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Corporate Governance - transparentnosÈ
a vy‰‰ia manaÏérska zodpovednosÈ
Novou témou lídrov biznisu v Európe i vo svete je v súãasnosti
Corporate Governance. Do slovenãiny moÏno tento pojem
preloÏiÈ ako „dobrá správa a riadenie spoloãnosti“, priãom
odbornej‰ie definície ho vymedzujú ako „súbor pravidiel
upravujúcich vzÈahy medzi exekutívnym vedením spoloãnosti
a jej ‰tatutárnymi orgánmi, akcionármi a ìal‰ími
zainteresovan˘mi stranami“. BliÏ‰ie sme sa na túto tému
porozprávali s RADOMÍROM MAKOM, Managing Partnerom
a lídrom pracovnej skupiny pre Services for Boards v strednej
a v˘chodnej Európe (SVE) a IGOROM ·ULÍKOM, Senior
Consultantom a vedúcim unitu Services for Boards z poradenskej
skupiny AJG - Amrop Jenewein Group.
■ âím je téma Corporate Gover-

nance zaujímavá z vá‰ho pohºadu?
I. ·ulík: Potreba maÈ transparentne definované vzÈahy medzi
akcionármi, správnymi orgánmi,
manaÏérmi a ostatn˘mi zainteresovan˘mi skupinami je v súãasnosti aj vìaka rôznym ‰kandálom
a zlyhaniam ãoraz nástojãivej‰ia.
Dobre nastavené princípy správy
a riadenia spoloãnosti okrem toho jednotliv˘m organizáciám
umoÏÀujú dosiahnuÈ stanovené
ciele, ochraÀujú práva akcionárov, zabezpeãujú súlad s právnym
poriadkom a predstavujú ‰irokej
verejnosti spôsob, ak˘m daná organizácia realizuje svoje záleÏitosti. Veºmi dôleÏité je aj to, Ïe zároveÀ zabezpeãujú, aby správny orgán zodpovedal za spôsob, ak˘m
dosahuje stanovené ciele, rovnako i za to, aby organizácia fungovala v súlade s existujúcim právnym poriadkom a pravidlami.
R. Mako: ZloÏenie rôznych typov správnych orgánov a ich
efektivita sa stali kritick˘m faktorom fungovania ktorejkoºvek organizácie. Nová legislatíva a zmeny v pravidlách a kódexoch nútia
správne orgány po celom svete
prehodnotiÈ svoje zloÏenie s cieºom získaÈ napríklad viac nezávisl˘ch a tzv. non-executive ãlenov,
ktorí by do príslu‰ného orgánu
priniesli nové pohºady, schopnosti
a skúsenosti. Celková atmosféra
zmien na svetov˘ch trhoch si vyÏaduje, aby sa najmä pri v˘bere
ãlenov správnych orgánov prednostne zvaÏovali faktory ich nezávislosti a rôznorodosti ich skúseností a zruãností.
■ Rie‰i sa urãovanie odporúãaní
a pravidiel dobrej správy a riadenia spoloãnosti aj v rámci
európskej legislatívy?
R. Mako: Urãite áno. Zaãiatkom tohto roku napríklad európsky komisár pre jednotn˘ trh
Charlie McCreevy v nadväznosti
na Akãn˘ plán modernizácie podnikového práva a posilnenia Corporate Governance v EÚ z mája
2003, opäÈ inicioval prehodnotenie úlohy Corporate Governance
a jej následnú legislatívnu úpravu. Európska komisia chce uÏ
dlh‰í ãas vytvorením nového integrovaného legislatívneho rámca úspe‰nej‰ie bojovaÈ proti podnikov˘m podvodom a zároveÀ
umoÏniÈ vlastníkom lep‰iu kontrolu a správu spoloãností. Druhou oblasÈou a relatívne novou
aktivitou Európskej komisie a jej
iniciatívy v Corporate Governance sú odporúãania na efektívnej‰ie fungovanie predstavenstiev
a dozorn˘ch rád a opatrenie na
zv˘‰enie manaÏérskej zodpovednosti i odmeÀovania manaÏérov.
