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VI.
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:
Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (nominační zákon)

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ze dne 9. listopadu 2016 č.j. 34 139/2016/2901 - 9
s termínem předložení stanoviska do 20 pracovních dnů ode dne jeho rozeslání.
Vyhodnocení připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce:
Připomínkové

Připomínka

místo
Úřad vlády ČR –
místopředseda
vlády pro vědu,
výzkum a inovace

1. Obecně k návrhu – Nesouhlasíme s řešením dané problematiky
formou zákona a preferujeme exekutivní variantu.

Vypořádání
ZÁSADNÍ ROZPOR trvá – 1., 2., 3., 5., 7., 8.

1. Neakceptováno. Zvolené řešení bylo
předmětem projednávání již věcného záměru
Na úvod zdůrazňujeme, že podporujeme cíl sledovaný návrhem předloženého zákona. MF v této souvislosti
zákona, nicméně z čistě věcných důvodů nesouhlasíme se zvoleným naplňuje rozhodnutí vlády, která se usnesla na
řešením. Předložený návrh zákona nesplňuje jeden ze základních formě zákona.
pojmových znaků zákona – vynutitelnost (nestanovuje povinnosti
a odpovědnost adresáta právní normy a nestanovuje sankci pro případ 2. Neakceptováno. Předložený návrh zákona
porušení tohoto zákona). Správa státního majetku je standardní neomezuje a neoslabuje roli ministra, který je
exekutivní činností, za níž v rovině politické odpovídají ministři vládě a nadále odpovědný za jmenování osob do
vláda Poslanecké sněmovně. Programový cíl (bod 9.7 koaliční příslušných orgánů právnických osob. Nadto
smlouvy) může vláda stejně dobře splnit tím, že svým usnesením je nutné podotknout, že systém je obdobně
zaváže „samu sebe“. Navíc při absenci sankce a ponechání pouze nastaven již nyní, kdy i vlastní odborníci
politické odpovědnosti bude předkládaný zákon pouhou proklamací, absolvují proceduru před nominačím výborem.
Odůvodnění:
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Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

jehož nerespektování nebude mít žádné důsledky.

3. Částečně akceptováno. Doplněna přílohy č.
1. Příloha č. 2 nebude doplňována, neboť
sloužila jen jako podklad pro věcný záměr.
Příloha č. 1 v této fázi nebude rozšiřována,
neboť z veřejných rejstříků je možné určit
přímou a nepřímou jmenovací pravomoc.

Odmítáme tvrzení ve zprávě RIA, že legislativní řešení by znamenalo
dosažení nejvyššího stupně právní jistoty pro danou oblast obdobně
jako v případě střetu zájmu, rozpočtových pravidel apod. – dané normy
jsou standardní zákonné normy s vymezenými adresáty právních
norem a s odpovědností deliktní (veřejní funkcionáři), popř. s
odpovědností za porušení rozpočtové kázně včetně stanovení 4. Částečně akceptováno. Zřízení Výboru
příslušných sankcí. Navíc tyto zákony zavazují i subjekty odlišné od prostřednictvím zákona zůstává zachováno.
státu a tudíž jiné než legislativní řešení v těchto oblastech není možné. Předkladatel se neztotožňuje s tvrzením, že
předmětné zřízení představuje narušení dělby
Rizikem – doufejme nezamýšleným – je kromě toho délka legislativního moci mezi zákonodárnou a výkonnou mocí.
procesu a blížící se termín voleb do Poslanecké sněmovny; zákon s Zřízení poradního orgánu je možné provést
velkou pravděpodobností již nebude schválen. Exekutivní řešení je tedy zákonem. Došlo k úpravě daného ustanovení
nejen nejefektivnější z důvodů vyjmenovaných již ve schváleném a to formulací „Vláda zřizuje“.
věcném záměru zákona, ale je především nejjistější cestou k naplnění
programového závazku vlády. Plně se ztotožňujeme se stanoviskem 5. Částečně akceptováno. Předkladatel
Legislativní rady vlády k věcnému záměru zákona, ve kterém shledává i nadále stanovení věkové hranice
poukazuje na rozpor s čl. 4 odst. 1 písm. c) bodem 2 Legislativních za žádoucí. Jedná se o věkovou hranici
pravidel vlády – problematiku lze řešit jinou než legislativní cestou. minimální, přičemž tato byla zvýšena z 25 let
Exekutivní řešení je ve zprávě RIA popisováno způsobem evokujícím na 30 let u členů Výboru a na 28 let u
nedůvěru v politickou kulturu, resp. nemožnost její kultivace. Dále uchazečů, za účelem zajištění vyšší míry
poukazujeme na to, že ve zprávě RIA sám předkladatel uvádí, že zkušeností.
legislativní řešení nevyplývá z žádného mezinárodního závazku a že
nejde ani o obvyklé řešení v okolních státech (výslovně jsou uvedeny 6. Částečně akceptováno. Upraveno znění §
Slovensko a Německo stanovující nominační pravidla v podstatě 10, aby nedocházelo k interpretaci, že se
usnesením vlády a pouze dílčí zákonnou úpravou např. u státních jedná o funkci, která má být obsazena
podniků). Lze naopak konstatovat, že navržená právní úprava v ministerstvu. Z návrhu zákona vyplývá, že
(stanovení nominačního procesu zákonem, ovšem bez návaznosti na nominační postup se uplatní tam, kde má
státní vlastnickou politiku) bude mezi státy OECD raritou. Konečně příslušné ministerstvo přímou jmenovací
poukazujeme rovněž na největší slabinu navrhovaného řešení – v pravomoc. Pouze důvodová zpráva doplňuje,
důvodové zprávě a ve zprávě RIA se v podstatě přiznává (ze že se jedná o „přímou“ jmenovací pravomoc,
samotného návrhu zákona to nevyplývá), že řešení může postihnout aby bylo najisto postaveno, že v ostatních
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Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

pouze funkce s přímou jmenovací pravomocí ministerstva. U
právnických osob, které stát majetkově ovládá (jako zakladatel nebo
jediný či většinový akcionář apod.), může snadno dojít k jmenování
protežované osoby do nepřímo jmenované funkce, a to naprosto
netransparentním způsobem, aniž by za to hrozil efektivní postih.

případech se zákon nepoužije (např. členy
představenstva jmenuje dozorčí rada).

