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Důvodová zpráva 

 

I. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., 
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

MPO/ MLR  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

1.1.2016 

Implementace práva EU: Ne  
 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem navrhované právní úpravy je přesné vymezení postavení, kompetencí 
a odpovědnosti ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a vztahů orgánů podniků 
k jejich zakladatelům. Dále je cílem stanovit základní soubor práv a povinností podniku 
představující obsah práva hospodařit s majetkem státu. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Uvedení zásad dobré správy a péče řádného hospodáře do praxe, přesné vymezení 

povinností a odpovědnosti orgánů podniků a stanovení regulace pro dispozice 

s majetkem podniků by mělo vést nejen k celkovému zvýšení kvality výkonu práva 

hospodařit s majetkem státu v transparentním prostředí, ale i ke zlepšení hospodářských 

výsledků jednotlivých podniků, posilování jejich postavení na trhu a tím i ke zvýšení 

příjmů státního rozpočtu. Kromě obecného přínosu navrhované právní úpravy 

spočívajícího v celkovém zkvalitnění správy majetku státu lze jako konkrétní přínos 

identifikovat urychlené dokončení likvidace státních podniků a zejména převod jejich 

likvidačních zůstatků do aktiv státního rozpočtu. 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano 

 (strana viz. 16 až 18) 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

  

3.4 Sociální dopady: Ne 
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3.5 Dopady na životní prostředí: Ne 

 

 

 

A) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

1. Důvod předložení a cíle  

1.1  Název  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
1.2  Definice problému 

Charakteristickým a významným rysem státních podniků je, že jejich jediným vlastníkem 
je a může být pouze stát. Platná právní úprava státních podniků nepřipouští, aby jmění 
státních podniků bylo děleno na podíly a aby se vlastníky podílů na jmění státních podniků 
mohly stát jiné právnické nebo fyzické osoby. 
 
Dalším významným rysem státních podniků je, že státní podniky nemají svůj vlastní majetek 
a že k majetku, se kterým provozují svoji podnikatelskou činnost, používají a využívají 
majetek státu, ke kterému mají právo hospodařit. Stát svěřuje státním podnikům do práva 
hospodařit svůj majetek nejen proto, aby jej využívaly k provozování podnikatelské činnosti, 
ale také proto, aby o něj řádně pečovaly a chránily ho před zničením, poškozením, 
znehodnocením nebo odcizením.  
 
Tyto dva charakteristické rysy státních podniků odůvodňují jejich význam a jsou také 
důvodem pro zachování této organizační formy do budoucna. Jde o subjekty práva, které 
může stát plně ovládat, u kterých může bez jakýchkoliv vnějších vlivů rozhodovat o jejich 
fungování a zaměření jejich činnosti a které může plně využívat pro uskutečňování záměrů 
své hospodářské politiky. 
 
Přijetím zákona č. 77/1997 Sb. v závěrečné fázi druhé masivní vlny privatizace majetku 
státu byly potvrzeny právní i ekonomické důvody pro zachování právní formy státních 
podniků a pro jejich další existenci. Zákon č. 77/1997 Sb. především nově upravil právní 
poměry těch státních podniků, které nebyly procesem privatizace majetku státu dotčeny buď 
vůbec, nebo byly tímto procesem dotčeny pouze částečně a jejich zbylý majetkový 
a ekonomický potenciál jim umožňoval pokračovat v provozování podnikatelské činnosti. 
Současně zákon o státním podniku z roku 1997 vytvořil právní oporu a právní rámec k tomu, 
aby mohly být státem zakládány zcela nové státní podniky jako právnické osoby fungující 
na moderních principech práva demokratického státu. 
 
Prostřednictvím státních podniků založených podle zákona č. 77/1997 Sb., naplňuje nebo 
může naplňovat stát svoji funkci podnikatele a účastníka trhu. Státní podnik je právnickou 
osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní 
zodpovědnost. Podnik neručí za dluhy státu a stát neručí za dluhy podniku. Státní podniky 
zakládají věcně příslušná ministerstva a při založení jim svěřují majetek státu, ke kterému 
mají státní podniky právo hospodařit. Právo hospodařit pak státní podniky mají 
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i k veškerému dalšímu majetku, který nabudou nebo pořídí v rámci své podnikatelské 
činnosti. Vše, co státní podnik při svém podnikání nabude nebo pořídí, stává se majetkem 
státu. 
Analýza postavení a činnosti státních podniků zpracovaná Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ukázala, že zákon č. 77/1997 Sb. sice splnil svoji úlohu v oblasti právní regulace 
činnosti státních podniků, ale že současně existuje řada vážných problémů a nedostatků, 
které postavení státních podniků oslabují a vedou k nehospodárnému nebo neúčelnému 
nebo neefektivnímu využívání jejich majetku nebo k nesprávnému nakládání s majetkem 
podniku a jeho finančními prostředky. 
 
Dnes platná právní úprava postavení a činnosti státních podniků přináší určitá rizika státu 
v postavení vlastníka majetku, který svěřuje státním podnikům do práva hospodařit. Stát 
svěřuje majetek státním podnikům k provozování podnikatelské činnosti v zájmu úspěšné 
realizace svojí hospodářské politiky. Předpokládá a spoléhá na to, že podniky budou 
majetek státu spravovat s péčí řádného hospodáře, že majetek podniků bude účelně 
a efektivně využíván a že bude všemi právními a věcnými prostředky chráněn před 
zničením, poškozením, ztrátou, odcizením, zneužitím a dalšími negativními jevy. Tato 
očekávání státu však nejsou vždy naplněna, což potvrzují výsledky kontrolní činnosti 
prováděné jak orgány vnitřní kontroly, tak i orgány vnější kontroly.  
 
Problémy ve státních podnicích byly identifikovány také z podnětu prezidenta Nejvyššího 
kontrolního úřadu. 

V dopise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu předsedovi vlády ze dne 27. 3. 2014 
se uvádí, že opakovaně NKÚ upozorňuje na nedostatečnou právní úpravu hospodaření 
státních podniků, kdy v  důsledku absence právní úpravy v zákoně o státním podniku nemá 
státní podnik povinnost definovat kriteria pro hodnocení účelnosti, hospodárnosti 
a efektivnosti, nestanovuje povinnost vést v účetnictví odděleně určený majetek, neupravuje 
postup při sloučení, splynutí či rozdělení státních podniků. NKÚ doporučuje, aby byl zákon 
o státním podniku novelizován a zohledňoval zejména hlediska hospodárnosti, efektivnosti 
a účelnosti při hospodaření státních podniků.  
 
Výsledky kontrolní činnosti prováděné jak zakladateli státních podniků, tak i dalšími 
příslušnými kontrolními orgány státu ukazují, že např. nedostatečné vymezení odpovědnosti 
ředitelů a jejich zástupců je důvodem složitého zjišťování a odhalování příčinné souvislosti 
mezi jejich jednáním a škodami na majetku podniku a dalšími negativními jevy. Osobní 
odpovědnost ředitele podniku za nedostatky a problémy v oblasti hospodaření podniku 
je při absenci právní opory pro definování takové odpovědnosti velmi obtížné dovodit.  
Dále byly zjištěny nedostatky v oblasti fungování dozorčích rad a zakladatelů státních 
podniků. Bylo také konstatováno, že platná právní úprava neobsahuje účinnou regulaci 
pro oblast nabývání majetku státními podniky a nakládání s majetkem podniků, zejména pak 
s majetkem podniků, který nemá charakter určeného majetku. Nedostatečně je vymezen 
obsah práva hospodařit s majetkem státu, na jehož základě podniky využívají majetek státu 
k provozování své podnikatelské činnosti. 
 
Žádné zákonné regulaci také nepodléhá nabývání majetkových účastí státním podnikem 
v obchodních společnostech. Stát a zakladatelé státních podniků nemají žádnou kontrolu 
nad tím, jaké obchodní společnosti státní podniky zakládají nebo spoluzakládají, anebo, 
ve kterých obchodních společnostech získaly majetkovou účast. Přitom jde vždy 
o vynakládání finančních prostředků státních podniků na tvorbu základního kapitálu 
obchodních společností, nebo odkládání majetku státu do základního kapitálu obchodních 
společností. Efektivnost a účelnost těchto dispozic s finančními prostředky a majetkem 
státních podniků je v těchto případech měřena pouze subjektivními názory a hledisky 
ředitele, popřípadě dalších vedoucích zaměstnanců státních podniků. 
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Přesto, že zakladatelé jsou do značné míry odpovědni vládě za činnost státních podniků 
v jejich zakladatelské působnosti, zejména za to, jak se podílejí na plnění úkolů vyplývajících 
z hospodářské politiky státu a jak hospodaří se svěřeným majetkem státu, nevěnují 
zakladatelé v praxi svým státním podnikům vždy dostatečnou pozornost. Komunikace mezi 
zakladatelem a vedením státních podniků se mnohdy omezuje na nezbytné úkony 
předepsané zákonem a zakladatel je o činnosti svých podniků informován pouze 
z písemných materiálů, které mu podniky povinně předkládají, jako jsou roční účetní závěrky, 
výroční zprávy, žádosti o schválení dispozic s určeným majetkem apod. Zakladatelé nevěnují 
dostatečnou pozornost problémům spojeným s postavením podniků na trhu, s jejich 
technologickým vybavením a s obchodními vztahy, do kterých podniky vstupují. Zakladatelé 
se také příliš nezabývají tím, jaký majetek státní podniky nabývají, za jaké ceny a jak dále 
s tímto majetkem, který se stává předmětem vlastnického práva státu, nakládají nebo jinak 
hospodaří. 
 
Podle platného zákona o státním podniku ředitel řídí činnost podniku a rozhoduje o všech 
záležitostech týkajících se podniku. Tato definice postavení ředitele ve státním podniku 
zahrnuje široké kompetence a pravomoci, proti kterým však není postavena přesně 
formulovaná odpovědnost za jejich případná překročení nebo zneužití. Ředitel je statutární 
orgán a v tomto postavení odpovídá za všechna právní jednání, která jménem podniku činí 
a za důsledky všech rozhodnutí týkajících se podniku. V tomto smyslu je ředitel odpovědný 
podniku jako právnické osobě. V rámci svého funkčního postavení odpovídá ředitel 
za vytváření a dodržování základního pořádku v podniku (evidence a kontrola), 
za hospodaření s finančními prostředky a za řádné, efektivní a účelné využívání majetku 
podniku a za nakládání s ním. Ředitel odpovídá zakladateli zejména za naplňování předmětu 
činnosti řízeného státního podniku a za plnění úkolů vyplývajících z hospodářské politiky 
státu v daném odvětví ekonomiky. Ředitel je také, nejen ve vztahu k vlastnímu podniku, 
ale i vůči zakladateli, odpovědný za řádný výkon správy majetku státu, který mu byl 
zakladatelem jménem státu svěřen do práva hospodařit, za jeho zachování a ochranu proti 
zničení, poškození, rozkrádání a zneužívání, ale zejména za jeho účelné a efektivní 
využívání v rámci činnosti podniku. 

Obdobnou odpovědnost je třeba vyžadovat i od zástupců ředitelů a ostatních vedoucích 
zaměstnanců státních podniků. Tito další zaměstnanci jsou převážně odpovědni podniku 
a jeho řediteli za plnění úkolů na svěřených úsecích činnosti podniku, ale jsou také 
odpovědni za řádné hospodaření s finančními prostředky a s majetkem podniku. 

Nedostatky a problémy jsou zjišťovány v oblasti fungování dozorčích rad. Příčina tohoto 
nepříznivého stavu spočívá v tom, že dozorčí rady často nejsou dostatečně personálně 
vybaveny. Zejména v minulých obdobích byly do funkcí členů dozorčích rad státních podniků 
jmenovány osoby, které nesplňovaly potřebné kvalifikační a osobnostní předpoklady. Výběr 
osob do těchto funkcí byl mnohdy ovlivňován zásluhovostí, politickými konexemi 
a známostmi. Přitom je zřejmé, že s ohledem na význam kontroly uvnitř státních podniků 
je správné a účelné, aby do funkcí členů dozorčích rad byly jmenovány pouze takové osoby, 
které mají odborné znalosti a zkušenosti z oblasti ekonomie, účetnictví, práva a také 
z hospodářského odvětví, ve kterém konkrétní státní podnik provozuje svoji podnikatelskou 
činnost. Musí to být také osoby bezúhonné, s vysokým morálním kreditem, u kterých lze 
předpokládat, že budou ke státnímu podniku a ke státu loajální. Dozorčí rada kontroluje 
činnost podniku a dohlíží na činnost ředitele a dalších vedoucích zaměstnanců podniku. 
Dozorčí rada kontroluje finanční hospodaření podniku a jeho účetnictví a dohlíží, zda podnik 
hospodaří a nakládá se svěřeným majetkem státu s náležitou péčí, účelně a efektivně. 
Dosavadní právní úpravu působnosti dozorčí rady je třeba rozšířit a zpřesnit tak, aby 
zákonem bylo zdůrazněno, že dozorčí rada by svojí činností měla napomáhat k vytváření 
základního pořádku a dodržování právních předpisů v podniku. Dozorčí rada by měla úzce 
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spolupracovat a komunikovat se zakladatelem a napomáhat prosazování zájmů zakladatele 
ve státním podniku vycházejících z hospodářské politiky státu.  
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Zákon č. 77/1997 Sb. upravuje pouze regulaci dispozic s určeným majetkem státních 
podniků. Určený majetek je ten majetek státu, který je státnímu podniku svěřen do práva 
hospodařit při jeho založení a jehož rozsah je vymezen v zakládací listině. Podle § 17 odst. 1 
zákona č. 77/1997 Sb. platí, že zakladatel je oprávněn měnit vymezení určeného majetku 
v průběhu podnikatelské činnosti podniku, vyžadují-li to naléhavé hospodářské nebo 
bezpečnostní zájmy státu. Z uvedeného vyplývá, že zakladatel může za podmínek 
stanovených zákonem v průběhu existence státního podniku rozsah jeho určeného majetku 
buď zúžit, nebo také rozšířit. Z hlediska kontroly nad nakládáním s určeným majetkem 
státního podniku má zásadní význam ustanovení § 17 odst. 2 zákona o státním podniku, 
podle kterého platí, že s určeným majetkem může podnik nakládat pouze se schválením 
zakladatele.  

Naposled citované ustanovení zákona o státním podniku představuje jediný zákonem 
stanovený nástroj pro regulaci a kontrolu dispozic s majetkem státního podniku. Poznatky 
a zkušenosti z praktického uplatňování zákona o státním podniku ukazují, že tato dílčí 
regulace dispozic s majetkem státu je nedostatečná a že vede ke vzniku závažných 
nedostatků v oblasti hospodaření státních podniků. Podle platné právní úpravy mohou státní 
podniky nakládat s dalším svým majetkem, který netvoří součást určeného majetku zcela 
volně a bez jakýchkoliv zákonných omezení. Tato právní situace způsobuje, že státní 
podniky převádějí zejména nemovité věci ze svého majetku do vlastnictví právnických nebo 
fyzických osob bez ohledu na to, zda je takový majetek pro státní podnik z objektivního 
hlediska majetkem potřebným či nepotřebným a bez ohledu na to, zda je takový převod 
pro státní podnik efektivní, a to zejména z hlediska ceny, za kterou se prodeje takových 
nemovitých věcí realizují. Metody, kterými jsou nemovité věci z majetku státních podniků 
převáděny do vlastnictví jiných osob, bývají málo transparentní a jsou často spojovány 
s podezřením na korupci nebo jiné protiprávní jednání.   

V návaznosti na poznatky a zkušenosti z dosavadní činnosti státních podniků včetně 
poznatků a zkušeností z aplikace platné právní úpravy postavení a činnosti státních podniků 
obsažené v zákoně č. 77/1997 Sb. se jeví jako nezbytné provést některé změny tohoto 
platného zákona, které povedou k přesnějšímu vymezení práv a povinností státních podniků 
v rámci výkonu práva hospodařit s majetkem státu a k přesnějšímu vymezení působnosti 
a kompetencí orgánů státních podniků a jejich odpovědnosti za výsledky podnikatelské 
činnosti, za hospodaření a nakládání se svěřeným majetkem státu a za efektivní 
a hospodárné vynakládání finančních prostředků.   

Státní podnik by měl být nově definován jako státní organizace a právnická osoba 
provozující svým jménem a na vlastní odpovědnost podnikatelskou činnost, jejímž 
prostřednictvím vykonává stát svá vlastnická práva při plnění významných strategických, 
hospodářských, společenských, bezpečnostních a dalších zájmů státu.  

