad 5000
zaměstnanců a pan Jan Duspěva, ČEPRO, a.s. - vítěz kategorie Best Board do 5000 zaměstnanců.

Třetí ročník soutěže Best Board 2014/15
Institut členů správních orgánů vyhlašuje v těchto dnech již třetí ročník odborné

soutěže o nejlepšího člena správního orgánu (Best Board Member) a zároveň

o nejlepší správní orgán jako celek (Best Board).

pokračování na str. 2

Institut členů správních orgánů (Czech Institute
of Directors – CIoD) vyhlašuje výroční ceny BEST
BOARD & BEST BOARD MEMBER za 2014/2015.
Tato cena je určena:

• kolektivnímu správnímu orgánu,
• individuálnímu členu správního orgánu.

Hlavním cílem udílení těchto prestižních cen je
ocenění práce těch členů statutárních orgánů
v České republice, kterým se podařilo dosáhnout
mimořádného přínosu v oblasti správy a řízení
společnosti, tedy corporate governanace. Nosi-
telé tohoto ocenění významně přispěli ke zvýšení
kvality správy a řízení společnost jako klíčového
prvku dlouhodobého úspěchu každé společnosti.

Uzávěrka nominací pro letošní ročník byla sta-
novena do 30. listopadu 2015, do 11. prosince
2015 bude proveden výběr vítězů v kategoriích
Nejlepší správní orgán a Nejlepší člen správního
orgánu. Slavnostní vyhlášení nových držitelů
těchto výročních cen pak proběhne tradičně na
akci CIoD, a to na konci měsíce ledna 2016.

Nominace do ankety může předkládat jedno-
tlivec, ale i firma. Nominace musí obsahovat, kro-
mě základních identifikačních údajů, také zdů-
vodnění ocenění. Vítěze z nominovaných vybere
odborná porota stanovená Řídícím výborem CIoD.
Jména vítězů budou oznámena na slavnostní akci

pořádané CIoD a následně budou uveřejněna na
www.ciod.cz a v dalších médiích.

KATEGORIE:
Své nominace můžete zasílat online na

www.ciod.cz do kategorií:

BEST BOARD (firma)
a) společnost do 5.000 zaměstnanců
b) společnost nad 5.000 zaměstnanců
c) střední a rodinné firmy

BEST BOARD MEMBER (jednotlivec)

CORPORATE GOVERNANCE STAR*
Cena bude udělena jednotlivci za mimořádný
přínos v oblasti corporate governance v České
republice.

PODMÍNKY NOMINACE:

BEST BOARD
• společnost působí na českém trhu více než 5 let,
• společnost musí mít sídlo v ČR,
• společnost prokazuje dlouhodobě kvalitní

výsledky v oblasti své správy a řízení,
• společnost není v konkurzním řízení a ani na

ni není uvalena nucená správa,
• do soutěže nemohou být nominovány

statutární orgány, jejichž členy jsou členové
Řídícího výboru a Kontrolní komise CIoD.



Vítěz v kategorii Best Board – společnost do 5.000 zaměstnanců – pan Jan
Duspěva, předseda představenstva společnosti ČEPRO, a.s. (vlevo). Cenu
předávala výkonná ředitelka CIoD paní Monika Zahálková (vpravo).

www.ciod.cz
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případně osobní setkání se zástupci nomino-
vaného Boardu.

BEST BOARD MEMBER
• odborná způsobilost nominovaného, profesní,

znalostní, morální předpoklady a dlouhodobé
zkušenosti,

• správní orgán, ve kterém působí, prokazuje
dlouhodobě kvalitní výsledky v souvislosti se
správou a řízením této společnosti,

• doložitelný osobní přínos pro rozvoj corporate go-
vernance ve společnosti, kde kandidát působí,

• zaměření na osobní rozvoj v oblasti corporate
governance (např. prostřednictvím průběžné-
ho vzdělávání),

• jedním ze zdrojů hodnocení je doporučení
alespoň dvou ostatních členů správního
orgánu v dané společnosti.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Vyhlášení soutěže: říjen 2015
Uzávěrka nominací: 30. listopad 2015
Výběr vítězů odbornou porotou:
do 11. prosince 2015
Vyhlášení vítězů: leden 2016 – akce CIoD

Vyhlášení výsledků soutěže za rok 2013

BEST BOARD MEMBER
• nominovaný působí alespoň 2 roky v pozici

člena správního orgánu,
• nominovaný může být i cizí státní příslušník,
• společnost, ve které nominovaný působí, musí

mít sídlo v ČR,
• do soutěže nemohou být nominováni členové

Řídícího výboru a Kontrolní komise CIoD.

Speciální cena CORPORATE GOVERNANCE STAR
• udělena členu správního orgánu, který po

dobu více než 5 let působí v pozici člena
správního orgánu.

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

BEST BOARD
• nominovaný správní orgán prokazuje dlouho-

době kvalitní výsledky v souvislosti se správou
a řízením této společnosti,

• corporate governance v dané společnosti jsou
na vysoké úrovni a nominovaný správní orgán
působí aktivně při jejich dalším rozvoji
a co nejširším uplatňování,

• zdrojem hodnocení jsou výroční zprávy
společností, ostatní veřejně dostupné údaje,

pokračování ze str. 1
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Vítěz speciální ceny Corporate Governance Star pan Richard Vidlička,
předseda představenstva společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (uprostřed). Cenu
předávala výkonná ředitelka CIoD paní Monika Zahálková (vlevo) a ředitel
odboru Strategické společnosti a investiční pobídky Ministerstva financí ČR
pan Petr Blažek (vpravo).

Vítězný pohár od společnosti RÜCKL CRYSTAL a.s.

Vítěz v kategorii Best Board Member pan Bohdan Wojnar, člen předsta-
venstva za oblast řízení lidských zdrojů společnosti ŠKODA AUTO a.s.
(uprostřed). Cenu předával čestný prezident CIoD pan Vratislav Kulhánek
(vpravo) a člen Řídícího výboru CIoD pan Šimon Mastný (vlevo).

Vítěz v kategorii Best Board - společnost nad 5.000 zaměstnanců - pan
Peter Palečka, člen představenstva a náměstek generálního ředitele
společnosti Komerční banka, a.s.(vlevo). Cenu předávala výkonná ředitelka
CIoD paní Monika Zahálková (uprostřed) a předseda správní rady Alfa Bank
Russia pan Petr Šmída (vpravo).

*