7. Neakceptováno. Předkladatel shledává i
nadále stanovení věkové hranice za žádoucí.
Jedná se o věkovou hranici minimální,
Tato připomínka je zásadní.
přičemž tato byla zvýšena z 25 let na 30 let za
účelem zajištění vyšší míry možnosti nabytí
2. Obecně k návrhu – Návrh oslabuje roli a zodpovědnost ministerstva zkušeností.
při správě státního majetku – např. ministerstvo může disponovat
vlastními odborníky ve služebním poměru, které jmenuje do 8. Neakceptováno. Zvolené řešení bylo
příslušných funkcí v právnických osobách a kteří mají jasnou předmětem projednávání již věcného záměru
disciplinární odpovědnost vůči služebnímu úřadu, který je vyslal předloženého zákona. MF v této souvislosti
(a nesmí podle služebního zákona pobírat od této právnické osoby za naplňuje rozhodnutí vlády a zákon je připraven
výkon funkce odměnu). Nominační řízení v těchto případech v mantinelech schválených vládou.
představuje v podstatě formální a byrokraticky zatěžující postup.
Ohledně připomínky vztahující se ke zvolení
poslancem/senátorem u státního
zaměstnance považuje situaci za jasnou a
3. Ke zprávě RIA – Požadujeme do materiálu doplnit přílohy č. 1 a 2 srozumitelnou. V případě, že se státní
zprávy RIA a zároveň v příloze č. 1 uvést u všech vyjmenovaných zaměstnanec stane poslancem/senátorem
právnických osob s majetkovou účastí státu funkce s přímou jmenovací bude bránit zákon o střetu zájmu, aby
pravomocí ministerstev a funkce s nepřímou jmenovací pravomocí následně po skončení mandátu vykonával
funkci v právnické osobě s majetkovou účastí
(např. jmenování valnou hromadou, dozorčí radou apod.).
státu. Na jeho služebním poměru se nic po
Odůvodnění:
ukončení mandátu nemění.
Tato připomínka je zásadní.

Zpráva RIA odkazuje na přílohy č. 1 a 2, nicméně tyto přílohy nejsou
součástí předkládaného materiálu. Vzhledem k tomu, že zpráva RIA je
v podstatě totožná s věcným záměrem zákona, jedná se patrně
o totožné přílohy. Požadované doplnění přílohy č. 1 pokládáme
za nezbytné.

3

9. Akceptováno. Neztotožňujeme s namítanou
kontradiktorností, neboť cílem zákona je nejen
odpolitizování daného procesu, ale zejména
zavedení transparentních pravidel pro
nominační postup. Užití případné výjimky je
navázáno na krajně naléhavé nebo časové
důvody, tj. právě na využití výjimky
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Připomínkové

Připomínka

místo

Vypořádání

Tato připomínka je zásadní.
4. K § 3 odst. 1 – Požadujeme dané ustanovení upravit.
Odůvodnění:
Dle našeho názoru není možné, aby poradní orgán vlády byl zřízen
přímo zákonem – šlo by o porušení dělby moci mezi mocí
zákonodárnou a mocí výkonnou. Analogie se zřízením Legislativní rady
vlády podle kompetenčního zákona je použita nesprávně; kompetenční
zákon totiž sám nezřizuje Legislativní radu vlády, ale dává vládě
(poněkud nadbytečně) zákonné zmocnění k jejímu zřízení (srov. § 28a
kompetenčního zákona). Obdobná situace je i v případě zákona o
právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých
zákonů, kde je užita formulace „vláda zřizuje jako svůj poradní a
iniciativní orgán“.
Tato připomínka je zásadní.
5. K § 9 – Požadujeme slova „,ke dni jmenování dosáhla věku 25 let“
vypustit.
Odůvodnění:
Stanovení věkové hranice považujeme za problematické. Věková
hranici 25 let, která má dle důvodové zprávy zajistit toliko získání
odbornosti a životní zkušenosti, je velice subjektivní kategorií
(z hlediska „životní zkušenosti“ se jedná zpravidla o mnohem pozdější
věk). Vedle toho rozumný požadavek 5leté praxe pod písmenem d) se
kritériu věkové hranice 25 let blíží a v podstatě ho nahrazuje
(přihlédneme-li k tomu, že výkon praxe v činnostech zde uvedených je
vázán na plnoletost osoby).
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z transparentnosti. Použitý příklad vycházel
z politováníhodných skutečností, které se
přihodily. Mělo se však jednat pouze o
demonstrativní příklad krajně naléhavého
důvodu vycházejícího z reálné situace.
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Připomínkové

Připomínka

místo

Vypořádání

Tato připomínka je zásadní.
6. K § 10 – Požadujeme dané ustanovení upravit.
Odůvodnění:
Stávající znění tohoto ustanovení pokládáme za nevhodné – jeho
záměrem jistě nebylo obsazovat funkce v ministerstvu, ale regulovat
činnost ministerstva při obsazování funkce v právnické osobě
s majetkovou účastí státu. Dále poukazujeme na skutečnost,
že z návrhu zákona nevyplývá, že nominační postup se má týkat pouze
funkcí s přímou jmenovací pravomocí ministerstva, a bylo by žádoucí
tuto skutečnost v textu zákona zohlednit.
Tato připomínka je zásadní.
7. K § 12 odst. 2 – Požadujeme vypustit písm. a).
Odůvodnění:
Stanovení věkové hranice i v tomto případě považujeme za
problematické. Doporučujeme dané kritérium nahradit požadavkem
minimální praxe.
Tato připomínka je zásadní.
8. K § 19 – Požadujeme dané ustanovení upravit.
Odůvodnění:
Nesouhlasíme, aby se omezení vztahovalo pouze na poslance nebo
senátory (překladatel má zjevně na mysli mediálně exponovaný případ
tří poslanců ODS za Nečasovy vlády). Pokud sama povinná
transparentnost výběru (a z ní plynoucí veřejná kontrola) nepostačuje k
zabránění přidělování „trafik“, pak by se omezení kvůli střetu zájmu
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Připomínkové

Připomínka

místo

Vypořádání

mělo týkat i dalších politických funkcí – především samotných ministrů,
u nichž hrozí tento druh střetu zájmů mnohem více (k tomu srov.
poměrně širokou definici veřejného funkcionáře v zákonu o střetu
zájmů).
Na druhou stranu poukazujeme na střet navržené právní úpravy se
služebním zákonem – zvolení poslancem nebo senátorem má
v případě státního zaměstnance za následek pozastavení výkonu
služby (§ 33 odst. 4 písm. a) služebního zákona) a po skončení
mandátu se státní zaměstnanec zařadí na původní místo výkonu
služby (§ 70 odst. 1 služebního zákona). Předkládaný návrh nepočítá
se situací, kdy jmenovanou funkci v právnické osobě s majetkovou
účastí státu vykonává státní zaměstnanec zařazený v ministerstvu,
který může být zvolen poslancem či senátorem – není zřejmé, zda tím
automaticky zaniká i jeho jmenování do funkce v právnické osobě.
Rovněž není pamatováno na situaci, kdy se státní zaměstnanec po
skončení mandátu vrací na původní služební místo, ale ministerstvo jej
po dobu čtyř let nesmí nominovat (i kdyby se jednalo o sebelepšího
odborníka). V podstatě zde dochází k omezení ústavně zaručeného
pasivního volebního práva, které ani služební zákon nevyloučil.
Zde se naplno ukazuje jednak absence vlastnické politiky státu
a upřednostňování transparentnosti nominačního postupu na úkor
kvalitní správy státního majetku pod zodpovědností příslušného
ministerstva a jednak nepromyšlení všech možných životních situací,
které při aplikaci zákona mohou nastat.
Tato připomínka je zásadní.
9. K § 11 v důvodové zprávě – Požadujeme z textu vypustit pasáž
uvádějící zřícení polského letadla ve Smolensku.
Odůvodnění:
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Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