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána jak důvody legislativními, tak i důvody 
věcnými. Dnem 1. ledna 2014 nabyly účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), které přinesly významné změny v oblasti právní úpravy postavení a činnosti 
právnických osob působících v podnikatelské sféře a v postavení, působnosti a odpovědnosti 
jejich statutárních orgánů. Přesto, že státní podniky představují skupinu významných 
právnických osob, nedošlo zatím k přímé novelizaci právní úpravy postavení a činnosti 
státních podniků a až do současné doby platí právní úprava obsažená v zákoně 
č. 77/1997 Sb., s některými dílčími novelami. Pro další fungování státních podniků 
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je nezbytné provést takové legislativní úpravy jejich postavení a činnosti, kterými dojde 
k přiblížení a k přizpůsobení zákona o státním podniku dnes již platné a účinné obecné 
právní úpravě právnických osob a jejich orgánů podle výše citovaných zákonů. Přitom je 
třeba zohlednit skutečnost, že obecnou úpravu právnických osob obsahuje občanský 
zákoník a právní úpravu jednotlivých druhů právnických osob obsažených ve zvláštních 
zákonech je tudíž s ohledem na princip jednotnosti právního řádu třeba omezit pouze na 
ustanovení, která se od této obecné úpravy odchylují. Obdobně je třeba respektovat vztah 
obecné a zvláštní úpravy ve vztahu k dalším právním předpisům, zejména zákonu 
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.   

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Navrhovaná právní úprava se týká všech ministerstev, která vykonávají funkci zakladatele 
vůči státním podnikům a některých kompetencí vlády, zejména při zakládání a rušení 
státních podniků. 

Navrhovaná právní úprava se dotýká všech státních podniků založených podle zákona 
č. 77/1997 Sb., a státních podniků, které se považují za vzniklé podle tohoto zákona 
a vybraných státních organizací, jejichž právní poměry se tímto zákonem řídí.  

Následující tabulka uvádí přehled všech státních podniků v České republice ke dni 
1. dubna 2015 v členění podle jednotlivých ministerstev vykonávajících funkci zakladatele, 
v členění na státní podniky založené před účinností zákona č. 77/1997 Sb. a na podniky 
založené podle zákona č. 77/1997 Sb., včetně podniků, které se považují za vzniklé podle 
tohoto zákona a dále v členění na funkční státní podniky a státní podniky v likvidaci nebo 
v konkurzu: 

 

1. 4. Identifikace dotčených subjektů  

Státní podniky v 
působnosti daného 
resortu 

Podniky založené 
před zákonem č. 
77/1997 Sb./z toho 
v likvidaci 

Podniky 
založené 
podle 
zákona č. 
77/1997 Sb./z 
toho v 
likvidaci 

Počet aktivních 
podniků 

Počet podniků 
s prohlášeným 
konkursem 

Ministerstvo dopravy 
5, z toho v 
likvidaci 1 

0 3 1 

 

Řízení letového provozu 
České republiky, státní 
podnik (ŘLP ČR, s.p.) 

  

Řízení letového 
provozu České 
republiky, státní podnik 
(ŘLP ČR, s.p.) 

  

 

Centrum pro informace a 
mechanické testování 
obalů - CIMTO, s.p. 

  

Centrum pro informace 
a mechanické 
testování obalů - 
CIMTO, s.p. 

  

 
Správa Letiště Praha, s.p.   

Správa Letiště Praha, 
s.p.   

 

Československá 
automobilová doprava 
Praha - západ, s.p. v 
likvidaci 

      

 

Československá státní 
automobilová doprava, 
státní podnik Hradec 
Králové, v konkursu 

    

Československá 
státní automobilová 
doprava, státní 
podnik Hradec 
Králové, v konkursu 

Ministerstvo obrany 
3 2 5   
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Vojenské lesy a statky ČR, 
s.p.  

Vojenský technický 
ústav, s.p. 

Vojenské lesy a statky 
ČR, s.p.  

  

 
LOM Praha, s.p.  

Vojenský 
výzkumný ústav, 
s.p.  

LOM Praha, s.p.    

 
VOP CZ, s.p.    VOP CZ, s.p.    

 
    

Vojenský technický 
ústav, s.p. 

  

 
    

Vojenský výzkumný 
ústav, s.p.  

  

Ministerstvo 
zemědělství 

8, z toho v 
likvidaci 4 

5 9   

 
Mezinárodní testování 
drůbeže, s.p. 

Povodí Ohře, s.p. 
Mezinárodní testování 
drůbeže, s.p.   

 
Lesy České republiky, s.p. 

Povodí Moravy, 
s.p. 

Lesy České republiky, 
s.p.   

 
Zemský hřebčinec 
Tlumačov, s.p. 

Povodí Odry, s.p. 
Zemský hřebčinec 
Tlumačov, s.p.   

 
Zemský hřebčinec Písek, 
s.p. 

Povodí Vltavy, s.p. 
Zemský hřebčinec 
Písek, s.p.   

 
Státní statek Valtice, s.p. v 
likvidaci 

Povodí Labe, s.p.  Povodí Ohře, s.p.   

 
Národní hřebčín Kladruby 
n.L, s.p. v likvidaci 

  Povodí Moravy, s.p.   

 
Státní statek Jeneč, s.p. v 
likvidaci 

  Povodí Odry, s.p.   

 
Zemědělský podnik 
Rázová, s.p. v likvidaci 

  Povodí Vltavy, s.p.   

 
    Povodí Labe, s.p.    

Ministerstvo vnitra 
1 0 1   

  
Česká pošta, s.p.    Česká pošta, s.p.   

Ministerstvo financí 
1 1 2   

 

Státní tiskárna cenin, státní 
podnik 

Státní pokladna 
Centrum sdílených 
služeb, s.p.  

Státní tiskárna cenin, 
státní podnik   

 
    

Státní pokladna 
Centrum sdílených 
služeb, s.p.  

  

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

12, z toho v 
likvidaci 2  

0 9 1 

 
ČPP Transgas, s.p.   ČPP Transgas, s.p.   

 
DIAMO, s.p.   DIAMO, s.p.   

 
Palivový kombinát Ústí, 
s.p.   

Palivový kombinát 
Ústí, s.p. 

  

 
Elektrotechnický zkušební 
ústav, s.p.   

Elektrotechnický 
zkušební ústav, s.p. 

  

 
Fyzikálně technický 
zkušební ústav, s.p.   

Fyzikálně technický 
zkušební ústav, s.p. 

  

 
Strojírenský zkušební 
ústav, s.p.   

Strojírenský zkušební 
ústav, s.p. 
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Technický a zkušební 
ústav stavební Praha, s.p.   

Technický a zkušební 
ústav stavební Praha, 
s.p. 

  

 
Textilní zkušební ústav, 
s.p.   

Textilní zkušební 
ústav, s.p. 

  

 

Výzkumný a vývojový 
ústav dřevařský, Praha, 
s.p. 

  
Výzkumný a vývojový 
ústav dřevařský, 
Praha, s.p. 

  

 

Cihlářské a keramické 
závody Teplice, s.p. v 
konkurzu 

    

Cihlářské a 
keramické závody 
Teplice, s.p. v 
konkurzu 

 
Brněnské papírny, s.p. v 
likvidaci       

 
MEZ Mohelnice, s.p. v 
likvidaci       

Ministerstvo 
zdravotnictví 

4 1 v likvidaci 4  0 

 

Státní léčebné lázně 
Bludov, s.p. 

Zdravotnické 
zásobování, s.p. v 
likvidaci 

Státní léčebné lázně 
Bludov, s.p. 

  

 
Státní léčebné lázně 
Jánské Lázně, s.p.  

Státní léčebné lázně 
Jánské Lázně, s.p. 

  

 
Horské lázně Karlova 
Studánka, s.p.   

Horské lázně Karlova 
Studánka, s.p. 

  

 
 Balmed Praha, s.p.    Balmed Praha, s.p.   

 
 
 
 

1.5 Popis cílového stavu 
 

Jedním ze záměrů navrhované právní úpravy je vytvoření legislativní opory pro kontrolu 
a vymahatelnost povinností vyplývajících ze zákona o státním podniku. V této oblasti musí 
plnit svoji nezastupitelnou úlohu dozorčí rady. Dozorčí rada v rámci své působnosti 
kontroluje hospodaření podniku a také dohlíží na činnost ředitele, který odpovídá za řízení 
podniku a za jeho obchodní vedení. Dozorčí rada může od ředitele a dalších manažerů 
požadovat, aby odstranili zjištěné nedostatky a aby při řízení podniku postupovali v souladu 
s platnými právními předpisy a s péčí řádného hospodáře. Závažné problémy a nedostatky 
narušující nebo ohrožující činnost podniku musí dozorčí rada signalizovat zakladateli. Nově 
se navrhuje posílit postavení dozorčí rady přímo ve vztahu k řediteli. Navrhuje se stanovit, 
že vyplývá-li ze zákona nebo statutu, že jednání ředitele vyžaduje souhlas dozorčí rady a 
dozorčí rada takový souhlas řediteli nedá, nahradí újmu způsobenou podniku ti členové 
dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře. Výše náhrady újmy je limitována 
ustanovením § 257 zákoníku práce, tedy 4,5 násobkem průměrného měsíčního výdělku 
člena dozorčí rady. U členů dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci podniku se vychází 
z výdělku pobíraného u podniku, u člena dozorčí rady, který je zaměstnancem zakladatele 
se vychází z výdělku pobíraného u zakladatele a u ostatních členů dozorčí rady se výše 
náhrady újmy stanoví obdobně, s přihlédnutím k výši odměny, která jim byla stanovena 
v souvislosti s výkonem dané funkce. 
 

Smyslem navrhované právní úpravy je kromě jiného omezit korupční rizika tím, že budou 
upřesněny zejména:  

 definice státního podniku, 

 postavení, kompetence a odpovědnost statutárního orgánu, 
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 postavení, kompetence a odpovědnost dozorčí rady, 

 podmínky, za kterých může státní podnik nakládat s jiným než určeným majetkem, 
a to i s přihlédnutím k dodržování pravidel hospodářské soutěže a pravidel veřejné 
podpory, 

 transparentní nakládání s majetkem podniku, které musí být podřízeno veřejné 
kontrole, což vyžaduje zveřejňování nepotřebných nemovitých věcí z majetku 
podniku, které podnik hodlá zcizit, 

 obsah institutu práva hospodařit s majetkem státu určením konkrétních práv  
a povinností, které státní podnik ke svěřenému majetku státu má,  

 působnost zakladatele vůči státním podnikům zejména z hlediska monitoringu  
a kontroly nakládání s finančními prostředky a hospodaření s majetkem státu, 

 pravidla regulace nakládání s majetkem státního podniku v likvidaci, s cílem snížit 
počet likvidovaných státních podniků a zvýšit objem likvidačních zůstatků 
převáděných do aktiv státního rozpočtu, 

 úprava přeměny podniku, 

 zvyšování a snižování kmenového jmění státního podniku, 

 konkurenční doložka pro ředitele státního podniku, jeho zástupce a členy dozorčí 
rady včetně sankcí za její porušení, 

 úprava práv a povinností zakladatele s důrazem na vymezení obsahu statutu státního 
podniku (např. zásady nakládání s majetkem podniku a hlavní zásady řídící 
a kontrolní činnosti), dohledem na řádný výkon práva hospodařit s majetkem státu 
(hospodárné, účelné a efektivní využívání majetku),  

 zavedení povinnosti sledovat určený majetek v  účetnictví odděleně na samostatných 
analytických účtech. 

 
V návaznosti na novou právní úpravu pojmů „majetek“ a „jmění“ obsaženou v zákoně 
č. 89/2012 Sb., bude nově vymezeno i majetkové postavení podniku. Kmenové jmění 
podniku se definuje jako souhrn peněžitého vyjádření hodnoty nemovitých a movitých věcí 
stanovený v zakládací listině, k nimž má podnik právo hospodařit při svém vzniku. Majetek 
podniku je majetek státu, s nímž má podnik právo hospodařit. Jměním podniku se rozumí 
majetek podniku a jeho dluhy. 
  
Zvláštní pozornost byla věnována vymezení určeného majetku podniku a nakládání s ním. 
Určený majetek podniku se definuje tak, že určeným majetkem je majetek státu, který 
je vymezen jako určený majetek podniku v zakládací listině. Určený majetek podniku 
se zapisuje do obchodního rejstříku. Upravují se též podmínky, za kterých lze určený 
majetek rozšířit, navýšit, nebo snížit. Navrhuje se zpřesnit pravomoc zakladatele ve vztahu 
k určenému majetku podniku tak, že zakladatel je oprávněn rozhodnout o zvýšení nebo 
snížení rozsahu určeného majetku v průběhu podnikatelské činnosti podniku, vyžadují-li 
to naléhavé strategické, hospodářské, společenské, bezpečnostní nebo jiné zájmy státu. 
Nově se též navrhuje stanovit, že určený majetek se v účetnictví podniku sleduje odděleně 
na samostatných analytických účtech. Navrhovaná právní úprava přispěje k transparentnímu 
vymezení majetku podniku s důrazem na určený majetek, který je pro provozování 
podnikatelské činnosti jednotlivých státních podniků nejvýznamnější. Budou stanovena 
pravidla pro sledování určeného majetku v účetnictví podniku a pro nakládání s ním včetně 
pravidel regulujících převody tohoto majetku na jiné subjekty. V podnikové sféře bude možné 
identifikovat zvlášť určený majetek na straně jedné a ostatní majetek podniku na straně 
druhé, přičemž rozsah a obsah povinností spojených s výkonem práva hospodařit 
s majetkem státu bude pro podniky stanoven tak, aby věnovaly dostatečnou pozornost 
veškerému svému majetku a aby nakládání s majetkem podniku bylo přísně podřízeno 
uplatňování zásady péče řádného hospodáře. Úroveň správy majetku podniku a způsoby 
nakládání s ním budou rozhodujícími identifikátory pro posuzování hospodárnosti, 
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efektivnosti a účelnosti nakládání s majetkem podniku ve vztahu k dosahovaným 
hospodářským výsledkům jednotlivých státních podniků. 
 
Zákon o státním podniku bude doplněn o nezbytně nutná pravidla regulace nakládání 
s majetkem státního podniku v likvidaci, která by měla mimo jiné přispět i k urychlení 
likvidace státních podniků a jejich vymazání z obchodního rejstříku. Navrhuje se doplnit 
zákon tak, že při prodeji majetku podniku z likvidační podstaty je preferována nejvíce 
transparentní metoda, kterou představuje veřejná dražba. Bude-li likvidátor při zpeněžování 
majetku postupovat jiným způsobem, musí si k tomu vyžádat předchozí souhlas zakladatele. 
 
Pro účely poslední fáze likvidace podniku bude zákon doplněn tak, že likvidátorovi podniku 
bude umožněno, aby zbylý majetek podniku, se kterým se nepodařilo naložit jinak, nabídl 
k bezúplatnému převodu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Likvidátor 
může takovou nabídku učinit pouze v případě, že jsou vypořádány odvody do státního 
rozpočtu, daně, poplatky, jiná obdobná peněžitá plnění a dluhy podniku v likvidaci. Příjme-li 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídku likvidátora, uzavře s ním 
likvidátor po předchozím souhlasu zakladatele smlouvu o bezúplatném převodu zbylého 
majetku do jeho příslušnosti hospodařit.  
 
Navrhovanou právní úpravou bude zajištěno, aby likvidátoři postupovali při zpeněžování 
majetku z likvidační podstaty státních podniků výlučně transparentními metodami 
kontrolovanými ze strany zakladatelů. Majetek podniku, který se z různých důvodů nepodaří 
v průběhu likvidace zpeněžit, nabídne státní podnik za stanovených podmínek k převzetí 
do příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Identifikátorem účinnosti navrhované právní úpravy bude snížení počtu státních podniků 
v likvidaci a objem likvidačních zůstatků převáděných do aktiv státního rozpočtu. 
V oblasti nakládání s majetkem podniků musí podniky respektovat také pravidla veřejné 
podpory, zejména musí dbát na to, aby při nabývání majetku a převodech majetku podniku 
na jiné subjekty nedocházelo ke kumulativnímu naplňování znaků veřejné podpory ve smyslu 
článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato pravidla veřejné podpory si musí 
jednotlivé státní podniky při své činnosti osvojit a musí dbát na to, aby se nevystavovaly 
riziku negativních dopadů spojených s jejich nedodržováním. 
 

