
Kodex správy a řízení  
společností – nová regulace, 
kterou budete mít rádi

Za poslední dva roky potkávám hodně akcionářů či 
majitelů firem, kteří jedním hlasem tvrdí: „Při dnešním 
množství zákonů, předpisů, směrnic a regulací se už 
prakticky efektivní business dělat nedá.“ A mají pravdu. 
Jedna z poradenských společností spočítala, že nárůst 
nákladů spojených s udržením administrace všech 
zákonných agend stoupla v posledních letech až o 40 %. 
Je tudíž pochopitelné, že s každou novou rekodifikací 
zákonů, aktualizací směrnic či změnou předpisů se 
krevní tlak zvyšuje a chuť vůbec věnovat pozornost těmto 
tématům je téměř nulová.

Monika Zahálková
výkonná ředitelka
Institut členů správních orgánů
e-mail: monika.zahalkova@ciod.cz

N
a druhou 
stranu 
cítíte 
novou 
nejistotu ze 

strany manažerů a členů 
správních orgánů, co se 
týče jejich odpovědností 
vyplývajících právě 
z jejich funkce jako 
člena představenstva, 
dozorčí či správní rady. 

Takže jsou zde 
již dvě strany, 
které nejsou právě 
nadšeny ze stávající 
atmosféry a stavu, 
kdy odpovědnosti 
a povinnosti narůstají 
a práva se oklešťují. 

Tendence regulovat 
a řídit i věci, které 
nemusíme, je 
takový novodobý 
šlágr pod pláštíkem 
transparentnosti 
a korektního podnikání. 
Mám ráda novodobé 
pojmy, jako je „smart 
law“ a „soft law“. 
Obojí má vyjadřovat 
tendenci ne všechno 
řešit přísnými zákony, 
ale nacházet naopak 
takové principy 
podnikání, které se 
jednoduše mohou držet 
pravidla osvědčených 
doporučení, návodů, 
metodik a manuálů.

A právě tohoto principu 
se Institut členů 
správních orgánů držel 
při tvorbě zcela nového 
Kodexu správy a řízení 
společností, který vydal 
v září tohoto roku 
a na jehož pokračování, 
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rozhodnuto pojmout Kodex ve třech vrstvách. První 
vrstva obsahuje základní principy corporate governance 
vycházející z nově aktualizovaných Principů správy 
a řízení společností, které vydalo v roce 2016 OECD. 
Druhá vrstva tyto principy rozvádí a zároveň uvádí 
do souladu s českou legislativou. Třetí vrstvou je pak 
podrobná Metodika, kterou v těchto dnech píšeme. 
Tato Metodika jde do podrobných detailů, co se týče 
doporučení, návodů a praktik, jak firmu optimálně 
a efektivně řídit. Chceme, aby oba dokumenty, tedy Kodex 
i Metodika, byly tím vlídným a praktickým návodem 
pro všechny strany. Pro akcionáře, aby věděli, jaké jsou 
ověřené principy v řízení firmy. Pro manažery, aby cítili 
oporu i ochranu v doporučeních, která v dokumentech 
najdou. A koneckonců i pro státní správu, která vlastní 
a spravuje nemalé firmy velkého společenského významu. 

Přála bych si, aby se Kodex stal takovým dokumentem, 
který opravdu radí, doporučuje a pomáhá, nikoli 
oklešťuje, nařizuje a brání v reálném a efektivním 
businessu. Můžeme uznat, že je to určitý druh regulace, 
ale regulace v měřítku „soft law“, která by měla spíše 
pomoci některá pravidla ve správě a řízení firem vysvětlit 
a pochopit. 
…prostě dokument, který bychom měli mít rádi.  ■

říká, nebo vysvětli, proč 
je nedodržuješ. Zcela 
svobodně, bez obav 
a předsudků. Tento princip 
se týká společností spíše 
kotovaných na burze nebo 
společností veřejného zájmu. 
Pro ostatní společnosti, 
které by se rády ke Kodexu 
připojily, ale pravidla pro 
velké společnosti jsou 
pro ně nevhodná, jsme 
vytvořili zjednodušené 
aplikační pravidlo „promysli 
a dodržuj“.

Cílem pracovní skupiny 
i poradního sboru 
bylo vytvoření českého 

národního Kodexu, který 
bude jednak respektován 
regulátorem trhu, ale i státní 
správou a burzou. Bylo 
naším velkým překvapením, 
že všechny oslovené entity 
velmi vstřícně přijaly naši 
iniciativu a skoro rok a půl 
pracovaly, diskutovaly, 
připomínkovaly, a nakonec 
i doladily finální podobu 
celého Kodexu.

Nutno podotknout dvě 
důležité věci. Celou dobu, 
a to i před vznikem celé 
myšlenky vytvoření 
Kodexu, měl náš 
Institut velkou podporu 
ve společnosti Deloitte, 
která prostřednictvím 
svého Deloitte Corporate 
Governance Centra poskytla 
své odborníky i nemalé 
finanční prostředky pro 
záštitu celého projektu. 
Právě osobní pochopení 
a podpora řídicí partnerky 
české pobočky Deloitte paní 

velmi mladí a nadaní 
právníci Mgr. Daniel 
Borsík a JUDr. Bc. Klára 
Hurychová, Ph.D., znalci 
korporátního práva 
i evropských směrnic. Byli 
to právě oni, kteří nejen 
že pilně seděli a psali, ale 
zároveň čelili opačným 
názorům, kritikám, 
a někdy i nepochopení 
jejich myšlenek pracovní 
komisí i poradním sborem. 