Uvedení zřícení polského vládního letadla ve Smolensku jako příkladu
krajně naléhavého důvodu pro výjimku z nominačního postupu
považujeme jednak za velmi nevkusné, jednak za kontradiktorní
vzhledem k proklamovanému cíli návrhu, kterým je odpolitizování
nominačního postupu (osoby tragicky zahynuvší při leteckém neštěstí
byly osoby v politických funkcích).
Tato připomínka je zásadní.
Ministerstvo pro
místní rozvoj

Podle předkladatele návrh představuje naplnění bodu 9.7
Koaliční smlouvy, ve kterém se požaduje vytvoření závazných
standardů pro nominaci zástupců státu do obchodních společností a
státních podniků, včetně stanovení zásad pro odměňování jejich
managementu.
Materie
upravovaná
v předloženém
návrhu
nominačního zákona podle našeho názoru nesplňuje požadavky
kladené na úpravu prováděnou formou zákona, což plyne i z RIA
k návrhu zákona (např. „negativním rysem tohoto řešení zákonem je
zatížení právního řádu České republiky zákonnou úpravou v oblasti,
kde by výsledku mohlo být dosaženo i nelegislativním opatřením“).
Předkladatel upravuje zákonem Výbor pro personální nominace,
který je poradním orgánem vlády a zároveň bude organizační
jednotkou Úřadu vlády. Výbor vydává jakási „doporučení“, od kterých
se ale zakladatelské ministerstvo, které navrhuje do vlády zástupce
státu do orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu, může
odchýlit, pokud to odůvodní. Členy výboru jmenuje vláda s tím, že
každý člen je odvolatelný na návrh kteréhokoli člena vlády. Všechny
prvky této navrhované úpravy v nominačním zákoně jen potvrzují, že
se nejedná o vztahy, které musí být upraveny zákonem. Za stávajícího
obsahu navrhovaného zákona lze konstatovat, že tato úprava svědčí
spíše o vhodnosti exekutivní úpravy podle varianty 2 ze Závěrečné
zprávy z hodnocení dopadů regulace k návrhu. Tato úprava by upravila
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BEZ ROZPORU
Obecná připomínka: Neakceptováno. Zvolené
řešení bylo předmětem projednávání již
věcného záměru předloženého zákona. MF
v této souvislosti naplňuje rozhodnutí vlády,
která se usnesla na formě zákona. Při tvorbě
paragrafovaného znění se MF drželo
obsahových mantinelů uvedených ve
schváleném věcném záměru.
1. Neakceptováno. Zvolené řešení bylo
předmětem projednávání již věcného záměru
předloženého zákona. I zde se MF drželo
obsahových mantinelů uvedených ve
schváleném záměru.
V rámci meziresortního připomínkového řízení
MF nepřistoupilo k zavedení sankčního
mechanismu ve formě neplatnosti či
nezákonnosti v důsledku nedodržení
nominačního postupu. Takovýto sankční
mechanismus by představoval zásah do
právní úpravy obsažené v jiných zákonech
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Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

stávající stav a byla by realizována formou usnesení vlády, které je
závazné pro všechna ministerstva. V současné době takto funguje
Vládní výbor pro personální nominace a celá řada dalších poradních
orgánů vlády, jako např. Legislativní rada vlády, Výbor pro Evropskou
unii, Vládní dislokační komise a další. Není důvod, proč by se jeden
z poradních orgánů vlády měl upravovat zákonem a ostatní poradní
exekutivní cestou - usneseními vlády.
Požadujeme návrh zákona upravit tak, aby jeho obsah
odpovídal nutnosti legislativního řešení.
Tato připomínka je zásadní.
Konkrétní připomínky k jednotlivým ustanovením
(nebude-li vyhověno obecné připomínce)
1)
V návrhu zákona zcela chybí kontrolní mechanismy a
sankce v případě neplnění zákonných ustanovení. Tento nedostatek
byl již předmětem rozporu s MV ve fázi projednávání návrhu věcného
záměru. Požadujeme do návrhu dopracovat kontrolní mechanismy a
sankce.
Tato připomínka je zásadní.
2)
Z návrhu není zřejmé, jaký právní předpis upravuje
výběrové řízení konané s uchazečem zakladatelským ministerstvem a
proces posuzování vhodného konkrétního zástupce státu Výborem pro
personální nominace (výsledkem je „písemný záznam o provedeném
pohovoru“). Rovněž není jasné, jaké právní postavení a režim bude mít
výběrová komise ministerstva (§ 13). Návrh vůbec neupravuje, zda
uchazeč bude mít právo se odvolat v případě neúspěchu u výběrového
řízení na zakladatelském ministerstvu nebo v případě, že nebude
navržen Výborem pro personální nominace. Pokud bude mít uchazeč

8

(např. zákona o státním podniku, zákona o
obchodních korporacích). Při instalování do
funkce v orgánu právnické osoby se bude
postupovat podle obecné právní úpravy dané
právní formy.
Odpovědnost bude ponechána zejména
v politické rovině.
2. Neakceptováno. Proces výběru kandidáta
na příslušeném ministerstvu je vnitřní
záležitostí tohoto ministerstva a souvisí
s politickou odpovědností příslušného ministra
za výběr nejvhodnější osoby do dané funkce.
Nejvhodnější způsob úpravy tohoto vnitřního
procesu ministerstva se jeví vnitřní předpis
(např. pokyn ministra, směrnice, apod.).
Proces posuzování ze strany Výboru je
upraven právě návrhem zákona a dále bude
vycházet ze Statutu a Jednacího řádu tohoto
Výboru. Uchazeč nebude mít na vznik funkce
právní nárok, což je dáno tím, že funkce, které
jsou předmětem navrhované úpravy, mají
soukromoprávní charakter, tj. nejedná se o
veřejné funkce nebo služební poměr.
3. Neakceptováno. Proces nepovažujeme za
komplikovaný a nejasný, zejména s ohledem
na skutečnost, že odráží obdobně dosavadní
nominační postup pro případy členství
v dozorčích radách. Navrhovaná úprava je
systematicky členěna. V prvé řadě se
pojednává o vzniku Výboru a jejich členech –
na členy Výboru jsou stanoveny podmínky,
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Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

tuto možnost, není v návrhu upraveno, ke kterému orgánu se bude
odvolávat. Návrh dále neřeší, zda uchazeč bude mít možnost využít
soudního přezkumu proti rozhodnutí ministerstva nebo Výboru pro
personální nominace. Požadujeme doplnit řešení výše uvedených
otázek do návrhu zákona.
Tato připomínka je zásadní.