1.6 Zhodnocení rizika 

Ponechání zákona o státním podniku v dnes platném znění by vedlo k prohlubování 
a rozšiřování nedostatků a problémů, které jsou v současné době v jejich postavení a při 
jejich činnosti zjišťovány. Prohlubovala by se netransparentnost jejich hospodaření 
s majetkem a finančními prostředky, staly by se obtížně kontrolovatelné, bez možnosti 
vyvozovat osobní odpovědnost ředitelů. Činnost dozorčích rad by se ještě více 
formalizovala a nakládání s majetkem podniku by bylo jen obtížně regulovatelné. Nelze 
přehlédnout ani tu skutečnost, že již nyní interpretace a aplikace některých částí platného 
zákona o státním podniku naráží na novou obecnou úpravu právnických osob, jejich orgánů 
a majetku obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb. a v zákoně č. 90/2012 Sb. I tato legislativní 
rizika budou navrhovanou právní úpravou výrazně snížena. 
 
 
Konkrétně lze rizika nepřijetí navrhované právní úpravy spatřovat v těchto oblastech činnosti 
státních podniků: 
 

 nadále by zůstalo neregulováno nakládání s jiným než určeným majetkem 
podniku, nebylo by možné účinně kontrolovat, zda podniky nakládají 
s neurčeným majetkem hospodárně, efektivně a účelně a zda zbytečně 
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nevynakládají finanční prostředky na správu majetku, který nepotřebují 
k provozování jejich podnikatelské činnosti, 

 absence přesnějších pravidel regulace převodů majetku podniku na jiné 
osoby by vedla k prohlubování nehospodárnosti a neefektivnosti při 
nakládání s určeným i neurčeným majetkem podniku, zejména pak 
s nemovitými věcmi, 

 nenaplnění požadavku na oddělené účtování o určeném majetku by vedlo 
k prohlubování netransparentnosti při rozlišování určeného a neurčeného 
majetku a násobily by se problémy při hospodaření a nakládání s oběma typy 
majetku podniku, 

 dále by se prodlužoval proces likvidace státních podniků, které po privatizaci 
převážné části jejich majetku ztratily ekonomickou schopnost pokračovat 
v podnikatelské činnosti a prohlubovaly by se problémy při nakládání 
s majetkem podniku v poslední fázi jejich likvidace, 

 přetrvával by stav, kdy nejsou dostatečně vymezeny povinnosti ředitelů, 
zástupců ředitelů a členů dozorčích rad a kdy lze jen obtížně vyvozovat 
odpovědnost těchto osob za porušování nebo nedodržování jejich povinností, 
což mimo jiné snižuje účinnost kontrolní činnosti v jednotlivých státních 
podnicích a komplikuje vyvozování odpovědnosti za zjištěné nedostatky, 

 přetrvával by stav, kdy není přesně vymezen rozsah a obsah základních 
povinností státních podniků při výkonu práva hospodařit s majetkem státu, 
což by vedlo k porušování zásady dobré správy svěřeného majetku a vedlo 
k prohlubování negativních jevů spočívajících v nehospodárném, 
neefektivním a neúčelném nakládání s majetkem státu. 

 
2. Návrh variant řešení  

Při posuzování možných variant řešení vycházel předkladatel návrhu právní úpravy 
z analýzy poznatků a zkušeností získaných při uplatňování zákona č. 77/1997 Sb., v praxi 
a z výsledků kontrolní činnosti prováděné ve státních podnicích orgány vnitřní i vnější 
kontroly. V souladu s výsledky této analýzy byly pak zvažovány dvě základní varianty řešení 
rozhodujících okruhů otázek upravených zákonem o státním podniku, a to varianta zachovat 
stávající stav a varianta navrhnout zásadní změnu nebo doplnění příslušných ustanovení 
zákona. Varianta spočívající v provedení změn a doplňků dosavadní právní úpravy byla 
zvolena u následujících okruhů věcných a právních problémů: 

Orgány podniku 

Vymezení povinností a odpovědnosti ředitele 

U ředitele podniku byla zvolena varianta přesnějšího vymezení jeho povinnosti 

a odpovědnosti. Působnost ředitele se zpřesňuje tak, že ředitel vydává organizační řád 

podniku, který upravuje vnitřní organizaci podniku a organizaci vnitřního řízení. Ředitel může 

po předchozím souhlasu zakladatele stanovit, které vnitřní organizační jednotky se zapíší 

do obchodního rejstříku jako odštěpné závody.  

 

Zcela nově se vymezuje postavení ředitele z hlediska jeho odpovědnosti vůči podniku. 
Ředitel je povinen počínat si s péčí řádného hospodáře a zajistit, aby plnění významných 
strategických, hospodářských, společenských, bezpečnostních a dalších zájmů státu, bylo 
realizováno účelně, hospodárně a efektivně. Poruší-li povinnosti péče řádného hospodáře 
a v důsledku toho získá prospěch, je povinen takto získaný prospěch podniku vydat. 
Vznikne-li v souvislosti s jednáním ředitele podniku újma, nahradí ředitel újmu způsobenou 
podniku v rozsahu podle § 257 zákoníku práce, tedy až do výše 4,5 násobku jeho 
průměrného měsíčního výdělku. Limitování výše náhrady újmy je dáno tím, že ředitel je 
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k podniku v pracovněprávním vztahu. Limitování výše náhrady újmy se týká pouze újmy 
způsobené z nedbalosti, v případě újmy způsobené úmyslně žádné limity neexistují. 
 V rámci přípravy návrhu zákona byly zvažovány varianty posílení odpovědnosti ředitele 
a členů dozorčí rady za újmu, způsobenou těmito osobami podniku. Zde se nabízely 
následující varianty: 
a) odpovědnost v plném rozsahu: v tomto případě se jedná o převzetí právní úpravy 
odpovědnosti za újmu způsobenou ředitelem nebo členy dozorčí rady obdobně, jako je tomu 
v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který stanoví, že členové statutárních 
orgánů a členové dozorčích rad obchodních korporací odpovídají za újmu způsobenou 
společnosti v plném rozsahu, tedy neomezeně.  
b) omezená odpovědnost podle zákoníku práce: v tomto případě se jedná o převzetí 

úpravy podle zákoníku práce, kdy ředitel odpovídá za újmu způsobenou podniku v rozsahu 

podle příslušných ustanovení zákoníku práce, tedy až do výše 4,5 násobku průměrného 

měsíčního výdělku. 

 

Při posouzení obou variant bylo zvoleno řešení v podobě omezené odpovědnosti ředitele 

a členů dozorčí rady za újmu způsobenou podniku v souvislosti s jejich činností.  

V souvislosti s tím se také navrhuje doplnění nového odst. 2 do § 15 návrhu zákona 

o státním podniku, ve kterém se stanoví, že i zakladatelé jsou za výkon své působnosti vůči 

státním podnikům, která ovlivňuje jejich hospodaření, odpovědni a jsou povinni při výkonu 

této působnosti postupovat s péčí řádného hospodáře. Navrhuje se tedy rozložení 

odpovědnosti za činnost státního podniku mezi ředitele a zakladatele s tím, že jak ředitel, tak 

i zaměstnanci ministerstva vykonávajícího působnost zakladatele odpovídají za újmu 

způsobenou podniku, a to v omezené výši, tedy do výše 4,5 násobku jejich průměrného 

měsíčného výdělku.  

V zájmu posílení postavení dozorčí rady vůči řediteli bylo dále v této souvislosti zvoleno 

řešení spočívající v doplnění zákona o nové ustanovení upravující vztah mezi ředitelem 

a dozorčí radou, ve kterém se stanoví, že vyplývá-li ze zákona nebo statutu, že jednání 

ředitele vyžaduje souhlas dozorčí rady a dozorčí rada takový souhlas řediteli nedá, nahradí 

újmu způsobenou podniku ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře. 

To v praktické rovině znamená, že každý člen dozorčí rady musí se znalostí věci zvažovat, 

zda udělí souhlas k jednání ředitele a zda neudělením takového souhlasu nepoškodí zájmy 

podniku a nezpůsobí mu újmu. Členové dozorčí rady státního podniku musí odpovídat 

za způsobenou újmu ve stejném rozsahu jako ředitel podniku, tedy až do výše 4,5 násobku 

jejich průměrného měsíčného výdělku.  

 

Právo hospodařit s majetkem státu 

Výsledky analýzy uplatňování zákona o státním podniku v praxi ukázaly, že je nedostatečně 
vymezen rozsah a obsah povinností státních podniků při výkonu práva hospodařit 
s majetkem státu. Proto byla zvolena varianta doplnění stávajícího zákona o nové 
ustanovení, které tento nedostatek odstraňuje. Navrhuje se zejména stanovit, že podnik 
je povinen využívat majetek podniku účelně a efektivně k jeho podnikání. Podnik s majetkem 
hospodaří a nakládá tak, aby svým jednáním majetek nepoškozoval, neodůvodněně 
nesnižoval jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku. Podnik pečuje o zachování 
majetku a jeho údržbu, a pokud to připouští jeho povaha, i o jeho zlepšení nebo rozmnožení. 
Chrání jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. 

 

Majetkové postavení podniku 
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V zájmu zvýšení transparentnosti evidence určeného majetku a nakládání s ním byl zákon 
o státním podniku doplněn o povinnost podniku vést určený majetek na samostatných 
analytických účtech. Současně byla doplněna i chybějící pravidla pro navyšování a snižování 
rozsahu kmenového jmění podniku a zpřesněna pravomoc zakladatele při zvyšování 
a snižování rozsahu určeného majetku podniku. Zejména pro účely snižování kmenového 
jmění podniku byla do návrhu zákona zapracována nová ustanovení zajišťující dostatečnou 
ochranu věřitelů podniku. 
 
Nakládání s majetkem podniku 

Výsledky hodnocení způsobů nakládání s majetkem podniku ukázaly, že dosavadní právní 
úprava není dostatečně účinná, a že v zájmu zvýšení transparentnosti činnosti státních 
podniků při nabývání majetku a při převodech majetku na jiné osoby, je nutno zákon doplnit 
o nová ustanovení upravující regulaci majetkových dispozic. Navrhuje se stanovit, že podnik 
může nabývat od právnických nebo fyzických osob, od jiných podniků, organizačních složek 
státu nebo jiných státních organizací pouze věci, které potřebuje k provozování činnosti 
v předmětu jeho podnikání. Zakladatel ve statutu podniku stanoví, ve kterých případech 
vyžaduje smlouva, kterou podnik nabývá nemovitou věc, jeho schválení. Dále se zakladateli 
podniku ukládá, aby ve statutu stanovil, ve kterých případech vyžaduje jeho předchozí 
schválení nakládání s nemovitými věcmi, které nejsou součástí určeného majetku podniku. 
Zdůrazňuje se, že při nakládání s majetkem podniku musí podnik plně respektovat pravidla 
veřejné podpory a vyžaduje-li právní jednání podniku schválení zakladatele, musí žádost 
o schválení právního jednání obsahovat doklad o tom, že podnik nakládá s majetkem 
v souladu s pravidly veřejné podpory.  
Transparentní a veřejně kontrolovatelné nakládání s majetkem podniku, zejména 
s nepotřebnými nemovitými věcmi, které podnik hodlá zcizit, vyžaduje, aby tato skutečnost 
byla vhodným způsobem uveřejněna, a to za účelem informovanosti organizačních složek 
státu a jiných státních organizací, které by mohly takovou nemovitou věc z majetku podniku 
převzít do své příslušnosti hospodařit, pokud ji potřebují k plnění svých úkolů. V zájmu 
operativního a efektivního využívání nemovitých věcí z majetku podniků se umožňuje, aby 
vláda ve veřejném zájmu na návrh zakladatele nebo jiného ministerstva rozhodla o odnětí 
nemovité věci z majetku podniku a uložila zakladateli, aby ji převedl do příslušnosti 
hospodařit určité organizační složky státu nebo jiné státní organizace, která ji nezbytně 
potřebuje k plnění svých úkolů. 
 
Likvidace státních podniků 

V oblasti likvidace státních podniků byly zvažovány varianty, zda je dostačující, 
aby likvidátoři těchto právnických osob postupovali pouze podle obecných ustanovení 
občanského zákoníku, či zda je nutné, s ohledem na význam majetku státu, se kterým státní 
podniky hospodaří, zpřesnit a doplnit právní úpravu likvidace obsaženou ve stávajícím 
zákoně o státním podniku. Byla zvolena druhá varianta a byla navržena zpřesnění 
a doplnění zákona o taková ustanovení, která zajišťují transparentnost převodů majetku 
z likvidační podstaty státních podniků a která napomůžou urychlenému dokončení likvidace 
státních podniků, které po privatizaci ztratily ekonomickou schopnost pokračovat 
v podnikatelské činnosti. Doplnění zvláštních ustanovení o likvidaci podniků do zákona 
o státním podniku nad rámec obecné právní úpravy obsažené v občanském zákoníku 
je odůvodněno tím, že likvidátoři státních podniků nakládají a disponují s majetkem, který 
je ve vlastnictví státu a že za výsledky své činnosti odpovídají zakladateli, který při výkonu 
své zakladatelské funkce jedná jménem státu. Od likvidátora státního podniku se vyžaduje, 
aby si v průběhu likvidace počínal obdobně jako statutární orgán státního podniku 
a aby i v této době nakládal s majetkem podniku hospodárně, efektivně a účelně. Zakladatel 
pak musí dohlížet na naplnění účelu likvidace. Likvidátor musí při naplňování své funkce 
postupovat v úzké součinnosti se zakladatelem a zakladatel musí mít nad výkonem jeho 
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funkce trvalou kontrolu. To platí i o likvidátorech státních podniků, kteří byli do funkce 
jmenováni soudem. 
Navrhuje se stanovit, že při likvidaci podniku zpeněží likvidátor majetek podniku veřejnou 
dražbou. Jiným způsobem může likvidátor s majetkem podniku naložit pouze s předchozím 
souhlasem zakladatele. Pro účely poslední fáze likvidace se navrhuje stanovit, že likvidátor 
nabídne zbylý majetek podniku, se kterým se nepodařilo naložit jinak, k bezúplatnému 
převodu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Likvidátor může takovou 
nabídku učinit pouze v případě, že jsou vypořádány odvody do státního rozpočtu, daně, 
poplatky, jiná obdobná peněžitá plnění a dluhy podniku v likvidaci. 
 

Zákaz konkurence 

Za porušování zákonem stanovených povinností při řízení a obchodním vedení podniku 
zakladatel ředitele odvolá z funkce. Nově se navrhuje, aby zákon stanovil, že zakladatel 
odvolá ředitele také tehdy, poruší-li zákonem vyslovený zákaz konkurence. Za porušení 
zákazu konkurence mohou být odvoláni také zástupci ředitele a členové dozorčí rady. Kdo 
porušením zákazu konkurence získá prospěch, je povinen tento prospěch podniku vydat, 
a to in natura nebo není-li to možné, v penězích. 
 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
Zavedení navrhované právní úpravy do praxe si vyžádá náklady, které z části budou hrazeny 
zakladateli státních podniků a z části samotnými státními podniky. Zakladatelé státních 
podniků budou muset přizpůsobit zakládací listiny a statuty jednotlivých státních podniků 
požadavkům vyplývajícím z navrhované právní úpravy a provedené změny budou muset 
nechat zapsat do obchodního rejstříku. 

Půjde tedy o náklady, které budou představovat odměny pro zaměstnance jednotlivých 
ministerstev za zvýšené pracovní úsilí při přípravě změn a doplňků zakládacích listin 
a statutů státních podniků, popřípadě o odměny externím spolupracovníkům příslušných 
ministerstev, pokud jim budou tyto práce na zakládacích listinách a statutech zadány. 
Všechny tyto náklady budou hrazeny z rozpočtových kapitol ministerstev vykonávajících 
funkci zakladatele, přičemž se nepředpokládá, že by mělo dojít k překročení plánovaných 
výdajů těchto rozpočtových kapitol. 

Navrhovaná právní úprava předpokládá, že se na přípravě úprav zakládacích listin a statutů 
podniků budou podílet i jednotlivé státní podniky. Tato činnost může být spojena 
se zvýšením nákladů na odměny zaměstnanců podniků, kteří budou konkrétně tyto práce 
vykonávat. Náklady na odměny zaměstnanců podniků budou hrazeny z prostředků 
jednotlivých podniků. 