I. ·ulík: Na podporu spomínanej iniciatívy Európska komisia
koncom minulého roka zaloÏila
oficiálny poradn˘ orgán, Európske fórum pre Corporate Governance, ktorého ãlenmi sú pätnásti
najv˘znamnej‰í európski experti

v tejto oblasti. Úlohou fóra bude
vytváranie najlep‰ích stratégií
v Corporate Governance, podpora ich implementácie do legislatívy ãlensk˘ch krajín a kaÏdodennej praxe jednotliv˘ch spoloãností a poskytovanie poradenstva pre
Európsku komisiu. Okrem toho
Európska komisia nedávno zriadila expertnú poradnú skupinu
pre Corporate Covernance, ktorá by mala poskytovaÈ podrobné
technické odporúãania na prípravu opatrení v oblasti Corporate
Governance a podnikového práva.
■ Na Slovensku bola Corporate
Governance donedávna takmer nepoznanou témou. Ak˘
je dne‰n˘ stav?
R. Mako: Mnoho progresívnych vlastníkov a ich reprezentantov uÏ aj u nás objavilo potenciál, ktor˘ Corporate Governance
poskytuje. Na potrebu zmeny prístupu v tejto oblasti na Slovensku
pred ãasom poukázala aj jedna
z hodnotiacich správ Svetovej
banky, ktorá naznaãila jednoznaãnú potrebu predefinovania úloh
ãlenov predstavenstiev a dozorn˘ch rád v slovensk˘ch spoloãnostiach. Aj direktíva Európskej
komisie o transparentnosti Ïiada
v‰etky ãlenské ‰táty, aby vyÏadovali od kótovan˘ch spoloãností
prijatie kódexu Corporate Governance. V súvislosti so spomínanou správou Svetovej banky iniciovala Burza cenn˘ch papierov
v Bratislave vznik asociácie Corporate Governance. Jej ãlenovia
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by sa mali riadiÈ podºa zjednoteného kódexu správy a riadenia
spoloãnosti, ktor˘ je podobne ako
mnohé iné kódexy platné v in˘ch
krajinách in‰pirovan˘ princípmi
Corporate Governance definovan˘mi OECD. Ambíciou asociácie
v‰ak je, aby dohodnuté pravidlá
dodrÏiavali aj spoloãnosti, ktor˘ch akcie nie sú kótované na
Burze cenn˘ch papierov.
■ Poradenská skupina AJG sa
témou Corporate Governance
zaoberá uÏ dlh‰í ãas. Vstúpili
ste nejakou formou aj do jej
presadzovania na európskom
poli?
I. ·ulík: Executive Search konzultanti AJG spolupracujú pri
presadzovaní princípov Corporate Governance aj na európskej
úrovni, kde sa zapájajú do aktivít
spomínaného zoskupenia, ktoré
prezentuje poradnej skupine pre
Corporate Governance pri Európskej komisii, Európskemu
parlamentu a ìal‰ím zainteresovan˘m stranám stanoviská a trendy podnikateºského sektora a názory na tzv. best practices v tejto
oblasti s cieºom zahrnúÈ tieto náhºady do ich zámerov. V rámci
zoskupenia lídersk˘ch poradensk˘ch firiem v oblasti Executive
Search sa usilujú presadiÈ zmeny
v oblasti Corporate Governance
nielen na pomoc pri ochrane európskeho korporátneho sektora
proti ‰kandálom, ale aj na zv˘‰e-
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nie jeho konkurencieschopnosti,
vízie, stratégie, v˘sledkov a zodpovednosti, ktoré sú hlavn˘mi
cieºmi Lisabonskej stratégie EÚ.
■ Ako sa Corporate Governance
zaãlenila do portfólia produktov a sluÏieb AJG?
R. Mako: KeìÏe koncept dobrej správy spoloãnosti nadobudol
vo svete pomerne veºk˘ v˘znam,
cieºom AJG je podporovaÈ svojich klientov aj pri rozhodovaní
o voºbe optimálneho spôsobu
správy, vedenia a fungovania pre
ich súãasné i dlhodobé potreby.