jsou jmenováni vládou jako celkem na návrh
kteréhokoliv člena vlády.
Další část je věnovaná nominačnímu postupu,
tj. výběru kandidáta skrze nominační proces.
Nejprve dojde k vlastnímu výběrovému řízení
na příslušném ministerstvu, které předkládá
výběr nejvhodnějšího kandidáta k posouzení
(může předložit i více kandidátů). Po získání
stanoviska Výboru je další postup opět na
příslušném ministerstvu, resp. ministrovi.
Nelze tedy souhlasit, že by se proces nebylo
možné reálně ukončit. Rovněž není možné
upravit, kdo bude stát zastupovat, než se
někoho podaří vybrat. Je věcí ministerstva,
aby zajistilo navazující obsazení funkcí.
Navrhovaná úprava také počítá
s mechanismy, kdy vznikne krajně naléhavý
nebo časový důvod (bližší odůvodnění viz
důvodová zpráva). Každá dílčí situace je
řešitelná a navrhovaná úprava ji některak
nebrání.

3)
Proces výběru zástupců státu upravený v navrhovaném
nominačním zákoně je značně komplikovaný a nejasný. Ministerstvo
navrhne zástupce, výbor vykoná pohovor a dá ministerstvu záznam o
pohovoru, ministerstvo navrhne vládě konkrétní osoby, přičemž se ale
může odchýlit od názoru výboru. Ve vládě pak kterýkoli člen vlády
svým nesouhlasem s navrhovaným zástupcem zakladatelským
ministerstvem vrátí celý proces navrhování zástupců státu na úplný
začátek, to se prakticky může do nekonečna opakovat. Není nikde
upraveno, kdo bude zastupovat stát v právnické osobě s majetkovou
účastí státu, než se vůbec podaří někoho vybrat. Požadujeme v tomto
směru návrh dopracovat.
Tato připomínka je zásadní.
4)
Návrh neřeší situaci, kdy se zakladatelskému
ministerstvu do výběrového řízení nepřihlásí žádný uchazeč nebo
ministerstvo nikoho nevybere pro nesplnění odborných předpokladů.
Požadujeme v tomto směru návrh dopracovat.
Tato připomínka je zásadní.

4. Neakceptováno. V případě, že se nikdo na
danou pozici nepřihlásí nebo nebudou splněny
odborné předpoklady, je nutné konat výběrové
řízení znovu, příp. opakovaně. Ministerstvo
může nově zhodnotit, zda nastavení podmínek
je opravdu vyhovující.
V tomto ohledu není možné návrh zákona
5)
Věk člena výboru je v § 9 stanoven minimálně na 25 let. dopracovat, neboť není možné zajistit, aby se
Prakticky bude patrně nereálné, aby se zástupcem stala např. osoba osoby přihlašovaly.
ve věku 25 let s praxí 5 let v oboru práva. Doporučujeme zvážit zvýšení
věku člena výboru např. na 28 let.
5. Akceptováno. Věková hranice zvýšena na

9

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHXCVFK3)

Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání
30 let.

Ministerstvo obrany

1) K § 9 – členství ve Výboru pro personální nominace, a
související změny

ROZPOR – zásadní připomínka trvá (bod
2.)

V § 9 doporučujeme nahradit slova „fyzická osoba“ slovy „občan České
republiky“, dále v § 12 odst. 2 nahradit slova „fyzická osoba“ slovy
„občan České republiky“ a v § 17 vyškrtnout odst. 3. V návaznosti na 1. Neakceptováno. Předkladatel se domnívá,
uvedené navržené změny doporučujeme upravit také znění § 17 odst. že účast osob, kteří nejsou občany ČR, může
4 a § 18.
být v případě právě problematiky posuzování
osob do orgánů právnických osob velmi
Odůvodnění: Navrhovaným zákonem má být upraven postup při žádoucí (zahraniční zkušenosti s řízením
navrhování a výběru členů Výboru, který má posuzovat personální firem, HR apod.). Členství ve Výboru není
nominace osob, které mají zastupovat stát v řídících a dozorčích veřejnou funkcí ani státní službou, ale jedná
orgánech právnických osob s majetkovou účasti státu, předložené se o poradní činnost ve formě poradního
ministerstvem, do jehož působnosti právnická osoba s majetkovou orgánu vlády. Zde do popředí budou vstupovat
účastí státu spadá. Domníváme se, že je nanejvýš vhodné, aby zájmy zejména zkušenosti členů Výboru, přičemž
České republiky ve Výboru pro personální nominace hájili občané tyto mohou být čerpány i v zahraničí a pro
České republiky.
Českou republiku naopak přínosné.
Tato připomínka je doporučující.
2) K § 11 - Výběrové řízení
2. Neakceptováno. Navrhovaná úprava
představuje úpravu pravidel pro nominační
Vzhledem ke specifikům státních podniků založených Ministerstvem
postup, bez ohledu na právní formu nebo
obrany požadujeme vložit do ustanovení § 11 odst. 4 za slova „se
subjekt. Ministerstvo obrany požaduje výjimku,
nevztahuje na…“ slova „obsazení funkce v řídícím nebo dozorčím
pro níž není shledán důvod. Argumentace,
orgánu právnické osoby, u níž funkci zakladatele vykonává Ministerstvo
která je použita, se v plné míře uplatní také u
obrany, a dále na…“
jiných ministerstev, které jsou zakladateli.
Odůvodnění: Vzhledem ke specifikům státních podniků, u nichž funkci
Nadto je nutné konstatovat, že Ministerstvo
zakladatele vykonává Ministerstvo obrany, není prakticky použitelný
obrany nedisponuje výjimkou ani v současném
institut výběrového řízení při výběru osob do dozorčí rady. Vzhledem
pojetí nominačního postupu, ani ji
k tomu, že se díky specifikům těchto státních podniků musí jednat o
neuplatňovalo v rámci věcného záměru
osoby, které mají bezpečností prověrku pro práci s utajovanými
k návrhu zákona.
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Připomínkové