Lze očekávat, že požadavky navrhované právní úpravy na posílení odpovědnosti ředitelů 
a zástupců ředitelů jednotlivých státních podniků povedou ke zvýšení jejich odměn. Úroveň 
takového zvýšení odměn pro statutární orgány podniků může být různá, v závislosti 
na konkrétním rozhodnutí příslušného zakladatele. Náklady spojené se zvýšením odměn 
ředitelů a jejich zástupců budou hrazeny z prostředků podniků. 

Ze stejného důvodu lze očekávat i požadavky na zvýšení odměn členů dozorčích rad, 
a to těch, kteří nejsou zaměstnanci ministerstev a těch, kteří jsou zaměstnanci podniku. 
Zvýšení těchto nákladů bude případ od případu různé, v závislosti na rozhodnutí zakladatele, 
a bude hrazeno z prostředků jednotlivých podniků.  

K určitému zvýšení nákladů povede také splnění zákonné povinnosti vést určený majetek 
na samostatných analytických účtech. Půjde zejména o náklady na vícepráci příslušných 
zaměstnanců jednotlivých podniků a na pořízení a implementaci potřebných počítačových 
programů. Rovněž tyto náklady budou hrazeny z prostředků jednotlivých podniků.  
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Na straně ministerstev, která vykonávají funkci zakladatele, je třeba také počítat s náklady 
spojenými s přípravou a realizací instruktáží a školení pro zaměstnance podniků. Tyto 
náklady budou hrazeny v rámci rozpočtových kapitol příslušných ministerstev. 

Kromě obecného přínosu navrhované právní úpravy spočívajícího v celkovém zkvalitnění 
správy majetku státu lze jako konkrétní přínos identifikovat urychlené dokončení likvidace 
státních podniků a zejména převod jejich likvidačních zůstatků do aktiv státního rozpočtu. 
Důsledné uplatňování navrhované právní úpravy by mělo vést k prudkému poklesu počtu 
státních podniků v likvidaci a k dokončení likvidace i těch podniků, v jejichž likvidační 
podstatě se nachází majetek, který zatím nebylo možné zpeněžit z důvodů nedořešených 
právních vztahů, neexistence poptávky po takovém typu majetku, probíhajících soudních 
sporů nebo z jiných závažných důvodů. Přínos pro státní rozpočet lze identifikovat objemem 
likvidačních zůstatků jednotlivých likvidovaných státních podniků, který se pohybuje v řádech 
jednotek miliónů až desítek miliónů Kč. 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
Zvýšení nákladů ze strany ministerstev vykonávajících funkci zakladatele a ze strany 
státních podniků lze očekávat pouze v počátku zavádění navrhované právní úpravy 
do praxe, a to zejména v souvislosti s úpravami zakládacích listin a statutů, a v souvislosti 
se zavedením odděleného účtování o určeném majetku. 

Přínosy navrhované právní úpravy by se měly projevit bezprostředně po uvedení novely 
zákona do praxe a měly by mít dlouhodobý charakter. Uvedení zásad dobré správy a péče 
řádného hospodáře do praxe, přesné vymezení povinností a odpovědnosti orgánů podniků 
a stanovení regulace pro dispozice s majetkem podniků by mělo vést nejen k celkovému 
zvýšení kvality výkonu práva hospodařit s majetkem státu v transparentním prostředí, 
ale i ke zlepšení hospodářských výsledků jednotlivých podniků a tím i ke zvýšení příjmů 
státního rozpočtu. 
 
3.2 Náklady 

Strukturu nákladů, které bude nutno vynaložit na uvedení navrhované právní úpravy 
do praxe, lze identifikovat takto: 

 náklady na odměny vlastních zaměstnanců nebo externích spolupracovníků 
ministerstev v souvislosti s úpravami zakládacích listin a statutů podniků (řádově 
desítky tisíc Kč v závislosti na počtu podniků), 

 náklady na odměny vlastních zaměstnanců nebo externích spolupracovníků podniků 
v souvislosti se spoluprací se zakladatelskými ministerstvy při úpravách zakládacích 
listin a statutů podniků (řádově desítky tisíc Kč), 

 náklady na instruktáže a školení k problematice nové právní úpravy (řádově desítky 
až statisíce Kč v prvních dvou letech působení nové právní úpravy v závislosti 
na počtu a významu státních podniků), 

 náklady na zavedení odděleného účtování o určeném majetku (řádově desítky tisíc 
Kč v závislosti na velikosti jednotlivých podniků), 

 náklady na odměny pro ředitele, zástupce ředitele a členy dozorčích rad v návaznosti 
na rozhodnutí zakladatele (řádově desítky až stovky tisíc Kč ročně v závislosti 
na velikosti a významu podniků). 

 
3.3 Přínosy 

Přínosy uplatňování navrhované právní úpravy v praxi lze očekávat v těchto oblastech: 

 zlepšení základního pořádku ve státních podnicích v důsledku přesnějšího vymezení 
rozsahu a obsahu povinností vyplývajících z výkonu práva hospodařit s majetkem 
státu, 
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 důsledné plnění povinností ředitelů a zástupců ředitelů v návaznosti na vymezení 
jejich postavení v navrhované právní úpravě, 

 vytvoření podmínek pro účinnou kontrolu plnění povinností ředitelů a zástupců 
ředitelů a pro vyvozování jejich odpovědnosti za porušování nebo nedodržování 
stanovených povinností, včetně uplatňování práva na úhradu újmy způsobené 
podnikům, 

 zkvalitnění a zintenzivnění činnosti dozorčích rad s cílem předcházet škodám 
na majetku podniků, signalizovat poruchy a nedostatky zakladatelům a vyvozovat 
odpovědnost ředitelů a jejich zástupců z jednání, která budou v rozporu s právními 
předpisy, zakládacími listinami nebo statuty, 

 urychleně dokončovat likvidace státních podniků, které po privatizaci ztratily 
ekonomickou schopnost provozovat podnikatelskou činnost a likvidační zůstatky 
těchto podniků bez zbytečného odkladu převádět do aktiv státního rozpočtu, 

 vytvoření transparentního prostředí pro nakládání s majetkem podniku za využití 
účinné regulace dispozic s tímto majetkem, 

 při nakládání s majetkem podniku dodržovat pravidla hospodářské soutěže a pravidla 
veřejné podpory. 

 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant  

V případě zvolení varianty spočívající v ponechání platné právní úpravy postavení a činnosti 
státních podniků beze změn, by nepochybně docházelo k dalšímu prohlubování negativních 
jevů zjišťovaných v oblasti hospodaření a nakládání s majetkem státních podniků. Takové 
řešení by nepřineslo žádné přínosy a naopak by vedlo ke zvyšování objemu škod na majetku 
státu a k dalším hospodářským ztrátám. Zvolená varianta řešení spočívající v přípravě 
návrhu novely zákona o státním podniku si sice vyžádá v počátečních fázích jejího uvádění 
do praxe vynaložení zvýšených nákladů z rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstev 
a z prostředků podniků, avšak z dlouhodobějšího hlediska by měla generovat přínosy 
vyplývající z transparentního vymezení práv a povinností podniků, jejich orgánů a také 
zakladatelů podniků. Cílem navrhované právní úpravy je vyvinout tlak na vytváření 
základního pořádku v jednotlivých podnicích a na odpovědné a rozumné chování ředitelů 
a dalších manažerů podniků podléhající kontrole jak ze strany dozorčích rad, tak i ze strany 
orgánů vnější kontroly. To vše by pak mělo vést k celkovému zlepšení hospodářských 
výsledků státních podniků a k posilování jejich postavení na trhu. Očekávané přínosy 
uplatňování navrhované právní úpravy v praxi výrazně převýší náklady, které budou muset 
být na zavedení nové právní úpravy do praxe vynaloženy. 
 

4. Návrh řešení  

Na základě dopisu prezidenta NKÚ, který upozorňuje na zjišťované nedostatky 
při hospodaření a nakládání s majetkem státních podniků a na problémy spojené 
s vyvozováním odpovědnosti ředitelů a dalších manažerů za porušování nebo nedodržování 
povinností při výkonu práva hospodařit s majetkem státu a v návaznosti na výsledky analýzy 
postavení a činnosti státních podniků, byl připraven návrh dílčí novely zákona č. 77/1997 Sb. 
 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

V rámci úvah o novelizaci zákona č. 77/1997 Sb., byly zvažovány dvě základní varianty 
řešení a to:  

 ponechat zákon o státním podniku beze změn a zajistit zlepšení nepříznivé situace 
ve státních podnicích formou zintenzivnění práce ministerstev vykonávajících 
zakladatelskou funkci včetně kontrolní činnosti, 

 vypracování dílčí novely zákona o státním podniku a přijetí legislativních opatření, 
která by vedla k odstranění existujících nedostatků a problémů, a která by napomohla 
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ke zlepšení základního pořádku v jednotlivých státních podnicích, jakož 
i k prohloubení vztahů mezi podniky a jejich zakladateli. 

Jako nejvhodnější byla zvolena varianta spočívající v přípravě návrhu dílčí novely zákona 
č. 77/1997 Sb., s cílem přesně vymezit práva a povinnosti orgánů podniků, stanovit rozsah 
a obsah povinností podniků vyplývajících z výkonu práva hospodařit s majetkem státu, 
zavést přísnější regulaci dispozic s majetkem podniku, zejména pak neurčeného majetku, 
stanovit pravidla pro rychlejší průběh a dokončení likvidace státních podniků a přesněji 
vymezit majetkové postavení podniku. 
 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování  

Zákon č. 77/1997 Sb. je již 18 let součástí právního řádu České republiky. Tento zákon 
představuje základní normu pro regulaci činnosti státních podniků a jejich zakladatelů a jeho 
obsah je ve všech státních podnicích a na ministerstvech, vykonávajících zakladatelskou 
funkci, dobře znám. Za dobu své platnosti byl zákon sice několikrát novelizován, ale jednalo 
se spíše o méně významné změny, které byly v podnikové praxi rychle a snadno 
akceptovány. Nyní předkládaný návrh novely zákona o státním podniku představuje výrazné 
a zásadní změny platné právní úpravy. Proto bude její uvedení do praxe vyžadovat 
zvýšenou aktivitu příslušných ministerstev. V rámci školení, instruktáží a publikační činnosti 
v tisku a dalších médiích bude třeba ředitelům státních podniků a ostatním manažerům 
objasnit ekonomický a společenský význam navrhovaných legislativních opatření. 
K zajištění správné a jednotné interpretace a aplikace navrhované novely zákona bude 
třeba  a příslušných ministerstvech vypracovat nové metodické návody, které budou 
vysvětlovat jednotlivá ustanovení zákona, a to i ve vztahu k obecné právní úpravě postavení 
a činnosti právnických osob a jejich orgánů obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb. a v zákoně 
č. 90/2012 Sb. Odpovídající změny bude nutno provést i v zakládacích listinách a zejména 
ve statutech jednotlivých podniků. 
 
Plnění povinností státních podniků vyplývajících z navrhované právní úpravy, 
ale i povinností, které ukládá již dnes platný zákon o státním podniku, musí být vynucováno 
i zintenzivněním vnější kontrolní činnosti. Zakladatelská ministerstva, Nejvyšší kontrolní 
úřad a další příslušné orgány státní správy zaměří své kontroly ve státních podnicích 
na odhalování porušování povinností vyplývajících ze zákona o státním podniku, budou 
požadovat přijetí odpovídajících nápravných opatření a budou trvat na vyvození osobní 
odpovědnosti za protiprávní jednání, zejména pak újmy způsobené na majetku podniků.  
 
K usnadnění kontrolních postupů a k vyvozování odpovědnosti ředitelů a dalších manažerů 
státních podniků ze zjištěných nedostatků nepochybně přispěje přesnější vymezení 
majetkového postavení podniků, přesnější určení rozsahu a obsahu povinností státních 
podniků při výkonu práva hospodařit s majetkem státu a stanovení pravidel a regulací 
pro nakládání s majetkem státu. 
 

6. Přezkum účinnosti regulace  

Účinnost navrhované právní úpravy bude sledovat vláda a zejména ministerstva, která 
vykonávají funkci zakladatele. Zakladatelé budou sledovat a hodnotit působení právní 
úpravy v praxi jednak v rámci běžné metodické činnosti vůči státním podnikům a jednak 
na základě výsledků kontrol zaměřených na dodržování zákona o státním podniku, 
především na plnění povinností, které z tohoto zákona vyplývají pro ředitele, jejich zástupce 
a pro dozorčí rady. Poznatky o praktickém uplatňování a účinnosti zákona předávají 
zakladatelům v rámci svých kontrolních nálezů i orgány vnější kontroly, především Nejvyšší 
kontrolní úřad. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA2GBZ4MM)



32 

 

Dalším zdrojem informací o uplatňování zákona o státním podniku v praxi mohou být 
i rozhodnutí soudů ve věcech týkajících se aplikace tohoto zákona a jeho případného 
porušování. Problémy z oblasti účinnosti zákona o státním podniku signalizují také orgány 
činné v trestním řízení zabývající se hospodářskou trestnou činností. Zakladatelé budou 
působení novelizovaného zákona o státním podniku sledovat a vyhodnocovat od samého 
počátku, tedy bezprostředně po nabytí účinnosti navrhované právní úpravy. Působení 
zákona bude sledováno a vyhodnocováno podle předem stanovených kritérií, která budou 
vypovídat o kvalitě základního pořádku v jednotlivých státních podnicích, o celkových 
hospodářských výsledcích jednotlivých státních podniků (zisk nebo ztráta), o vzniku škod 
na majetku podniku a o účinnosti prevence na úseku předcházení škodám na tomto 
majetku. Sledování a hodnocení působení zákona v praxi budou zakladatelé provádět 
v pravidelných časových intervalech, alespoň jednou ročně. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu vyhodnotí výsledky působení nové právní úpravy postavení a činnosti státních 
podniků po třech letech od nabytí její účinnosti. Identifikátorem účinnosti navrhované právní 
úpravy bude snížení počtu státních podniků v likvidaci a objem likvidačních zůstatků 
převáděných do aktiv státního rozpočtu. V prvních dvou až třech letech působení 
navrhované právní úpravy by měl počet státních podniků v likvidaci klesnout 
řádově o desítky takových podniků a objem likvidačních zůstatků těchto podniků 
převáděných do aktiv státního rozpočtu by se měl celkově navýšit o miliony, popřípadě 
desítky milionů Kč. 
 

7. Konzultace a zdroje dat 

Předkladatel vycházel při zpracování návrhu novely zákona č. 77/1997 Sb. z analýzy 
postavení a působnosti státních podniků v praxi vypracované z vlastní iniciativy 
Ministerstvem průmyslu a obchodu v polovině roku 2014, z konzultací a jednání se zástupci 
státních podniků ve své zakladatelské působnosti, z výsledků meziresortní 
porady se zástupci ministerstev vykonávajících zakladatelskou funkci a z konzultací 
s odborníky na otázky hospodaření s majetkem státu. Při zpracovávání změn a doplnění 
jednotlivých ustanovení zákona vycházel předkladatel z textu zákona č. 89/2012 Sb. 
a zákon č. 90/2012 Sb., včetně textů důvodových zpráv k těmto zákonům, z vnitřních 
organizačních předpisů vydávaných v rámci zakladatelské působnosti Ministerstvem 
průmyslu a obchodu a některými dalšími zakladatelskými ministerstvy, z jednacích řádů 
dozorčích rad státních podniků a z výsledků kontrol prováděných zakladateli státních 
podniků a dalšími kontrolními orgány státu. 
 
Náměty na novelizaci zákona č. 77/1997 Sb. byly konzultovány s vybranými státními 
podniky v zakladatelské působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a příprava návrhu 
novely zákona byla projednána na meziresortní poradě organizované Ministerstvem 
průmyslu a obchodu za účasti zástupců Ministerstva financí, Ministerstva dopravy, 
Ministerstva zemědělství a Ministerstva obrany. Z podnětu ministra pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu byly práce na přípravě novely zákona č. 77/1997 Sb. zahájeny 
v meziresortní pracovní skupině, vytvořené ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, 
Ministerstva financí a Úřadu vlády s tím, že později byla tato pracovní 
skupina pro dopracování navrhované právní úpravy zúžená pouze na zástupce 
předkladatelů, tj. na zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu vlády. Náměty 
předložené Ministerstvem financí byly v rámci této komise se zástupci Ministerstva financí 
konzultovány a pro přípravu návrhu novely zákona využity. 
 