Nad Kodexem se vedly 
vášnivé debaty, někdy až 
hádky, ale výsledkem vždy 
byla finální dohoda a shoda 
vytvořit dokument, který 
trhu pomůže, a nikoli jej 
okleští. 

Důležitou snahou bylo 
vytvořit Kodex pro co 
nejširší okruh společností, 
takže už na začátku bylo 

to všechno oblasti, které 
do corporate governance 
spadají, a přitom je 
nedokážete kvantifikovat. 

Ale více o Kodexu 
samotném. Nechtěli 
jsme pouze původní 
Kodex aktualizovat. 
Věděli jsme, že trh 
i doba si žádá dokument 
zcela nový, nově pojatý, 
který jednak zasáhne 
co největší množství 
firem a jednak bude více 
radit a doporučovat než 
přikazovat a omezovat. 
Každá firma je jiná, 
každá firma má jinou 
vlastnickou strukturu a jiný 
obor podnikání, a proto 
všechna doporučení, 
která Kodex obsahuje, 
nemusí nutně vyhovovat 
všem společnostem. 
Proto jsme zvolili princip 
aplikace Kodexu „dodržuj 
nebo vysvětli“. Dodržuj, 
doporučení, která Kodex 

Diany Rádl Rogerové byly 
jednou z nejdůležitějších 
věcí celého projektu. 
A nejen to, jedna věc je 
Kodex spolufinancovat 
a spoluvytvořit a druhá pak 
jej dále šířit a propagovat 
na českém trhu. A v tom je 
společnost Deloitte zcela 
unikátní. 

Druhou důležitou věcí, 
kterou je nutno zmínit, 
jsou autoři celého 
Kodexu, což jsou dva 

resp. tvorbě Metodiky 
v těchto dnech pracuje. 

Ale pojďme si říci něco 
o důvodech vzniku 
Kodexu. Úplně první 
Kodex vznikl v ro- 
ce 2004 pod vedením 
nedávno zesnulého 
ředitele Komise pro 
cenné papíry pana 
Tomáše Ježka. Tehdejší 
Kodex vycházel 
z principů správy 
a řízení společností, 
které vydalo OECD 
a znalost problematiky 
corporate governance 
byla na minimální 
úrovni. Nemohlo tomu 
být ani jinak. Vždyť celé 
generace manažerů byly 
zvyklé pracovat podle 
pětiletek, dvouletek či 
jiného principu plánování 
s menší či větší ambicí plán 
splnit, ideálně překročit. 

Principy správy a řízení 
mají zcela jiná pravidla 
a není jednoduché 
pochopit jejich přínos. 
Těžko dokážeme převést 
do čísel takové pojmy, jako 
jsou vztahy k akcionářům, 
princip nezávislosti, role 
dozorčí rady a její vztahy 
k představenstvu atd. Těch 
oblastí je spousta a jsou 
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„Nárůst nákladů 
spojených 
s udržením 
administrace 
všech zákonných 
agend stoupla 
v posledních 
letech až o 40 %.“

„Nechtěli 
jsme pouze 
původní Kodex 
aktualizovat.“

„Principy 
správy a řízení 
mají zcela jiná 
pravidla a není 
jednoduché 
pochopit jejich 
přínos.“
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■  Slavnostní inaugurace Kodexu proběhla 26. září 2018 v hotelu Mandarin Oriental Prague za účasti významných hostů 
českého byznysu a státní správy. 



Český institut interních auditorů je 
dlouholetým partnerem Institutu členů 
správních orgánů a velmi rádi jsme se 
do přípravy Kodexu zapojili a podpořili 
jeho vydání. Proč tomu tak bylo, nám 
v krátkém interview přiblížil prezident 
ČIIA, Tomáš Pivoňka.

Tomáši, Český institut interních auditorů spolupracoval 
prostřednictvím Tvého zapojení na přípravě Kodexu. Proč 
jsme se do tohoto projektu zapojili?
Hlavním důvodem je to, že ČIIA se zavázal kultivovat 
principy dobré správy a řízení společností již ve svých 
zakládacích stanovách v roce 1995. A to proto, že corporate 
governance a interní audit jsou spojené nádoby.

Proč spojené nádoby?
Jsem přesvědčen, že Interní audit nemůže adekvátně 
fungovat bez dobré správy a řízení společnosti a zároveň 
věříme, že kvalitní interní audit je klíčovým prvkem 
corporate governance.

Byl jsi členem týmu, který Kodex připravoval. Co Ti projekt 
přinesl?
Rozšíření obzorů. V rámci Advisory Boardu jsem se 
setkal se špičkovými odborníky na evropskou regulaci 
a korporátní právo a zástupci burzy, ministerstev a ČNB. 
Bylo extrémně zajímavé sledovat, jak se tito odborníci dívají 
na corporate governance jinýma očima a jak se skrze tyto 
rozdílné pohledy skládala pestrá mozaika Kodexu.  ■ 

Děkuji za rozhovor
Daniel Häusler
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■  Kodex byl také zmiňován na konferenci Corporate governance, která se konala v prostorách Nejvyššího kontrolního úřadu dne 20. září 2018. 
Český institut interních auditorů byl jedním z organizátorů konference. 
Na fotografii zleva: Jiří Pelák (1. viceprezident KA ČR), Irena Liškařová (prezidentka KA ČR), Tomáš Pivoňka (prezident ČIIA), Petr Kříž (partner PwC), 
Monika Zahálková (výkonná ředitelka CIoD), Ondřej Landa (náměstek ministryně financí ČR), Jana Švenková (kontrolorka RVDA), Pavel Vyhnánek (mís-
tostarosta MČ Praha 7), Pavel Racocha (prezident RVDA)

ČIIA a Kodex...