Připomínka

Vypořádání

informacemi, a které by navíc měly mít určitou odbornost v oblastech,
v nichž tyto státní podniky vykonávají činnost, je počet vhodných
kandidátů velmi nízký. Zvláště pokud uvážíme, že není vhodné do
těchto funkcí nominovat osoby, které jsou určitým způsobem spojeny
s dalšími subjekty vykonávajícími činnost v oblasti obrany
a bezpečnosti (zbrojařské firmy, poradenské společnosti apod.). Dále je
nutné říci, že tímto požadavkem dochází de facto ke zdvojování, neboť
osoby ucházející se o místo v řídícím či dozorčím orgánu musejí
nejprve projít výběrovým řízením a dále poté nominačním řízením u
Výboru pro personální nominace. Tento postup značně prodlužuje
dobu, po kterou trvá výběr nového člena řídícího či dozorčího orgánu,
což může v praxi omezit činnost dané společnosti. Navíc
transparentnost bude dle našeho názoru dostatečně zajištěna již
v rámci posuzování daného kandidáta Výborem pro personální
nominace. Kromě toho není zcela jasné, jakým způsobem bude
vypořádán vztah tohoto ustanovení s § 81 zákona č. 234/2014 Sb., o
státní službě, která hovoří o vyslání státního zaměstnance do řídících či
dozorčích orgánů, přičemž takovéto vyslání není zcela kompatibilní
s nutností výběrového řízení.

Smyslem a účelem navrhovaného zákona je
zajistit u právnických osob odbornost
příslušných orgánů. Z tohoto důvodu není dán
důvod, aby státní zaměstnanci nebyli
podrobeni výběrovému řízení na příslušném
ministerstvu, jehož cílem je zajistit co možná
nejširší možnost kandidátů (uchazečů) a
prověřit danou odbornost. Obecně má proces
výběrového řízení ztransparentnit výběr osob.
Nastavenému procesu nebrání, aby
požadavek na příslušný stupeň utajení a
služební poměr (příslušník Armády ČR) byl
nastaven v rámci požadavků ze strany
příslušného ministerstva.

místo

Tato připomínka je zásadní.
K důvodové zprávě
3) K odůvodnění § 12 odst. 1 - Podmínky pro výkon funkce
Doporučujeme lépe zdůvodnit požadavek na zavedení této povinnosti
ministerstev a dále lépe zdůvodnit jednotlivé zvolené požadavky.
Odůvodnění: Uvedené ustanovení považujeme za nadbytečné, neboť
to již vyplývá z povinnosti jednotlivých ministerstev jednat s péčí
řádného hospodáře. Rovněž tak připojený demonstrativní výčet
požadavků působí zavádějícím dojmem.
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3. Neakceptováno. Předmětné ustanovení
odráží skutečnost, že každá právnická osoba
má jiná charakteristika. Je na úvaze každého
ministerstva, aby stanovilo podmínky právě
s přihlédnutím k těmto charakteristikám, které
jsou vyjmenované v § 12 odst. 1. Důvodová
zpráva objasňuje význam daného ustanovení,
které předkladatel nepovažuje za nadbytečné,
neboť je jím jasně deklarováno, že v rámci
povinného výběrového řízení má uvést
konkrétní požadavky. Připojený výčet je pouze
demonstrativní, tj. na úvaze každého
ministerstva je případně stanovení dalších
požadavků. Uvedený výčet nepůsobí
zavádějícím dojmem, ale představuje pouze
demonstrativní výčet požadavků, ke kterým by
mělo ministerstvo jako řádný hospodář
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Připomínkové

Připomínka

místo

Vypořádání

Tato připomínka je doporučující.

přihlížet.

Ministerstvo
zdravotnictví

Zásadní připomínky - NE

BEZ ROZPORU

(doporučující)

Doporučující připomínky

1. Akceptováno.
2. A. Neakceptováno. Předkladatel považuje
1. K části první § 2 písm. d)
uvedené požadavky za dostačující. Např.
nepovažujeme za vhodné doplňovat
Není-li vzhledem k existenci jediné státní organizace účelné uvést vysokoškolské vzdělání, neboť není
obecné označení „státní organizace“, doporučujeme uvést alespoň vyloučeno, že velmi úspěšnou zkušenost
„státní organizace Správa železniční dopravní cesty“.
s řízením právnické osoby může mít i osoba
bez vysokoškolského vzdělání. V rámci
2. K části první § 5 a 9
nominantů na členy Výboru, by jednotlivá
kritéria (požadavky) měly být předmětem
A. Doporučujeme upřesnit, jaká kritéria (především s ohledem posouzení ze strany vlády v rámci jmenování.
na dosažené vzdělání, odbornou praxi a manažerské zkušenosti) musí
splňovat fyzická osoba, aby mohla být navržena a jmenována za člena 2. B. Akceptováno. Věková hranice nově 30
Výboru pro personální nominace. Jde o osoby, které budou hodnotit let.
nominanty na obsazení míst v řídících a dozorčích orgánech, kteří již
prošli řádným výběrovým řízením.
3. A. Akceptováno. Ponechán pouze pojem
„stanovisko“ (úprava § 15 odst. 3 písm. d) a §
B. Doporučujeme zvýšit věkovou hranici 25 let tak, aby člen vládního 16). Stanovisko má pouze doporučující
výboru mohl řádně splnit podmínku 5leté praxe v řízení právnických charakter a finální rozhodnutí je vždy na
osob, v oboru práva, personalistiky, auditní činnosti, ekonomie nebo ve příslušném ministerstvu, resp. ministrovi.
finanční či hospodářské oblasti.
3. B. Neakceptováno. S ohledem na
3. K části první § 15 odst. 1 a 3 a § 16
skutečnost, že Výbor může posuzovat
uchazeče, resp. se o svém stanovisku poradit,
A. Doporučujeme vyjasnit vztah mezi „záznamem“ pořízeným během i bez účasti uchazeče a následně by jeho
pohovoru s uchazečem, samotným „stanoviskem“ uvedeným v § 15
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Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

odst. 1 a „doporučením“ uvedeným v § 16. Vzhledem k tomu, že není
navrhováno, aby jednání před Výborem probíhalo jako například
správní řízení, ale půjde „pouze“ o stanovisko (doporučení?), které
bude podkladem pro rozhodnutí konkrétního ministerstva, musí být
zřejmý vztah mezi zmíněným doporučením a konečným rozhodnutím
příslušného ministerstva.