V rámci přípravy návrhu novely zákona o státním podniku byly nejvíce diskutovány 
a realizovány tyto náměty: 

 vymezení majetkového postavení podniku (úpravy § 2, § 16 a § 17 zákona), 

 úprava přeměn podniků (úprava § 7 a doplnění § 7a do zákona), 
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 pravidla pro postup likvidátora státního podniku (zpřesnění § 9), 

 vymezení postavení ředitele podniku a jeho odpovědnosti (úprava § 12 a doplnění 
§ 12a do zákona), 

 zpřesnění postavení a působnosti dozorčích rad a vymezení odpovědnosti jejich 
členů (zpřesnění § 13 a doplnění § 13a do zákona), 

 vymezení rozsahu a obsahu povinností podniků při výkonu práva hospodařit 
s majetkem státu (doplnění § 17b do zákona), 

 stanovení regulace pro nabývání majetku podnikem a pro převody majetku podniku 
na jiné subjekty včetně dodržování pravidel veřejné podpory (doplnění § 17a, § 17c 
a § 17d do zákona). 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA  
JUDr. Igor Fojtík, ředitel odboru zakladatelských činností a majetkových účastí, 
tel: 224853146, e-mail: fojtik@mpo.cz 
 
Ing. Lenka Kupcová, zástupce ředitele odboru zakladatelských činností a majetkových 
účastí, tel.: 224 854 160, e-mail: kupcova@mpo.cz. 
 

B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S ÚSTAVNÍM 
POŘÁDKEM ČESKÉ REPUBLIKY  

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Návrh 
novely zákona o státním podniku byl připraven v souladu s Ústavou a Listinou základních 
práv a svobod a jeho jednotlivá ustanovení nejsou v rozporu s dalšími platnými právními 
předpisy. 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s čl. 41 odst. 2 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky, podle kterého má vláda právo zákonodárné iniciativy a také v souladu s § 24 
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné uvádí, že ministerstva připravují 
návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, 
jakož i návrhy, jejichž přípravu jim uložila vláda. 
Navrhovaná právní úprava je rovněž v souladu s Listinou základních práv a svobod, 
vyhlášenou usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást 
ústavního pořádku České republiky (dále jen "Listina"), a to jmenovitě s následujícími 
ustanoveními: 
- ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny, podle kterého každý může činit, co není zákonem 
zakázáno, a nikdo nemůže být nucen činit, co zákon neukládá, 
- ustanovení čl. 4 odst. 1 Listiny, podle kterého mohou být ukládány povinnosti toliko 
na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod, 
- ustanovení čl. 11 odst. 2 Listiny, podle kterého zákon stanoví, který majetek 
nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního 
hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených 
právnických osob, 
- ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny, podle kterého vlastnictví zavazuje a nesmí být 
zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. 
 

C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S MEZINÁRODNÍMI 
SMLOUVAMI,  JIMIŽ JE ČESKÁ REPUBLIKA VÁZÁNA 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána. 
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D) ZHODNOCENÍ SLUČITELNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PRÁVEM 
EVROPSKÉ UNIE 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie a je 
v souladu se směrnicí Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění 
finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř 
jednotlivých podniků.  
 

E) ZHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO HOSPODÁŘSKÉHO A FINANČNÍHO 
DOSAHU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ 
VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, 
DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY 
OBYVATEL A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
Navrhovaná právní úprava si vyžádá zvýšení nákladů z rozpočtových kapitol jednotlivých 
ministerstev vykonávajících funkci zakladatele v souvislosti s přizpůsobením zakládacích 
listin a statutů státních podniků obsahu novely zákona o státním podniku. Půjde o náklady  
na odměny pro zaměstnance ministerstev nebo jejich externí spolupracovníky za práce 
na změnách a doplňcích uvedených dokumentů. Další skupinu představují náklady 
ministerstev na školení a instruktáže k nové právní úpravě postavení a činnosti státních 
podniků a náklady na vypracování vnitrorezortních předpisů a metodických návodů 
zaměřených na usměrňování činností státních podniků. 

K určitému zvýšení nákladů dojde i v jednotlivých státních podnicích a to zejména nákladů 
na odměny pro zaměstnance podniků nebo jejich externí spolupracovníky, kteří budou 
spolupracovat se zakladateli na úpravách zakládacích listin a statutů. Dále je třeba počítat 
s náklady podniků na zavedení odděleného účtování o určeném majetku podniku. 

Zvýšení nároků na práci ředitelů, zástupců ředitelů a dozorčích rad a zvýšení míry jejich 
odpovědnosti může vést ke zvýšení nákladů na odměny pro tyto osoby, a to v závislosti 
na rozhodnutí jednotlivých zakladatelů. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady a nebude mít žádné 
negativní dopady na životní prostředí. 

 

F) ZHODNOCENÍ DOPADŮ VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE 

 
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu 
diskriminace. 
 

G) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ 
SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné nové zpracování osobních údajů proti 
dosavadní platné právní úpravě.  
 

H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK (CIA) 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví čl. 9 odst. 2 písm. i) 
Legislativních pravidel vlády, a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; 
Metodika hodnocení korupčních rizik), která je v působnosti Oddělení boje s korupcí Úřadu 
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vlády České republiky a je uveřejněna na webové stránce www.korupce.cz. Jedná 
se o vyhodnocení korupčních rizik předkladatelem. Při zpracování návrhu novely zohlednil 
předkladatel kritérium omezení korupčních příležitostí při aplikaci novelizovaného zákona.  

Předložený návrh zákona vychází mimo jiné z podnětu prezidenta Nejvyššího kontrolního 
úřadu, v němž poukazuje na nedostatečnost právní úpravy, která má za následek, že státní 
podnik nemá povinnost definovat kritéria pro hodnocení účelnosti, hospodárnosti 
a efektivnosti, nestanovuje povinnost vést v účetnictví odděleně určený majetek, neupravuje 
problematiku zvyšování a snižování kmenového jmění státního podniku a neupravuje postup 
při sloučení, splynutí či rozdělení státních podniků. 

Výsledky kontrolní činnosti prováděné jak zakladateli státních podniků, tak i dalšími 
příslušnými kontrolními orgány státu ukazují, že nedostatečné vymezení odpovědnosti 
ředitelů a dalších vedoucích zaměstnanců státních podniků je důvodem složitého zjišťování 
a odhalování příčinné souvislosti mezi jednáním ředitelů a dalších vedoucích zaměstnanců a 
škodami na majetku podniku a dalšími negativními jevy týkajícími se hospodaření 
s finančními prostředky a nakládání s nemovitými i movitými věcmi v majetku podniku. 

Jeví se proto jako nezbytné provést některé změny platného zákona o státním podniku, které 
povedou k přesnějšímu vymezení práv a povinností státních podniků v rámci výkonu práva 
hospodaření s majetkem státu a k přesnějšímu vymezení působnosti a kompetencí orgánů 
státních podniků a jejich odpovědnosti za výsledky podnikatelské činnosti za hospodaření 
a nakládání se svěřeným majetkem státu a za efektivní a hospodárné vynakládání finančních 
prostředků. 

Z hlediska dobré správy majetku státu a z hlediska jeho účelného a efektivního využívání je 
velmi důležité zajistit, aby nakládání s majetkem státu nebylo ovlivňováno korupcí nebo 
různými formami protiprávního obohacování na straně jednotlivců. 

Nutnost přísnější regulace činnosti státních podniků je dána zejména tím, že státní podniky 
nemají vlastní majetek a že svoji podnikatelskou činnost realizují s majetkem ve vlastnictví 
státu.  

Předložený návrh zákona si klade za cíl zpřesnit a zefektivnit vztahy mezi zakladateli 
a státními podniky, zejména pak vztahy mezi zakladatelem na straně jedné a ředitelem 
státního podniku a dozorčí radou na straně druhé.  

Stávající definice postavení ředitele ve státním podniku zahrnuje široké kompetence 
a pravomoci, proti kterým však není postavena přesně formulovaná odpovědnost za jejich 
případná překročení nebo zneužití. 

Předložený návrh zákona zpřesňuje postavení ředitele státního podniku, vymezuje jeho 
základní povinnosti jak ve vztahu ke státnímu podniku, tak ve vztahu k zakladateli 
a zpřesňuje definici odpovědnosti ředitele jako statutárního orgánu podniku. 

Dalším problémem, který má vliv na případná korupční rizika, je vymezení kompetence 
a pravomocí dozorčí rady v dnes platném zákoně o státním podniku. Dosavadní právní 
úpravu je třeba rozšířit a zpřesnit tak, aby bylo zákonem zdůrazněno, že dozorčí rada by 
svojí činností měla napomáhat k vytváření základního pořádku a dodržování právních 
předpisů v podniku, úzce spolupracovat a komunikovat se zakladatelem a napomáhat 
prosazovat jeho zájmy, signalizovat zakladateli základní problémy týkající se činnosti 
podniku a upozorňovat na rizika vyplývající z těchto problémů. 

Předložený návrh zákona zpřesňuje postavení dozorčí rady, vymezuje její základní 
povinnosti jak ve vztahu k zakladateli, tak ve vztahu ke statutárnímu orgánu podniku 
a zpřesňuje definici odpovědnosti dozorčí rady. 

Další základní oblastí, která úzce souvisí s korupčními riziky, je regulace dispozic 
s majetkem státu. Stávající regulace dispozic s majetkem státu je pouze dílčí 
a nedostatečná, proto vede ke vzniku závažných nedostatků v oblasti hospodaření státních 
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podniků. Metody, kterými jsou zejména nemovité věci z majetku státních podniků převáděny 
do vlastnictví jiných osob, bývají málo transparentní a jsou často spojovány s podezřením 
na korupci nebo jiné protiprávní jednání. Ke zlepšení situace má přispět navrhované 
zpřísnění zákonné regulace dispozic s majetkem státu, s nímž mají právo hospodařit státní 
podniky. 

Z hlediska zhodnocení korupčních rizik lze konstatovat, že smyslem navrhované právní 
úpravy je kromě jiného omezit korupční rizika tím, že budou upřesněny zejména:  

- definice státního podniku, 
- postavení, kompetence a odpovědnost statutárního orgánu, 
- postavení, kompetence a odpovědnost dozorčí rady, 
- podmínky, za kterých může státní podnik nakládat s jiným než určeným majetkem, 
- obsah institutu práva hospodaření s majetkem státu určením konkrétních práv  

a povinností, které státní podnik ke svěřenému majetku státu má,  
- působnost zakladatele vůči státním podnikům zejména z hlediska monitoringu  

a kontroly nakládání s finančními prostředky a hospodaření s majetkem státu, 
- pravidla regulace nakládání s majetkem státního podniku v likvidaci s cílem 

eliminovat korupční rizika tím, že pro nakládání s majetkem těchto státních podniků 
budou předepsány transparentní metody, zejména veřejná dražba,  

- úprava přeměny podniku, 
- zvyšování a snižování kmenového jmění státního podniku, 
- konkurenční doložka pro ředitele státního podniku, jeho zástupce a členy dozorčí 

rady včetně sankce za její porušení, 
- úpravu práv a povinností zakladatele s vymezením obsahu statutu státního podniku 

(např. zásady nakládání s majetkem podniku, zásady obchodního vedení, hlavní 
zásady řídící a kontrolní činnosti, atd.), dohledem na řádný výkon práva hospodařit 
s majetkem státu (hospodárné, účelné a efektivní využívání majetku) atd., 

- zavedení povinnosti sledovat určený majetek v účetnictví odděleně  
na samostatných účtech. 

Předkladatel posoudil podle požadavků Metodiky CIA, zda navrhovaná právní úprava 
naplňuje kritéria přiměřenosti, efektivity, odpovědnosti, opravných prostředků, kontrolních 
mechanismů. 

Tabulka: Zhodnocení korupčních rizik dle Metodiky CIA 

Kritérium Zhodnocení naplnění kritéria 
definovaného v Metodice CIA  

ve vztahu k návrhu právního 
předpisu 

Poznámka či vysvětlení  

ke zhodnocení naplnění 

kritéria 

Přiměřenost - návrh právního předpisu 

nerozšiřuje okruh subjektů, 

na které se právní předpis 

vztahuje 

- návrh právního předpisu je 

přiměřený množině vztahů, 

které má upravovat 

- návrh právního předpisu 

neúměrně nerozšiřuje 

kompetence orgánů veřejné 

- návrh právního předpisu 

reaguje na výsledky 

kontrolních zjištění 

oprávněných 

kontrolních orgánů 
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správy, pouze upřesňuje 

kompetence orgánů státního 

podniku, vztah mezi nimi a 

zakladatelem 

Efektivita - návrh právního předpisu 

umožňuje kontrolovat a 

vynucovat dodržování 

stanovených povinností 

- cílem návrhu předpisu je 

přímo podpořit, aby 

nakládání s majetkem státu 

nebylo ovlivňováno korupcí 

nebo různými formami 

protiprávního obohacování 

na straně jednotlivců 

- předmětem návrhu 

právního předpisu jsou 

úpravy, které jasně 

vymezují působnost a 

kompetence 

jednotlivých orgánů 

státního podniku ve 

vztahu k zakladateli a 

jednoznačně vymezují 

jejich odpovědnost za 

hospodárné, účelné a 

efektivní nakládání 

s majetkem státu 

Odpovědnost - návrh právního předpisu 

jednoznačně vymezuje 

působnost jednotlivých 

orgánů státního podniku 

- důkladně rozlišuje jednotlivé 

kompetence orgánů státního 

podniku 

- netříští kompetence a 

odpovědnost orgánů 

státního podniku, naopak je 

proti stávající platné právní 

úpravě výrazně upřesňuje 

- jednoznačně vymezuje 

odpovědnost jednotlivých 

orgánů státního podniku a 

jejich členů 

- návrh právního předpisu 

jednoznačně vymezuje 

odpovědnost 

zakladatele a orgánů 

státního podniku 

Opravné prostředky - hodnocení tohoto kritéria 

není relevantní 

- předmětem návrhu 

právního předpisu není 

úprava postupu orgánů 

veřejné správy 

v soudním nebo 

správním řízení 

Kontrolní mechanismy - návrh právního předpisu 

konkrétně a srozumitelně 

nastavuje systém 

- návrhem předpisu 

dochází k upřesnění 

kontrolních mechanismů 
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odpovědnosti jednotlivých 

orgánů státního podniku a 

jejich členů 

- upřesňuje stávající a zavádí 

nové systémy kontroly 

jednání statutárního orgánu 

státního podniku 

- obsahuje nově rovněž 

sankční mechanismy a 

zpřísnění dohledové a 

kontrolní činnosti zejména 

dozorčí rady státního 

podniku 

tak, aby byly co nejvíce 

chráněny zájmy státu 

v oblasti nakládání 

s majetkem státu 

-  nejvyšší možnou měrou 

eliminuje korupční rizika 

s využitím možnosti 

jednoznačné 

identifikace odpovědné 

osoby v souvislosti 

s konkretizací jejích 

pravomocí a 

kompetencí 

 
Návrh právního předpisu neupravuje a nezasahuje do oblasti transparentnosti a otevřených 
dat. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
 
 

K Čl. I: 
 
K bodu 1:  
Zpřesňuje se definice státního podniku jako jedné z forem státních organizací. Z hlediska 
vyjádření vztahů mezi státem a státními podniky se v definici státního podniku zdůrazňuje, 
že jde o jednu z významných organizačních forem, jejímž prostřednictvím stát vykonává 
vlastnické právo ke svému majetku, který svěřuje státním podnikům do práva hospodařit. 
Zdůrazňuje se, že státní podniky jsou státními organizacemi, čímž se navrhovaná právní 
úprava uvádí do souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, z jehož ustanovení § 54 
odst. 1 lze dovodit, že státní podniky patří do kategorie státních organizací. Definuje 
se nejen právní postavení státního podniku, ale vymezuje se i účel, pro který stát své 
podniky zakládá a cíl, ke kterému mají státní podniky svojí činností směřovat. 
 
Navrhuje se při vymezení práva podniku hospodařit s majetkem státu zrušit pro 
nadbytečnost a nepřesnost odkaz na zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích.  
 
Nově se vymezuje pojem kmenové jmění podniku jako souhrn peněžitého vyjádření hodnoty 
nemovitých a movitých věcí stanovený v zakládací listině, k nimž má podnik právo 
hospodařit při svém vzniku. Kmenové jmění a jeho minimální výše se zapisují 
do obchodního rejstříku. Kmenové jmění představuje nemovité a movité věci, které 
zakladatel svěřuje podniku do práva hospodařit v souvislosti s jeho vznikem, a které tvoří 
materiální základnu pro podnikatelskou činnost podniku. Jde o takové nemovité a movité 
věci, které odpovídají charakteru předmětu činnosti podniku, čemuž musí odpovídat 
vymezení souhrnu nemovitých a movitých věcí v zakládací listině.  
 