S t˘mto cieºom v AJG vznikol
tím profesionálnych konzultantov
‰pecializovan˘ch na vyhºadávanie
a v˘ber ãlenov rôznych typov
správnych orgánov a poskytovanie poradenstva zameraného na
oblasÈ tvorby a spôsobov fungovania rôznych typov strategick˘ch
orgánov organizácií.
I. ·ulík: SluÏby Services for
Boards pomáhajú súkromn˘m
spoloãnostiam alebo verejn˘m
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a neziskov˘m organizáciám k tomu, aby mali zodpovedné a dobre
fungujúce správne orgány. Do tejto skupiny patria napríklad sluÏby
zamerané na zavádzanie konceptov, princípov a definovania optimálnych pravidiel dobrej správy
a riadenia pre akékoºvek správne
orgány v súkromnom i vo verejnom sektore (Corporate Governance Advisory), tvorbu ‰truktúry a matice potrebn˘ch skúseností správnych orgánov (Board
Design), v˘ber nezávisl˘ch extern˘ch nominantov a posúdenie intern˘ch nominantov do správnych orgánov (Board Search),
pravidelné hodnotenie fungovania správnych orgánov a kompetentnosti ich ãlenov (Board Appraisal) a na individuálny alebo
tímov˘ kouãing ãlenov správnych
orgánov (Board Coaching).
■ Ambície AJG v‰ak najmä pri
nov˘ch témach siahajú aj do
ovplyvÀovania a urãovania
hlavn˘ch trendov ìal‰ieho v˘voja. Je to tak aj v prípade
Corporate Governance?
R. Mako: Na‰e vedomosti, skúsenosti a schopnosti v tejto oblasti podobne ako pri mnoh˘ch in˘ch témach aktívne ‰írime a presadzujeme doma i v zahraniãí.
Okrem uÏ spomínan˘ch aktivít
súvisiacich s formovaním európskej legislatívy je AJG napríklad
ãlenom Stredoeurópskej asociácie pre správu a riadenie spoloãnosti CECGA. V˘razn˘ podiel na
zvy‰ovaní pochopenia a uplatÀo-

vania optimálnych princípov dobrej správy má aj think-tank EPPP
- Európske partnerstvo pre personálnu politiku, ktor˘ stojí za
viacer˘mi nov˘mi témami v poradenskej skupine AJG.
I. ·ulík: Na domácej pôde ako
ná‰ ìal‰í príspevok do verejnej
diskusie o Corporate Governance
spolu s expertnou analytickou
skupinou EPPP pripravujeme verejnú ‰túdiu zameranú na zachytenie súãasn˘ch spôsobov riadenia
a správy spoloãnosti na Slovensku. Touto ‰túdiou, ktorá bude
v poradí treÈou z dielne AJG, sa
chceme so v‰etk˘mi úãastníkmi
i slovensk˘m trhom podeliÈ o poznanie súãasnej praxe v Corporate
Governance a ponúknuÈ dosiaº
nepoznané odpovede na cel˘ rad
otázok. Zameriame sa napríklad
na princípy kon‰tituovania správnych orgánov spoloãností, spôsoby ich reálneho fungovania,
rozhodovania a hodnotenia, pôsobenie a prínos nezávisl˘ch a nev˘konn˘ch ãlenov správnych orgánov ãi princípy fungovania rodinne vlastnen˘ch firiem. PredbeÏné
v˘sledky ukazujú niektoré veºmi
zaujímavé zistenia, a tak veríme,
Ïe po skompletizovaní ‰túdie budú in‰piratívne pre cel˘ trh a stanú sa v˘chodiskom na zavedenie
niektor˘ch Ïiadúcich opatrení do
praxe organizácií pôsobiacich na
Slovensku. Ide o to, aby boli spravované zodpovednej‰ie, kvalitnej‰ie a transparentnej‰ie.
JANA HYÎOVÁ

Hlavné ciele Akãného plánu modernizácie podnikového práva
a posilnenia Corporate Governance v EÚ
• posilnenie práv akcionárov a ochrany tretích strán s náleÏit˘m
odlí‰ením medzi jednotliv˘mi kategóriami spoloãností,
• podporovanie efektivity a konkurencieschopnosti podnikania
s mimoriadnou pozornosÈou niektor˘m ‰pecifick˘m cezhraniãn˘m otázkam.
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