stanovisko mohlo ohrozit plnění lhůty
stanovené Výboru, není žádoucí doplňovat
záznam Výboru o stanovisko uchazeče.
Následně je na příslušném ministerstvu, jak se
zachová po doručení záznamu se
stanoviskem Výboru. Pokud by bylo kladné,
pravděpodobně se uchazeč nebude
B. Zároveň považujeme za vhodné, aby se mohl uchazeč vyjadřovat, bude-li negativní, je na
ke stanovisku Výboru vyjádřit. Nebude-li možné, aby se vyjádřil ještě v ministerstvu, aby danou věc projednala
rámci přípravy stanoviska (k jeho připravenému návrhu před odesláním s uchazečem.
příslušnému ministerstvu), bylo by vhodné, aby podkladem pro
rozhodnutí ministerstva bylo kromě daného stanoviska také vyjádření 3. C. Neakceptováno. Zvolené řešení bylo
uchazeče. Jde mimo jiné o řešení situace, kdy osoba (nominant) předmětem projednávání věcného záměru
navržená do funkce v řídícím nebo dozorčím orgánu sice úspěšně předloženého zákona. MF se při přípravě
projde výběrovým řízením, ale následně není vládním výborem paragrafovaného znění drželo obsahových
doporučena.
mantinelů uvedených ve schváleném záměru.
C. Alternativní možností řešení by pak mohlo být přehodnocení celé
koncepce Vládního výboru pro personální nominace tak, aby se
z poradního orgánu stal orgánem vydávajícím v řádném správním
řízení rozhodnutí o doporučení nebo nedoporučení nominanta.
Na základě příslušného odůvodnění by pak bylo možné podat proti
danému rozhodnutí opravný prostředek.
4. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace
V části II. (Definice problému a identifikace cíle, kterého má být
dosaženo) jsou v tabulce 1 (Počet obchodních společností a podniků
vykonávajících podnikatelskou činnost v členění podle resortu)
obsaženy zavádějící údaje týkající se počtu obchodních společností
zařazených pod Ministerstvo zdravotnictví.
Podle údajů MZ by měly být v dané tabulce uvedeny tyto údaje:
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4. Neakceptováno. Předmětná tabulka vychází
z Přílohy č. 1, kde jsou data uvedena za rok
2014. RIA v tomto směru doplněna
s upozorněním, že se jedná o naposledy
shromážděná data.
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Připomínka
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Vypořádání

AS – 2
(1. Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s., IČO: 283 38 766 – majetkový
podíl ve výši 24 %,
2. 4MEDI - Centrum buněčné terapie a diagnostiky, a.s., IČO: 285 85
330 – majetkový podíl ve výši 20%.),
SRO – 0
(Holte, s.r.o., IČO: 250 59 386, v likvidaci od 1. 8. 2016, obchodní podíl
100 % vlastní NNH,
Holte, Mateřská škola na Homolce, a.s., IČO: 294 16 248, v likvidaci od
1. 11. 2016, 100% akcionář Holte, s.r.o.),
KS – 0,
SP – 4,
Ostatní – 0.
Ministerstvo
spravedlnosti

1. K § 2 písm. b)
Z dotčeného ustanovení vyplývá, že se za právnickou osobu
s majetkovou účastí státu považuje mj. státní podnik, nejde-li o
státní podnik, jehož právní poměry se dosud řídí zákonem č.
111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1990 Sb. byl zrušen zákonem č. 77/1997 Sb., o
státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.
253/2016 Sb. (poslední novela zákona č. 77/1997 Sb.)
ve svých přechodných ustanoveních stanoví mj., že zakladatelé
ve spolupráci se státními podniky jsou povinni do 24 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přizpůsobit tomuto
zákonu zakládací listiny a statuty státních podniků a podat
návrh na zápis provedených změn do obchodního rejstříku.
Zákon č. 253/2016 Sb. nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2017,
přičemž lhůta pro přizpůsobení potřebných dokumentů uplyne
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ROZPOR – zásadní připomínka č. 12, 13
doporučující č. 7, 9
1. Nekaceptováno. Státní podniky „v režimu
zákona č. 111/1990 Sb.“ jsou (včetně těch
v likvidaci) ty, které podle § 20 odst. 1 zákona
č. 77/1997 Sb. nezačaly být v důsledku
nepřizpůsobení zakládací listiny považovány
za vzniklé podle zákona č. 77/1997 Sb. a které
se podle § 20 odst. 1, 2 a 3 od účinnosti
zákona č. 77/1997 Sb., tj. od 1. 7. 1997, řídí
výhradně „dosavadními předpisy“, tedy
zejména právě zákonem č. 111/1990 Sb. Ust.
§ 20 zákona č. 77/1997 Sb. je přechodné
ustanovení, které tak cíleně upravilo právní
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Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

dnem 1. ledna 2019. Datum nabytí účinnosti nominačního
zákona se předpokládá dnem 1. ledna 2018. V určitých
případech tedy bude možné v období roku 2018 obsazovat
osoby do řídících a dozorčích orgánů státních podniků mimo
režim nominačního zákona.

4. K § 11 odst. 4
Doporučujeme ustanovení doplnit o přesný okamžik nebo
časový úsek, kdy musí ministerstvo své rozhodnutí spolu
s odůvodněním zveřejnit. Vhodné se nám jeví, aby tak učinilo
nejpozději s předložením návrhu na nominaci Výboru pro
personální nominace.

poměry pro vybranou skupinu státních
podniků, jež se novému zákonu č. 77/1997
Sb. nepřizpůsobily. Tj. tato skupina státních
podniků se zákonem č. 77/1997 Sb. neřídí a
z toho důvodu také není vyňata z působnosti
zákona č. 219/2000 Sb. (srov. § 54 odst. 1
věta čtvrtá a pátá cit. zákona). Tento stav se
nezměnil ani novelizací zákona č. 77/1997 Sb.
provedenou zákonem č. 253/2016 Sb.
Přechodné
ustanovení
ke
změnám
provedeným tímto zákonem v zákoně č.
77/1997 Sb., které je obsaženo v čl. II bodu 1
zákona č. 253/2016 Sb., se týká pouze těch
státních podniků, které se zákonem č. 77/1997
Sb. ke dni zabytí účinnosti čl. II bodu 1 zákona
č. 253/2016 Sb. řídily, a nikoli těch, které se již
od 1. 7. 1997 Sb. řídí (nadále) právními
předpisy platnými a účinnými před uvedeným
datem, tedy především zmíněným dřívějším
zákonem č. 111/1990 Sb. Ve státních
podnicích v režimu zákona č. 111/1990 Sb. se
tak
podle
našeho
názoru
žádné
přizpůsobování zakládacích listin a statutů
aktuální novele zákona č. 77/1997 Sb. konat
nebude (a nemůže konat).
Jde o státní organizace, které již nejsou
hospodářsky aktivní, protože jsou v likvidaci,
v konkursu a nebo případně existují jako
„zbytkové“ pouze pro dořešení např.
restitučních sporů, dokončení privatizace,
apod.