Nově se stanoví pravidla pro zvýšení a snížení kmenového jmění podniku. Zakladatel může 
kmenové jmění podniku zvýšit o majetek, který podnik nabyl nebo vytvořil v průběhu své 
podnikatelské činnosti.  

Zakladatel může snížit kmenové jmění podniku za účelem krytí ztrát podniku, nebo vyplývá-li 
potřeba snížit kmenové jmění podniku ze zvláštního zákona nebo z rozhodnutí příslušného 
orgánu veřejné moci. Minimální výše kmenového jmění stanovená v zakládací listině musí 
však být vždy zachována. 

Praktickým příkladem snížení kmenového jmění je vydání majetku podniku oprávněným 
osobám v souladu s právními předpisy o restitucích, jako jsou například zákon č. 87/1991 
Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku nebo zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Ke snížení kmenového jmění může dojít 
též v případech, kdy o vydání majetku podniku rozhodnou na základě uvedených zákonů 
orgány veřejné moci, zejména Pozemkový úřad České republiky nebo soudy. Dojde-li 
k výraznému snížení kmenového jmění, které by mohlo vést ke snížení jeho rozsahu pod 
rozsah uvedený v zakládací listině při založení státního podniku, musí zakladatel přijmout 
adekvátní opatření k tomu, aby výše kmenového jmění zapsaná v zakládací listině 
při založení podniku byla zachována nebo obnovena. 

 
Pravidla pro snížení kmenového jmění jsou v návrhu zákona doplněna i o ustanovení 
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zajišťující ochranu věřitelů podniku, jejichž práva by snížením kmenového jmění neměla být 
porušena nebo ohrožena. Zakladatel, který rozhoduje o snížení kmenového jmění je povinen 
tuto skutečnost zveřejnit a zároveň vyzvat známé věřitele podniku, aby přihlásili své 
pohledávky vůči podniku ve lhůtě do 90 dnů po zveřejnění posledního oznámení, ledaže jde 
o snížení kmenového jmění za účelem úhrady ztráty. Pokud se zhorší snížením kmenového 
jmění dobytnost pohledávek věřitele za podnikem, poskytne podnik věřiteli přiměřené 
zajištění této pohledávky nebo ji uspokojí, ledaže se s věřitelem dohodne jinak. 
 
V návaznosti na ustanovení § 495 zákona č. 89/2012 Sb. je nově definován majetek 
podniku a jeho jmění. Zdůrazňuje se, že majetek podniku je tvořen majetkem státu, který byl 
podniku svěřen do práva hospodařit a ke kterému podnik vykonává právo hospodařit po 
celou dobu jeho existence. Majetek podniku zahrnuje jak majetek, který mu byl státem 
svěřen při jeho založení, tak i majetek, který podnik nabyl v průběhu své podnikatelské 
činnosti. Za nabytí majetku se přitom považují všechny způsoby, kterými podnik od svého 
vzniku svůj majetek zvětšil, a to buď vlastní investiční výstavbou, nákupem nebo 
bezúplatným převodem. Podnik nabývá majetek pro stát. 

Jmění podniku je definováno jako majetek podniku a dluhy podniku. Ekonomické postavení 
podniku je dáno nejen rozsahem jeho aktiv, ale i rozsahem jeho pasiv. 

Zpřesňuje se definice určeného majetku podniku tak, aby z něj bylo zřejmé, že jde 
o hospodářsky významné části majetku podniku, jejichž rozsah vymezuje zakladatel 
v zakládací listině podniku. Určeným majetkem se rozumí majetek státu, který je vymezen 
jako určený majetek podniku v zakládací listině.  

Kmenové jmění a určený majetek musejí být v zakládací listině jasně vymezeny  
a specifikovány, aby bylo možné jak kmenové jmění, tak určený majetek, jednoznačně 
identifikovat. Vymezení a specifikaci kmenového jmění a určeného majetku lze uvést 
v příloze zakládací listiny, která bude její nedílnou součástí. 

 
K bodu 2: 
Zrušuje se ustanovení, které se v návaznosti na vymezení pojmu státního podniku a jeho 
majetku v § 2 zákona stalo duplicitním a nadbytečným. 
 
K bodu 3:  
V souladu s novou občanskoprávní úpravou se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“. 
 
K bodu 4: 
Navrhuje se zrušit ustanovení, které je na tomto místě v zákoně nesprávně systémově 
zařazeno. Vnitřní organizace podniku a případné rozhodnutí o vytvoření odštěpného závodu 
spadá do působnosti ředitele podniku. S ohledem na význam vytváření odštěpných závodů 
v rámci podniku se považuje za vhodné, aby taková organizační změna podléhala souhlasu 
zakladatele. 
 
K bodu 5: 
Zpřesňuje se nadpis nad § 4 tak, aby odpovídal obsahu právní úpravy, která zahrnuje 
i přeměny podniků jako právnických osob. 
 
K bodu 6: 
Vyžaduje se, aby pravost podpisu osoby jednající za zakladatele na zakládací listině byla 
úředně ověřena. Na základě zakládací listiny se podnik zapisuje do obchodního rejstříku 
v souladu se zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 
 
K bodu 7:  
V souladu s novou právní úpravou obsaženou v zákoně č. 90/2012 Sb. se upravují 
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náležitosti zakládací listiny, která musí mimo jiné obsahovat název a sídlo podniku. 
 
K bodu 8: 
Státní podnik vykonává podnikatelskou činnost v souladu s předmětem svého podnikání 
zapsaným v obchodním rejstříku. Všechny podnikatelské činnosti státního podniku jsou 
rovnocenné. Výraz „hlavní předmět podnikání“ ztrácí v této souvislosti svůj význam. Nově 
se navrhuje, aby zakládací listina obsahovala také vymezení účelu, ke kterému se konkrétní 
státní podnik zakládá. 
 
K bodu 9: 
Zdůrazňuje se, že zakládací listina musí obsahovat i přesnou specifikaci a jednoznačnou 
identifikaci určeného majetku. Nic nebrání tomu, aby určený majetek byl sepsán do přílohy 
zakládací listiny, která tvoří její nedílnou součást. Vyžaduje se, aby určený majetek byl 
vymezen podle jednotlivých položek bez ohledu na to, k jak velkému rozsahu určeného 
majetku má podnik právo hospodařit. Přesná položková specifikace určeného majetku 
je rozhodujícím předpokladem základního pořádku v každém jednotlivém státním podniku. 
Pouze tak lze zajistit transparentnost a přehlednost vykazování určeného majetku a pohyby, 
ke kterým v rámci určeného majetku v průběhu podnikatelské činnosti v podniku dochází. 
 
K bodu 10: 
Zpřesňuje se, že zakládací listina musí obsahovat určení a ocenění majetku podniku, který 
se svěřuje podniku do práva hospodařit a nikoliv určení a ocenění majetku státu. V zájmu 
zachování kontinuity účtování o majetku se stanoví, že ocenění majetku navazuje na výši 
ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala. 
 
K bodu 11:  
V souladu s nově přijatou právní úpravou obsaženou v zákoně č. 304/2013 Sb. se zpřesňují 
údaje, které musí být v zakládací listině podniku uvedeny u jeho statutárního orgánu, tedy 
u jeho ředitele a u členů dozorčí rady podniku. Dosavadní právní úprava se zpřesňuje tak, 
že do obchodního rejstříku se zapisuje pouze jméno prvního ředitele a prvních členů dozorčí 
rady. 
 
K bodu 12:  
Pro nadbytečnost a z praktických důvodů se zrušuje povinnost uvádět v zakládací listině 
u osoby oprávněné jednat jménem ministerstva, vykonávajícího funkci zakladatele, úředně 
ověřený podpis.  
 
K bodu 13:  
V zájmu sjednocení terminologie zavedené v § 2 pro majetek podniku se navrhuje slovo 
„státu“ nahradit slovem „ podniku“. 
 
K bodu 14: 
Do poznámky pod čarou č. 3 se nově uvádí příslušné ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
kterým byla nahrazena ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
 
K bodu 15: 
V souladu s novou právní úpravou obsaženou v zákoně č. 304/2013 Sb. se vypouští 
ustanovení zákona o státním podniku ukládající povinnost připojit k návrhu na zápis státního 
podniku do obchodního rejstříku doklady osvědčující skutečnosti, které se zapisují 
do obchodního rejstříku podle tohoto zákona.  
 
K bodu 16:  
Zpřesňuje se postup zakladatele při zrušení podniku a stanoví se, že zakladatel může podnik 
zrušit buď rozhodnutím o zrušení podniku s právním nástupcem, nebo rozhodnutím 
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o zrušení podniku bez právního nástupce. Vydání rozhodnutí zakladatele o zrušení podniku 
v obou případech vyžaduje předchozí souhlas vlády. 
 
K bodu 17:  
Zpřesňuje se, že zakladatel podnik zruší za situace, kdy zaniknou předpoklady vyžadované 
pro činnost podniku zákonem. Jde zejména o případy, kdy podnik v průběhu svého 
podnikání přestane splňovat podmínky stanovené pro provozování podniku zvláštními 
právními předpisy, například právními předpisy o ochraně zdraví, o ochraně životního 
prostředí apod. 
 
K bodu 18:  
Zrušuje se povinnost zakladatele zrušit podnik v případě, že založením, splynutím, 
sloučením či rozdělením podniku byl porušen zákon. 
Ve sféře státních podniků nedochází ke splynutí nebo rozdělení pouze z jejich vůle,  
ale je k takové organizační přeměně třeba rozhodnutí zakladatele.  
 
K bodu 19: 
V návaznosti na zrušení písm. c) v § 6 odst. 3 se dosavadní písmeno d) označuje jako c), 
ve kterém se zrušuje odkaz na (§ 4 odst. 3 písm. g). 
 
K bodu 20: 
Zrušuje se povinnost zakladatele zrušit podnik v případě, že podnik porušuje ustanovení 
zakládací listiny týkající se rozsahu podnikatelské činnosti, výše kmenového jmění nebo 
nakládá s majetkem státu, v rozporu s právními předpisy. 
 
K bodu 21: 
Doplňuje se nové ustanovení, na základě kterého zakladatel zváží, zda při činnosti podniku 
došlo k tak závažným nedostatkům a problémům, že je třeba přistoupit k jeho zrušení. 
Zakladatel posoudí, zda zjištěné nedostatky nebo problémy v činnosti podniku lze odstranit 
a napravit jinými prostředky, nebo zda tyto nedostatky a problémy dosáhly takové intenzity, 
že je nutno podnik zrušit. Nově doplněné ustanovení zákona umožňuje zakladateli podle 
jeho uvážení podnik zrušit, zejména pokud založením nebo přeměnou podniku byl porušen 
zákon, nebo podnik porušuje ustanovení zakládací listiny týkající se rozsahu podnikatelské 
činnosti, minimální výše kmenového jmění nebo nakládá s majetkem podniku v rozporu 
s právními předpisy či z jiných důvodů na návrh osoby, která osvědčí právní zájem. Navrhuje 
se tímto legislativním opatřením vyčlenit a oddělit případy, kdy na rozdíl od případů 
uvedených v odst. 2 zakladatel nemusí podnik zrušit a kdy je pouze na jeho zvážení, a kdy 
po vyhodnocení situace a posouzení všech okolností konkrétního případu ke zrušení 
podniku přistoupí jako k nejzazšímu právnímu jednání. Důvody, pro které může zakladatel 
rozhodnout o zrušení podniku, jsou vymezeny demonstrativním výčtem, neboť v praxi mohou 
nastat i jiné závažné důvody, které povedou zakladatele k rozhodnutí o zrušení konkrétního 
podniku. 
 
K bodu 22: 
V návaznosti na provedené změny v ustanoveních zákona o zrušení podniku rozhodnutím 
zakladatele se formulačně upravuje ustanovení o zrušení podniku na základě rozhodnutí 
soudu. 
 
K bodu 23: 
Navrhuje se zrušit ustanovení o přechodu působnosti statutárního orgánu podniku  
na likvidátora, neboť s ohledem na úpravu likvidace právnických osob obsaženou v zákoně  
č. 89/2012 Sb. se stalo toto ustanovení zákona o státním podniku nadbytečné. 
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K bodu 24: 
Nově se upravuje skupinový nadpis nad § 7 v souladu s předmětem právní úpravy, kterým 
je „Přeměna podniku“. 
 
K bodu 25: 
Nově se upravují pravidla přeměny podniku, a to v návaznosti na úpravu přeměn 
právnických osob obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb. Zdůrazňuje se úloha zakladatele 
v této oblasti. Stanoví se, že k fúzi nebo rozdělení podniku podle jiného právního předpisu 
dochází na základě rozhodnutí zakladatele. Další významná úloha zakladatele v procesu 
přeměn státních podniků spočívá v tom, že rozhoduje o přechodu zaměstnanců zanikajícího 
státního podniku na nástupnické státní podniky.  

Ve věcech neupravených tímto zákonem se při fúzi a rozdělení podniku postupuje obdobně 
podle § 178 a 179 občanského zákoníku. 

 
K bodu 26: 
Navrhuje se vložit do zákona o státním podniku nové ustanovení upravující některé 
specifické otázky týkající se přeměn státních podniků, které nelze přímo dovodit z obecné 
úpravy přeměn právnických osob obsažené v občanském zákoníku. 

Zvláštní pozornost je věnována dispozicím s určeným majetkem v rámci přeměn podniků. 
Určený majetek zúčastněných podniků musí být vymezen a zapsán jako určený majetek 
nástupnických podniků. O případném rozdělení určeného majetku mezi nástupnické podniky 
rozhoduje zakladatel. 

Z hlediska ochrany hospodářské soutěže se vyžaduje, aby při sloučení nebo splynutí 
podniku požádaly zúčastněné podniky o udělení povolení ke spojení u Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. Rozhodnutí o povolení spojení nebo zamítnutí žádosti o vydání 
takového rozhodnutí je pro podniky a jejich zakladatele závazné. 

Stanoví se povinnost zakladatele informovat o sloučení, splynutí a rozdělení podniku 
odborový orgán podniku, a to nejpozději tři měsíce před uskutečněním přeměny podniku. 
V souvislosti s rozdělením podniku zakladatel vydá zakládací listiny pro nově vzniklé podniky 
a upraví zakládací listiny podniků, které byly rozdělením dotčeny. 
 
K bodu 27:  
Upravuje se nakládání se jměním podniku v souvislosti s jeho rozdělením. Jmění zaniklého 
podniku přechází na nástupnické podniky v rozsahu stanoveném v rozhodnutí zakladatele 
o rozdělení. Není-li z rozhodnutí zakladatele o rozdělení podniku zřejmé, který podnik má 
právo hospodařit s některou částí jmění zúčastněného podniku, má k této části právo 
hospodařit společně a nerozdílně každý nástupnický podnik. To se netýká nemovitých věcí 
evidovaných v katastru nemovitostí. Pochybnosti o tom, který státní podnik má do budoucna 
vykonávat právo hospodařit s movitou věcí, u které vznikly pochybnosti, musí v rámci své 
působnosti vyřešit a odstranit zakladatel. 
 
K bodu 28:  
Ustanovení o likvidaci podniku se upravuje tak, aby obsahovalo pouze ty záležitosti, které se 
týkají výlučně specifického postavení státního podniku a které nelze dovodit z obecné úpravy 
likvidace právnických osob obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Nově se upravuje postup likvidátora podniku při zpeněžování jeho majetku. Ukládá se, aby 
likvidátor přednostně využíval při zpeněžování majetku podniku nejvíce transparentní 
metodu, a to veřejnou dražbu. K jinému způsobu naložení s majetkem podniku musí mít 
likvidátor předchozí souhlas zakladatele. Dosavadní právní úprava se doplňuje o možnost 
likvidátora zpeněžit nemovité věci z majetku podniku také tak, že je smlouvou o úplatném 
převodu převede do práva hospodařit jiného státního podniku nebo do příslušnosti 
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hospodařit organizační složky státu, nebo jiné státní organizace.  

Likvidátorovi se také umožňuje, aby za určených podmínek převedl nemovitou věc z majetku 
podniku bezúplatně do práva hospodařit jiného státního podniku nebo do příslušnosti 
hospodařit organizační složky státu či jiné státní organizace. Bezúplatný převod nemovitých 
věcí může likvidátor uskutečnit pouze v případě, že takový převod nemovité věci přispěje 
k urychlenému dokončení likvidace převádějícího podniku a je-li takový převod 
hospodárnější než jiný způsob naložení s nemovitou věcí, nebo stanoví-li tak zvláštní právní 
předpis. K takovému způsobu naložení s majetkem podniku potřebuje likvidátor předchozí 
souhlas zakladatele. 