5. K § 12 odst. 2 písm. a)

2. Akceptováno. Nově § 9 přesunut za § 5.

S ohledem na uvedené požadujeme slova „nejde-li o státní
podnik, jehož právní poměry se dosud řídí zákonem č.
111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších
předpisů,“ vypustit.
Tato připomínka je zásadní.
2. K systematice hlavy II
Navrhujeme uvést nejprve ta ustanovení, která upravují, jaké
požadavky musí člen Výboru pro personální nominace splňovat,
a až poté uvést ustanovení týkající se zániku výkonu této
funkce.
3. K § 10
Doporučujeme nahradit slova „ve kterém“ slovem „kterým“,
neboť funkce nebude obsazována v ministerstvu, ale
v právnické osobě s majetkovou účastí státu, která spadá do
působnosti příslušného ministerstva, a to právě příslušným
ministerstvem.
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Připomínkové

Připomínka
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6.

7.

8.

9.

Vypořádání

Doporučujeme spojku „a“ vypustit, neboť při kumulativním výčtu 3. Akceptováno.
se
spojka
„a“
vloží 4. Akceptováno.
až mezi poslední dvě možnosti (viz čl. 42 odst. 2 Legislativních 5. Akceptováno.
pravidel vlády).
6. Akceptováno. Vypuštěno ust. § 12 odst. 2
K § 12 odst. 2 písm. f)
písm. g) – je duplicitní s písmenem f) – pokud
Skutečnost, že se výběrového řízení může účastnit pouze splňuje podmínky stanovené tímto zákonem,
fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené na výkon tak splňuje i podmínky stanovené v odstavci 1.
funkce tímto zákonem, je již obsažena v ostatních písmenech
ustanovení § 12 odst. 2. Slova „tímto zákonem nebo“ tedy 7. Částečně akceptováno. Zvolené řešení bylo
považujeme
předmětem projednávání věcného záměru
za nadbytečná, a proto je požadujeme z dotčeného ustanovení předloženého zákona. MF se při přípravě
vypustit.
paragrafovaného znění drželo obsahových
mantinelů uvedených ve schváleném záměru.
K § 13
Výběrové řízení na příslušném ministerstvu
Požadujeme doplnit důvodovou zprávu o vysvětlení, jaké podléhá jeho vnitřním poměrům. Funkce, na
možnosti obrany proti závěrům výběrové komise má neúspěšný něž se úprava vztahuje, nejsou funkcemi
uchazeč, například při vyloučení jeho přihlášky. Dále veřejnými nebo ve státní službě a neexistuje
navrhujeme v návrhu zákona doplnit nějaký postup obrany na ně právní nárok. Naopak se jedná o funkce
pro neúspěšné uchazeče. I to je zárukou řádného průběhu podléhající soukromoprávní úpravě (zákoníku
výběrového řízení.
práce, smlouvám o výkonu funkce dle
soukromoprávních předpisů). V této
Dále navrhujeme stanovit, že se záznam z výběrového řízení souvislosti není v navrhované úpravě upraven
zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, jak proces pro neúspěšné uchazeče.
předpokládal věcný záměr k návrhu zákona.
Záznam z výběrového řízení se nebude
K § 15 odst. 3 písm. c)
uveřejňovat. Věcný záměr s touto skutečností
Namísto slova „uvedení“ navrhujeme uvést slovo „označení“, nepočítal, pouze obsahoval povinnou
které je podle našeho názoru vhodnější a přesnější.
uveřejňovací povinnost ve vztahu k předložení
K § 16
nominace konkrétní osoby.
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit v tom smyslu, aby
spolu
s informací 8. Akceptováno.
o odchýlení se od doporučení bylo zveřejňováno i jméno,
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příjmení, případně profesní životopis osoby, která byla do
orgánu
vyslána
namísto
osoby
vybrané
Výborem
pro personální nominace. Dále z textu ustanovení není jasné,
zda může být vybrána jakákoliv osoba, anebo osoba, která
zvítězila ve výběrovém řízení konaném na úrovni ministerstva.
Požadujeme upravit, aby byl záměr zřetelný. Kloníme se přitom
ke druhé variantě.
Rovněž považujeme za vhodné stanovit základní kritéria,
kterými se bude ministerstvo při rozhodování o odchylkách řídit.
10. K § 17 odst. 1
Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že požadavek
bezúhonnosti
je
koncipován
tak, aby se nejednalo o absolutní bezúhonnost, ale o takovou
bezúhonnost,
která
je relevantní z hlediska zákonem sledovaného účelu.
Ustanovení § 17 návrhu zákona stanoví, že za bezúhonnou se
pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla
pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, nebo pro
trestný čin hospodářský nebo pro trestný čin proti majetku,
pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
S ohledem
na
princip
proporcionality
považujeme
předkladatelem zamýšlené vymezení trestní bezúhonnosti, a to
zejména ve vztahu ke spáchání jakéhokoli úmyslného trestného
činu, za poměrně široké. Navrhujeme tedy bezúhonnost vymezit
ve vztahu k vykonávané činnosti, a to např. následujícím
způsobem
za
bezúhonnou
se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně
odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem
funkce nebo která byla pravomocně odsouzena za jiný trestný
čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon
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9. Odchýlení se se vztahuje pouze ke
stanovisku Výboru, nikoliv k celému
nominačnímu procesu. Vybrána může být
pouze osoba, která prošla výběrovým řízením
a procesem před Výborem. Třetí osobu je
možné vybrat pouze za podmínek
stanovených zákonem, tj. v případě
naléhavosti dle § 11 odst. 4. V tomto směru
doplněna důvodová zpráva.
Dle názoru předkladatele je mechanismus
nominačního procesu nastaven tak, že není
možné vybrat jinou osobu, než která prošla
výběrovým řízením a posouzením před
Výborem. V tomto ohledu tedy není možné
doplnění u odchýlení připojením vybrané
osoby. Vždy totiž půjde o situaci odchýlení se
od případného negativního stanoviska Výboru.
Ke stanovení základních kritérií při
rozhodování o odchylkách přímo v zákoně se
MF staví negativně, a to z důvodu, že tato
základní kritéria pro jejich různorodost není
možné stanovit.
10. Neakceptováno. Předkladatel navrhuje
ponechat v současném znění. Důvodem je
skutečnost, že se jedná o úpravu, která má
směřovat k obsazování funkcí, u nichž existuje
veřejný zájem na jejich řádném výkonu. V této
souvislosti by měl uchazeč disponovat
„čistým“ rejstříkem trestů, který je jedním
z předpokladů pro získání důvěry v řádný
výkon funkce.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHXCVFK3)