Je-li to ve veřejném zájmu obce nebo kraje, může likvidátor z likvidační podstaty podniku 
převést bezúplatně nemovité věci do vlastnictví těchto územních samosprávných celků 
za předpokladu, že takový bezúplatný převod nemovité věci přispěje též k urychlenému 
dokončení likvidace podniku. Rovněž k takovému způsobu naložení s majetkem podniku 
potřebuje likvidátor předchozí souhlas zakladatele. 
Ke všem jednáním likvidátora směřujícím k úplatnému nebo bezúplatnému převodu 
nemovitých věcí do práva hospodařit jiných státních podniků, do příslušnosti hospodařit 
organizačních složek státu nebo jiných státních organizací je třeba předchozí souhlas 
zakladatele.  
 
V zájmu plynulého a efektivního průběhu procesu likvidace podniku se likvidátorům zakazuje 
zatížit nemovité věci z likvidační podstaty zástavním právem, předkupním právem a uzavírat 
smlouvy o budoucích kupních smlouvách. V odůvodněných případech může výjimku z tohoto 
zákazu povolit zakladatel.  

V závěrečné fázi likvidace zbývají v likvidační podstatě likvidovaných státních podniků 
některé věci, které nelze ani zpeněžit a ani jiným způsobem realizovat. Existence takových 
součástí likvidační podstaty výrazně komplikuje závěrečnou fázi likvidace a často vede 
ke zpomalení jejího dokončení. Proto se navrhuje, aby likvidátor nabídl zbylý majetek, se 
kterým se nepodařilo naložit jinak, k bezúplatnému převodu Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Likvidátor může takovou nabídku učinit pouze v případě, že jsou 
vypořádány odvody do státního rozpočtu, daně, poplatky, jiná obdobná peněžitá plnění a 
dluhy podniku v likvidaci. Přijme-li Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
nabídku likvidátora, uzavře s ním likvidátor po předchozím schválení zakladatele smlouvu 
o bezúplatném převodu zbylého majetku do jeho příslušnosti hospodařit. 

 
K bodu 29: 
S ohledem na vložení nového ustanovení § 12a se nadpis „Ředitel“ umísťuje nad § 12. 
 
 
K bodu 30: 
V poznámce pod čarou č. 8 se odkaz na zrušený zákoník práce nahrazuje odkazem  
na příslušné ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
 
K bodu 31: 
Ve věci zápisu ředitele do obchodního rejstříku se doplňuje odkaz na zákon č. 304/2013 Sb., 
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 
 
K bodu 32: 
Doplňuje se působnost ředitele podniku v oblasti stanovení vnitřní organizace podniku 
a určuje se jeho pravomoc stanovit po předchozím souhlasu zakladatele, které vnitřní 
organizační jednotky se zapíší do obchodního rejstříku jako odštěpné závody. 
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K bodu 33:  
Navrhuje se vypustit odkaz na ustanovení § 13 odst. 1 zákona o státním podniku, protože 
není zcela přesný. Povinnosti ředitele vůči dozorčí radě, včetně povinností informačních jsou 
upraveny i v jiných ustanoveních zákona.  
 
K bodu 34: 
Vkládá se nové ustanovení, které vymezuje základní povinnosti a odpovědnost ředitele 
podniku. Ředitel, jako statutární orgán podniku, musí odpovídat za řádný chod podniku, 
za jeho obchodní vedení, za využívání majetku podniku a za nakládání s tímto majetkem. 
Povinnosti a odpovědnost ředitele jsou formulovány tak, aby bylo možné kontrolovat, zda 
ředitel své povinnosti řádně plní a aby bylo možné z jejich neplnění vyvodit jeho osobní 
odpovědnost. Zdůrazňuje se, že za hospodářské výsledky podniku odpovídá ředitel 
zakladateli. 
V návaznosti na právní úpravu statutárních orgánů obchodních společností, obsaženou 
v zákoně č. 90/2012 Sb., se řediteli, jako statutárnímu orgánu podniku, který je právnickou 
osobou, ukládá povinnost řídit podnik s péčí řádného hospodáře. Poruší-li ředitel povinnost 
jednat s péčí řádného hospodáře a v důsledku toho získá prospěch, je povinen takto získaný 
prospěch podniku vydat. I pro ředitele podniku se v návaznosti na zákon č. 90/2012 Sb. 
zavádí kritérium pro posuzování, zda zásada péče řádného hospodáře je z jeho strany 
dodržována. Přihlédne se vždy k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně 
pečlivá osoba, byla-li by v obdobném postavení nebo funkci. 

Bude-li otázka dodržení zásady péče řádného hospodáře posuzována před soudem, nese 
důkazní břemeno ředitel, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.  

Jednání s péčí řádného hospodáře se obdobně vyžaduje i od zástupců ředitele. 

Vznikne-li v souvislosti s jednáním ředitele nebo zástupce ředitele podniku újma, nahradí 
ředitel nebo zástupce ředitele újmu způsobenou podniku až do výše 4,5 násobku jeho 
průměrného měsíčného výdělku, tedy v souladu se zákoníkem práce. Ředitel je k podniku 
v pracovněprávním vztahu, je jeho zaměstnancem a na této skutečnosti není třeba nic měnit. 
Za výsledky své činnosti odpovídá ředitel jak řízenému podniku, tak i zakladateli. Přesto, že 
státní podniky jsou samostatnými právními subjekty, není jejich postavení v ekonomickém 
prostředí zcela nezávislé. Na rozdíl od obchodních korporací, které se při své podnikatelské 
činnosti řídí pouze zákonem a míra jejich suverenity v rozhodování je regulována výrazně 
méně než u státních podniků, podléhají státní podniky širší a permanentní kontrole jak ze 
strany svých dozorčích rad, tak i ze strany zakladatelů a orgánů vnější kontroly státu. Stát 
uplatňuje svůj vliv ve státním podniku prostřednictvím ředitele, který je jeho monokratickým 
statutárním orgánem a který také za veškerou činnost podniku odpovídá.  

 
K bodu 35:  
S ohledem na vložení nového ustanovení § 13a se nadpis „Dozorčí rada“ umísťuje nad § 13.  
 
K bodu 36:  
V návaznosti na zavedení legislativní zkratky „majetek podniku“ se zrušují slova „státu 
svěřeným podniku k podnikatelské činnosti“ a nahrazují se slovy „majetkem podniku“. 
 
K bodu 37: 
V návaznosti na zavedení obecného názvu pro přeměny podniku v souladu se zákonem 
č. 89/2012 Sb. se slova sloučení, splynutí či rozdělení nahrazují slovem „přeměna“.  
 
K bodu 38: 
V zájmu vytvoření předpokladu pro zvýšení vlivu zakladatele na činnost dozorčí rady  
a v zájmu zvýšení účinnosti výkonu funkce dozorčí rady se stanoví, že zakladatel může 
ve statutu určit dozorčí radě další úkoly, zákonem výslovně neupravené, které má v rámci 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA2GBZ4MM)



46 

 

své působnosti v podniku plnit. 
 
K bodu 39:  
Dosavadní ustanovení upravující počet členů dozorčí rady a způsob jejich jmenování 
se doplňuje o pravidlo volby předsedy dozorčí rady. Předseda dozorčí rady je volen z řad 
členů dozorčí rady, a to jejich nadpoloviční většinou hlasů, přičemž každý člen dozorčí rady 
má jeden hlas.  
 
K bodu 40:  
Ustanovení § 13 odst. 3 zákona se v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. upravuje tak, 
že se vypouští obecná podmínka způsobilosti být členem dozorčí rady. Okruh odborníků, 
ze kterých se vybírají členové dozorčí rady, se ponechává otevřený neboť dosavadní výčet 
odbornosti je neúplný a zavádějící. 
 
K bodu 41:  
Do poznámky č. 10 pod čarou se uvádí odpovídající právní úprava, která je obsažená 
v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 
K bodu 42: 
Ustanovení se pojmově upravuje v souladu s obecnou právní úpravou obsaženou v zákoně 
č.89/2012 Sb. 
 
K bodu 43: 
Doplňuje se nové ustanovení, které zvyšuje odpovědnost členů dozorčí rady za jejich jednání 
při výkonu funkce, a které v tomto směru zpřesňuje vymezení vztahu mezi dozorčí radou 
a ředitelem. Stanoví se, že vyplývá-li ze zákona nebo statutu, že jednání ředitele vyžaduje 
souhlas dozorčí rady a dozorčí rada takový souhlas řediteli nedá, nahradí újmu způsobenou 
podniku ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře. 

Výše náhrady újmy způsobené podniku jednáním člena dozorčí rady je stejně jako u ředitele 
podniku limitována 4,5 násobkem průměrného měsíčného výdělku každého člena dozorčí 
rady. Jde-li o člena dozorčí rady, který je zaměstnancem podniku, je pro určení výše náhrady 
újmy rozhodující jeho výdělek pobíraný u podniku a jde-li o člena dozorčí rady, který je 
zaměstnancem zakladatele, je pro určení výše náhrady újmy rozhodující jeho výdělek 
pobíraný u zakladatele. Podle obdobných principů se určí i výše náhrady újmy u ostatních 
členů dozorčí rady s přihlédnutím k výši odměny, která jim byla stanovena v souvislosti 
s výkonem dané funkce. Způsob výpočtu náhrady újmy u členů dozorčí rady je shodný se 
způsobem výpočtu náhrady újmy způsobené podniku jeho ředitelem. V obou případech se 
jedná o újmu způsobenou podniku z nedbalosti; u újmy způsobené podniku úmyslně žádné 
limity neexistují. 

Dále se navrhuje stanovit, že v případě kdy dozorčí rada dá k jednání ředitele souhlas, avšak 
podnik v důsledku takového jednání utrpí újmu, nahradí újmu způsobenou podniku ředitel 
a ti členové dozorčí rady, kteří řediteli k jeho jednání předchozí souhlas udělili. Toto nově 
navrhované ustanovení od členů dozorčí rady vyžaduje, aby pečlivě a odpovědně zvažovali, 
zda v konkrétních případech udělí či neudělí souhlas k jednání ředitele a aby si uvědomovali 
právní důsledky svého rozhodování včetně toho, že jsou spoluodpovědni za jednání ředitele. 

 
K bodu 44:   
V návaznosti na úpravu zákazu konkurence pro členy statutárních a kontrolních orgánů 
obchodních společností obsaženou v zákoně č. 90/2012 Sb. se nově vymezuje okruh 
jednání, která se považují za porušení zákazu konkurence u ředitelů, jejich zástupců a u 
členů dozorčích rad. Ředitelé, jejich zástupci a členové dozorčích rad především nesmějí 
podnikat v předmětu podnikání podniku, a to ani ve prospěch jiných osob, ani 
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zprostředkovávat obchody podniku pro jiného. Dále tyto osoby např. nesmějí vykonávat 
funkci člena statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby se stejným nebo 
obdobným předmětem podnikání. 

Se souhlasem zakladatele mohou ředitel podniku, jeho zástupci a členové dozorčí rady být 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby se stejným nebo obdobným 
předmětem podnikání, jedná-li se o právnickou osobu, ve které má podnik majetkovou účast, 
nebo jedná-li se o podnik založený podle tohoto zákona. Mohou být také členem statutárního 
nebo kontrolního orgánu jiné právnické osoby, než je obchodní společnost se stejným nebo 
obdobným předmětem podnikání. 

Nově se upravují sankce za porušení zákazu konkurence. Především bude porušení zákazu 
konkurence sankcionováno odvoláním osob, na které se zákaz konkurence vztahuje, 
z funkce. Získají-li v důsledku nedodržení zákazu konkurence uvedené osoby prospěch, 
vydají tento prospěch podniku; není-li vydání získaného prospěchu možné, nahradí 
ho v penězích. Tím není dotčeno právo na úhradu újmy, kterou odpovědné osoby porušením 
zákazu konkurence podniku způsobí. 
 
K bodu 45: 
V návaznosti na zavedení obecného názvu pro přeměny podniku v souladu se zákonem 
č. 89/2012 Sb. se slova sloučení, splynutí či rozdělení nahrazují slovem „přeměna“.  
 
K bodu 46: 
V zájmu transparentního a jednoznačného vymezení rozsahu určeného majetku 
se zpřesňuje povinnost zakladatele vymezit v příloze zakládací listiny určený majetek včetně 
jeho položkové specifikace. 
 
K bodu 47: 
Nově se vymezuje působnost zakladatele v oblasti vydávání statutu podniku a zpřesňuje se 
a doplňuje rámcový obsah statutu. Zvýšení vlivu zakladatele na činnost podniku se mimo jiné 
zajišťuje tím, že statut podniku bude obsahovat pravidla usměrňování hospodářské činnosti 
podniku, pravidla kontrolní činnosti zakladatele a zásady nakládání s majetkem podniku. 
Zakladatel může ve statutu vymezit další případy nad rámec stanovený zákonem, ve kterých 
jednání ředitele vyžaduje souhlas dozorčí rady. Navrhuje se zkrátit lhůtu pro vydání statutu 
nově založeného podniku na polovinu, tedy na 3 měsíce. 
 
K bodu 48:   
Do poznámky 11) pod čarou se uvádí odpovídající právní předpis, na který zákon o státním 
podniku odkazuje, a to zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 
 
K bodu 49: 
Zpřesňuje se povinnost zakladatele, který je již podle platné právní úpravy povinen přebírat 
likvidační zůstatek státních podniků v likvidaci, aby tento likvidační zůstatek bez zbytečného 
odkladu převedl do aktiv státního rozpočtu. 
 
K bodu 50: 
Vliv zakladatele na činnost podniku se posiluje také tím, že se zakladateli ukládá povinnost 
dohlížet na oblast hospodaření podniku s majetkem státu, který mu zakladatel svěřil 
do práva hospodařit a který v průběhu své podnikatelské činnosti pro stát nabyl. Zakladatel 
dohlíží zejména na to, zda podnik majetek státu využívá efektivně a zda s ním nakládá 
hospodárně.  

Nově se zakladateli ukládá, aby ze své pozice ministerstva reprezentovaného členem vlády 
napomáhal státním podnikům v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, a to zejména formou 
zapojení podniků do programů v této oblasti podporovaných z veřejných zdrojů financování. 
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K bodu 51:  
Nově se vymezuje odpovědnost zakladatele za jeho činnost, kterou na základě zákona 
vykonává vůči státním podnikům. Požaduje se, aby zakladatel při své činnosti, která 
ovlivňuje nebo může ovlivnit postavení státního podniku, postupoval vždy s péčí řádného 
hospodáře. 
 
K bodu 52: 
Zdůrazňuje se, že majetek podniku je ve vlastnictví státu a že zakladatel může majetek 
podniku odejmout pouze za podmínek stanovených zákonem. 
 
K bodu 53:  
Zpřesňuje se jednání podniku ve vztahu k jeho majetku, zejména se stanovuje, že podnik 
vykonává při hospodaření s majetkem podniku práva vlastníka, kterým je stát. Zdůrazňuje se 
tak, že stát prostřednictvím státních podniků vykonává vlastnická práva ke svému majetku 
v oblasti svého podnikání. V právních vztazích jedná podnik ve věcech svého majetku 
vlastním jménem a je také oprávněn se v těchto věcech účastnit řízení před soudy a jinými 
orgány jako každá jiná právnická osoba s plnou právní subjektivitou. Formulačně a pojmově 
se toto ustanovení uvádí do souladu s ostatními ustanoveními navrhované právní úpravy. 
 
K bodu 54: 
V ustanovení § 16 odst. 3 zákona se v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. nahrazuje výraz 
„právní úkony“ výrazem „právní jednání“ a v návaznosti na zavedení pojmu „majetek 
podniku“ se za slovo „majetku“ doplňuje slovo „podniku“. Zpřesňuje se, že právní jednání 
vztahující se k majetku podniku učiněná bez předchozího schválení zakladatele 
předepsaného tímto zákonem nebo statutem jsou relativně neplatná s tím, že neplatnosti 
takového jednání se lze dovolat do šesti měsíců ode dne, kdy se o neplatnosti oprávněná 
osoba dozvěděla nebo dozvědět měla a mohla, nejdéle do deseti let ode dne, kdy 
k takového jednání došlo. 
 
K bodu 55:  
Upřesňuje se, že podnik za své dluhy odpovídá celým svým majetkem včetně určeného 
majetku. Touto navrhovanou právní úpravou se státní podniky staví na roveň všech ostatních 
podnikatelských subjektů, které podle obecné právní úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, odpovídají za 
své dluhy veškerým svým majetkem. Vytváří se předpoklady k tomu, aby státní podniky 
mohly vstupovat do standardních obchodních vztahů s jinými podnikateli, aby mohly jednat 
o získání úvěrů a půjček a aby věřitelé státních podniků nemuseli mít obavy o uspokojení 
svých pohledávek za státními podniky, které se stanou nebo mohou stát jejich dlužníky. 
 
K bodu 56: 
Zrušuje se výraz „obchodní majetek“, neboť již neodpovídá nově navrhovanému vymezení 
majetkového postavení podniku a nahrazuje se pojmem „majetek podniku“.  
 
K bodu 57: 
V § 16 odst. 7 se výraz „se schválením“ nahrazuje výrazem „s předchozím schválením“. 
 
 
K bodu 58:  
V § 16 zákona se zrušuje odstavec 8 a jeho obsah je systémově vhodněji zařazen do § 16 
odst. 1. 
 
K bodu 59:  
Dosavadní ustanovení § 16 odst. 9 se označuje jako § 16 odst. 8 a zrušují se odkazy pod 
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čarou č.12a až 12c, zejména pak odkaz na zákon č. 174/2003 Sb., o převodu některého 
nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo 
vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky. Trvale nepotřebný 
majetek, se kterým mají právo hospodařit státní podniky a který má být na základě 
rozhodnutí vlády darovací smlouvou převeden do vlastnictví územně samosprávných celků, 
popřípadě jejich sdružení, budou uskutečňovány podle obecných smluvních principů 
vyplývajících ze zákona č. 89/2012 Sb. a nikoliv podle zvláštního zákona týkajícího se pouze 
určitého typu majetku státu. Nově navrhované znění § 16 odst. 8 především zjednodušuje 
postup státních podniků při převodech pozemků, na kterých jsou vybudovány silnice II. a III 
třídy, nebo místní komunikace ve vlastnictví územních samosprávných celků. Důvodem této 
navrhované právní úpravy je především narovnání majetkoprávních sporů, které jsou 
způsobeny tím, že zákonem byly na územní samosprávné celky převedeny výše uvedené 
pozemní komunikace, avšak nikoliv pozemky pod těmito komunikacemi, které zůstaly 
ve vlastnictví státu a hospodaří s nimi zejména Lesy České republiky, státní podnik.  

Jsou-li předmětem bezúplatných převodů jiné nemovité věci, než pozemky pod 
komunikacemi, zůstává zachován dosavadní právní stav s tím, že ustanovení § 16 odst. 8 
je formulačně uvedeno do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podnik 
může uzavřít s územním samosprávným celkem darovací smlouvu o bezúplatném převodu 
nemovité věci na návrh zakladatele po předchozím souhlasu vlády. 

 
K bodu 60:  
S ohledem na vložení nových ustanovení § 17a až § 17e se nadpis „Nakládání s určeným 
majetkem“ zrušuje a nový nadpis „Nabývání majetku a nakládání s majetkem podniku“ 
se umísťuje nad § 17.  
 
K bodu 61:  
Upřesňuje se, že zakladatel může v průběhu podnikatelské činnosti podniku měnit vymezení 
určeného majetku pouze v případech, kdy to vyžadují naléhavé strategické, hospodářské, 
společenské, bezpečnostní nebo jiné zájmy státu. V průběhu podnikání podniku může 
zakladatel rozhodnout o snížení nebo zvýšení rozsahu určeného majetku.  

Nově se vyžaduje, aby podnik nakládal s určeným majetkem pouze s předchozím 
schválením zakladatele. Upřesňuje se tak dikce dosavadního ustanovení § 17 odst. 2, která 
v praxi vyvolávala nejasnosti. 

Doplňuje se nové ustanovení, kterým se podnikům ukládá povinnost, aby určený majetek 
sledovaly odděleně na samostatných analytických účtech. Toto opatření umožní lepší 
kontrolu určeného majetku a prostřednictvím jeho zvláštní evidence bude možné lépe 
sledovat jeho využívání pro potřeby podnikatelské činnosti podniku a nakládání s ním. 

Nově se podnikům ukládá povinnost, nakládat s majetkem podniku v souladu s pravidly 
veřejné podpory. Státní podniky se chovají na trhu jako jiné podnikatelské subjekty 
a nemohou při nakládání se svým majetkem získat oproti dalším podnikatelským subjektům 
žádné výhody a také nemohou dalším subjektům žádné výhody poskytovat. Při své 
podnikatelské činnosti jsou státní podniky účastníky hospodářské soutěže a musí se chovat 
jako všichni ostatní soutěžitelé v souladu s pravidly stanovenými zákonem na ochranu 
hospodářské soutěže. 

 
K bodu 62: 

Vkládají se nová ustanovení, která upravují nabývání majetku do práva hospodařit podniků 
a do vlastnictví státu, nakládání s majetkem podniku a vymezují obsah práv a povinností 
vyplývajících z výkonu práva hospodařit s majetkem podniku. 

Výslovně se upravuje, že podnik může nabývat majetek nejen od právnických a fyzických 
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osob, ale i od jiných státních podniků, organizačních složek státu a od jiných státních 
organizací. Vždy však musí být splněna podmínka, že předmětem nabytí majetku je majetek, 
který podnik potřebuje ke svému podnikání. Svěřuje se do působnosti zakladatele, aby určil, 
ve kterých případech vyžaduje nabytí nemovitých věcí do majetku podniku schválení 
zakladatele.  

Stanoví se, že při nabývání nemovitých věcí může podnik sjednat s prodávajícím pouze 
cenu, do výše rovnající se ocenění této nemovité věci podle cenových předpisů. Pokud jde 
o movité věci, nově se zakladateli ukládá povinnost, aby ve statutu určil cenové limity a další 
podmínky, za kterých může podnik movitou věc nabýt, a to vždy s přihlédnutím k významu 
a hodnotě konkrétních movitých věcí. Vyšší cenu nemovité věci než je stanoveno tímto 
zákonem nebo vyšší cenu movité věci než je stanoveno ve statutu podniku může podnik 
sjednat jen s předchozím schválením zakladatele, kterému musí důvody pro sjednání vyšší 
ceny nemovité nebo movité věci doložit. Podnik musí také zakladateli doložit, že nabytí 
konkrétní nemovité nebo movité věci, je v souladu s pravidly veřejné podpory. 

Nově se stanoví, že podnik může nabýt majetkovou účast v právnických osobách, a to pouze 
po předchozím schválení zakladatele. To se vztahuje jak na případy, kdy je podnik 
zakladatelem nebo spoluzakladatelem právnické osoby, tak i na případy, kdy podnik nabývá 
obchodní podíl nebo akcie v právnické osobě převodem od jiné právnické nebo fyzické 
osoby, popř. organizační složky státu, jiné státní organizace nebo jiného podniku.  

 

Ustanovení § 17b obsahuje ucelenou úpravu práva hospodařit s majetkem státu, tedy práva 
a povinnosti, které z tohoto právního institutu pro podnik vyplývají. Především se podnikům 
ukládá, že jsou povinny využívat svůj majetek účelně a hospodárně k podnikání v předmětu 
jejich podnikání. Podniky jsou povinny dbát na to, aby svůj majetek nepoškozovaly, 
nesnižovaly jeho hodnotu anebo nesnižovaly výnos z tohoto majetku. 

Podnik je povinen chránit svůj majetek před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo 
zneužitím.  

Podnik je povinen využívat všechny dostupné právní prostředky k ochraně svého majetku, 
k předcházení škodám a uplatňování náhrady škody vůči odpovědným osobám. V zájmu 
vytváření základního pořádku na úseku hospodaření s majetkem podniku vede podnik 
majetek v účetní evidenci a provádí jeho pravidelnou inventarizaci. Účetní závěrka podniku 
musí být ověřena auditorem. K nedostatkům vyplývajícím ze zprávy auditora musí přijmout 
ředitel podniku odpovídající opatření, o kterých musí do jednoho měsíce informovat 
zakladatele a dozorčí radu. 

 

Vytvářejí se zákonné předpoklady k tomu, aby převody majetku podniku, zejména pak 
převody nemovitých věcí do práva hospodařit jiných státních podniků, organizačních složek 
státu, jiných státních organizací, právnických nebo fyzických osob byly uskutečňovány 
transparentně a aby nakládání s majetkem podniku bylo podřízeno veřejné kontrole. 
V souladu s tímto záměrem se do zákona o státním podniku vkládá nové ustanovení § 17c, 
které ukládá státním podnikům povinnost, že má-li podnik, ve svém majetku nepotřebnou 
nemovitou věc, tedy nemovitou věc, kterou hodlá zcizit, zveřejní tuto skutečnost na Portálu 
veřejné správy za účelem informovanosti organizačních složek státu a jiných státních 
organizací o možnosti převzít takovou nemovitou věc do jejich příslušnosti hospodařit. 
Stanoví se, že projeví-li organizační složka státu nebo jiná státní organizace o převzetí 
nemovité věci zájem, uskuteční podnik převod nemovité věci do příslušnosti hospodařit této 
organizační složky státu nebo jiné státní organizace za cenu obvyklou.  Má-li být takový 
převod nemovité věci uskutečněn bezúplatně, je k němu třeba předchozí souhlas vlády 
vydaný na návrh zakladatele převádějícího státního podniku nebo na návrh jiného 
ministerstva, které má na uskutečnění takového bezúplatného převodu nemovité věci do 
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příslušnosti hospodařit organizační složky státu nebo jiné státní organizace důležitý zájem. 
Po marném uplynutí jednoměsíční lhůty od zveřejnění informace podniku o nepotřebné 
nemovité věci, může podnik s takovou nemovitou věcí naložit podle dalších ustanovení 
návrhu novely zákona o státním podniku, tedy může takovou nemovitou věc převést do 
práva hospodařit jiného státního podniku nebo do vlastnictví právnické či fyzické osoby. 
Tímto legislativním opatřením se zajišťuje, aby nepotřebné nemovité věci z majetku podniků 
mohly být přednostně využity v rámci státního vlastnictví, tedy u organizačních složek státu 
nebo jiných státních organizací, které je potřebují k plnění svých úkolů. 

 

Dále se upravují základní zásady pro nakládání s majetkem podniku. Převádí-li podnik ze 
svého majetku nemovitou věc přímým prodejem předem určenému nabyvateli, může tak 
učinit pouze za cenu v daném místě a čase obvyklou. K převodu nemovité věci za nižší 
cenu, se vyžaduje předchozí schválení zakladatele. Důvod pro sjednání nižší ceny nemovité 
věci musí podnik zakladateli doložit. Současně podnik musí zakladateli doložit, že takový 
převod nemovité věci je v souladu s pravidly veřejné podpory.  

Nově se upravuje regulace při nakládání s vybraným určeným nemovitým majetkem, který 
slouží k zajištění důležitých bezpečnostních nebo obranných zájmů státu. Jedná se např. 
o objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro navrhovanou právní úpravu je 
skutečnost, že se jedná o majetek strategického charakteru a významu, o jehož zachování 
má stát eminentní zájem. Povinnost zakladatele zjistit před vydáním souhlasu s nakládáním 
s určeným nemovitým majetkem podniku, zda o takový majetek státu nemají z důvodu 
zajištění důležitých bezpečnostních nebo obranných zájmů státu v rámci své působnosti 
nebo předmětu činnosti zájem jiné organizační složky státu, státní organizace nebo státní 
podniky, zavádí se do zákona prioritu dispozic s majetkem ve prospěch státu před jeho 
privatizací. Navrhovaná úprava mimo jiné souvisí se zákonem č. 15/2015 Sb., o zrušení 
vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů 
a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů). 

Nově se zavádí regulace nakládání s nemovitými věcmi, které nejsou součástí určeného 
majetku podniku. Svěřuje se do působnosti zakladatele, aby ve statutu podniku stanovil, 
ve kterých případech je k nakládání s nemovitými věcmi netvořícími součást určeného 
majetku potřebné jeho předchozí schválení. Zakladatel tak může regulovat nejen úplatné 
převody majetku podniku, ale i vznik nájemních vztahů, pachtu, zřizování zástavních práv 
nebo zřizování předkupních práv k majetku podniku.  

 

Dosavadní právní úprava se doplňuje o dosud chybějící ustanovení, které upravuje převody 
majetku podniku do práva hospodařit jiných podniků nebo do příslušnosti hospodařit 
organizačních složek státu či jiných státních organizací. Vychází se ze zásady, že takové 
převody majetku podniku jsou možné za předpokladu, že přejímající státní podniky potřebují 
převáděný majetek k podnikání v předmětu svého podnikání a že přejímající organizační 
složky státu nebo jiné státní organizace potřebují převáděný majetek k plnění svých úkolů. 

Má-li být uskutečněn převod nemovité věci z majetku podniku bezúplatně, potřebuje k tomu 
převádějící státní podnik předchozí schválení zakladatele.  

Rovněž převody majetku podniku na jiné státní podniky nebo na organizační složky státu či 
jiné státní organizace musí být uskutečňovány v souladu s pravidly veřejné podpory. Jde-li 
o bezúplatný převod nemovité věci, musí podnik soulad s pravidly veřejné podpory doložit 
zakladateli v souvislosti se žádostí o předchozí schválení této majetkové dispozice. 

 

V zájmu vytvoření možnosti pro operativní a efektivní využití nemovitých věcí z majetku  
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podniků v rámci státního vlastnictví zejména a pak pro naléhavé potřeby určité organizační 
složky státu nebo jiné státní organizace, se nově stanoví, že vláda může ve veřejném zájmu 
na návrh zakladatele nebo jiného ministerstva rozhodnout, že zakladatel odejme z majetku 
podniku nemovitou věc podle § 16 odst. 1 a převede ji bezúplatně do příslušnosti hospodařit 
organizační složky státu nebo jiné státní organizace, která takovou věc nezbytně potřebuje 
k plnění svých úkolů. 

 

K bodu 63:   

Zrušuje se pro nadbytečnost § 18, neboť povinnosti podniku týkající se vedení účetnictví jsou 
upraveny jinými právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví.  

 

K bodu 64: 

Ustanovení § 19 odst. 4 upravující fond zakladatele se doplňuje tak, aby nakládání 
s prostředky tohoto fondu bylo uskutečňováno v souladu s dokumenty schválenými vládou 
nebo zakladatelem podniku. 

 

K bodu 65:  

Zrušuje se odkaz na ustanovení § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku 
státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Touto úpravou dojde ke sjednocení právní 
úpravy s výkladovou praxí. V praxi převažuje výklad, že je na rozhodnutí vlády, v jakém 
režimu bude s majetkem podniku nakládáno, přičemž pokud vláda dříve projevila vůli 
majetek řešit v režimu zákona č. 92/1991 Sb., je pouze otázkou jejího nového rozhodnutí 
právní režim nakládání s majetkem státu změnit. 

Ustanovení § 24 zákona č. 77/1997 Sb. se původně, v době svého vzniku, vymezovalo vůči 
tehdy platnému § 45 zákona č. 92/1991 Sb. Později bylo ustanovení § 45 uvedeného zákona 
novelizováno zákonem č. 220/2000 Sb. a od té doby platí § 45 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. 
ve znění „S majetkem státu a majetkovými účastmi státu na podnikání právnických osob, 
vybranými k privatizaci, se nakládá pouze podle tohoto zákona.“. Majetek státu k privatizaci 
vybírá svým usnesením vláda. Podle převažující praxe platí, že s majetkem státu vybraným 
k privatizaci není nakládáno jinak, než podle zákona č. 92/1991 Sb., pokud o vyjmutí majetku 
z privatizace nerozhodne opět vláda.  

Poznámka č. 22 včetně odkazu pod čarou na zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu 
majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, se pro nadbytečnost zrušují.  

 
 
 
K Čl. II:  
 
Doplňuje se přechodné ustanovení, ve kterém se zakladatelům určuje lhůta  
k tomu, aby ve spolupráci se státními podniky přizpůsobili zakládací listiny a statuty podniků 
nové právní úpravě obsažené v tomto zákoně a  podali návrhy na zápis provedených změn 
do obchodního rejstříku.  
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K Čl. III: 
Navrhuje se, aby zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2016. 

  

 

 

 

V Brně dne 14. září 2015 

 

 

 

 

předseda vlády 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 

 

 

 

 

 

ministr průmyslu a obchodu 

Ing. Jan Mládek, CSc., v. r. 

 

 

 

 

 

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 

Mgr. Jiří Dienstbier, v. r. 
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