Připomínkové
místo

Připomínka
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funkce.
11. K § 20
Navrhovaná formulace přechodného ustanovení fakticky
značně časově posunuje použití návrhu zákona. Doporučujeme
přeformulovat přechodné ustanovení v závislosti na konečném
výsledku poslední změny zákona č. 159/2006 Sb.
12. Nad rámec návrhu zákona
Ministerstvo spravedlnosti vítá předložený návrh, jehož přijetí
bude mít nepochybně kladný dopad na právnické osoby
s majetkovou účastí státu, jakož i na jejich obraz v očích
veřejnosti. Máme nicméně za to, že kultivace této oblasti by
měla být zajištěna také úpravou určitého vyššího standardu
stran vlastního výkonu funkce vyslaného člena, jakož i obecně
správy a řízení daných právnických osob (corporate
governance). Takový přístup ostatně naznačuje koncepční
materiál zpracovaný Ministerstvem financí nazvaný „Strategie
vlastnické politiky státu“. Domníváme se, že dalším vhodným
instrumentem je konkretizace a rozvinutí obecných zásad,
obsažených ve zmíněné strategii, do pro praxi více návodného
„kodexu“ řádné správy a řízení právnických osob s majetkovou
účastí státu. Kodex by měl mít povahu doporučující metodiky
(soft-law) s uplatněním principu comply or explain. Inspirovat se
lze množstvím zahraničních úprav, například našemu právnímu
prostředí blízkým Rakouskem a Německem1; uznávané jsou

11. Neakceptováno. Ačkoliv si je MF vědomo
dění kolem poslední změny zákona č.
159/2006 Sb., neztotožňujeme se s tím, aby
nová právní úprava zasahovala do již
existujícího stavu. V zájmu právní jistoty by
nová právní úprava měla platit až pro osoby,
jejichž mandát vznikl po účinnosti zákona.
12. Neakceptováno – nevztahuje se k návrhu
zákona. MF se vypořádá s navrženým pojetím
uvedeným připomínkovým místem v rámci
materiálu Strategie vlastnické politiky státu.
13. Neakceptováno. Jde nad rámec zákona a
pojetí věcného záměru schváleného vládou.
Následné vzdělávání by navíc mělo být
součastí Kodexu příslušné společnosti, příp.
vlastnické politiky státu. Předmětný požadavek
představuje doporučení pro danou společnost,
která by měla vzdělávat orgány právnických
osob komplexně, nikoliv jen vyslané osoby za
stát. Nadto se nelze ztotožnit, že by následné
vzdělávání mělo být hrazeno ze státního
rozpočtu, naopak by mělo jít k tíži dané
právnické osoby.

Úprava německá je dostupná na:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Bundesvermoegen/Privatisierungs_und_Beteiligungspolitik/Beteiligungspolitik/grundsaetzeguter-unternehmensfuehrung-anlage-de.pdf?__blob=publicationFile&v=7, rakouská: https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=49430.
1
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také principy vypracované OECD2. Kodex by měl obsahovat Ostatní vznesené připomínky související
pravidla vyplývající z dobré praxe (ať již tuzemské či zahraniční) s tímto bodem jsou neakceptovány.
co
se
týče
složení
orgánů
a odměňování jejich členů, střetu zájmů a způsobu jeho řešení,
obchodního vedení, transparentnosti, informování ministerstva
a veřejnosti, vnitřní kontroly a dalších otázek.
Tato připomínka je zásadní.
13. Nad rámec návrhu zákona
K novému § 17
Profesionalizace zástupců státu v orgánech právnických osob
s majetkovou účastí státu vyžaduje kromě stanovení požadavků
na vstupní vzdělání i aktivní udržování potřebných znalostí a
seznamování se s aktuálními trendy a riziky. Navrhujeme proto
zakotvit povinnost vyslaných osob prohlubovat si své vzdělání,
jako je vyžadováno například u státních zaměstnanců.
Prohlubování
vzdělání
by
mělo
být
zaměřeno
na oblast řízení a správy společnosti (corporate governance) a
také
na
obor
činnosti,
ve kterém daná právnická osoba působí; vždy v závislosti na
funkci, kterou vyslaný člen vykonává. V současné době existuje
široká nabídka tuzemských i zahraničních kurzů zaměřených na
vzdělávání vysokého managementu. Ceny kurzů začínají
na cca 3 tisících Kč. Náklady vynaložené na prohlubování
vzdělání by měl nést stát, resp. příslušný úřad, který osobu do
orgánu vysílá. Z uvedených důvodů navrhujeme vložit nový §
17, který zní:

Vzorový kodex vypracovaný OECD je dostupná na: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises2015_9789264244160-en;jsessionid=l3jfbitj4g4a.x-oecd-live-02
2
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„§ 17
Vzdělávání vyslaných členů
(1) Vyslaný člen je povinen prohlubovat si vzdělání.
(2) Prohlubování vzdělání vyslaného člena se zaměřuje na jeho
znalosti a dovednosti v oblasti správy a řízení společnosti a v oblasti
předmětu činnosti právnické osoby s majetkovou účastí státu, zejména
s ohledem na aktuální rizika.
(3) Náklady vynaložené na prohlubování vzdělání nese stát.“.
Tato připomínka zásadní.
Související změny
K názvu zákona
V návaznosti na výše uvedenou připomínku doporučujeme
změnu názvu zákona, například následujícím způsobem:
„zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu, o některých jejich
povinnostech a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (nominační zákon)“
K§1
V návaznosti na výše uvedenou připomínku navrhujeme rozšířit
předmět úpravy zákona v následujícím smyslu:
„§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) zřízení, působnost a pravomoc Výboru pro personální nominace,
b) postup při výběru osob, které mají zastupovat stát v řídících a
dozorčích orgánech právnických osob s majetkovou účastí státu (dále
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jen „nominační postup“) a
c) některé povinnosti osob, které zastupují stát v řídících a
dozorčích orgánech právnických osob s majetkovou účastí státu
(dále jen „vyslaní členové“).
(2) Tento zákon se nepoužije
na nominační postup
v případech, kdy dojde k zavedení režimu překlenovací instituce nebo
osoby
pro
správu
aktiv
vůči
obchodní
korporaci
s majetkovou účastí státu podle zákona upravujícího ozdravné postupy
a
řešení
krize
na finančním trhu.“.
K přečíslování paragrafů
V návaznosti na výše uvedenou připomínku rovněž bude nutné
přečíslovat stávající paragrafy.
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1. Obecná připomínka k návrhu zákona:
Navrhujeme, aby problematika výběru osob do řídících a dozorčích
orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu byla řešena
prostřednictvím exekutivního řešení (formou usnesení vlády), které
je flexibilnější než řešení legislativní.
Máme za to, že problematiku lze řešit jinou než legislativní cestou, a
to cestou exekutivní, neboť správa státního majetku patří především
do exekutivní činnosti, za jejíž výkon jsou odpovědni ministři vládě a
vláda Poslanecké sněmovně. Dále máme za to, že výběr osob do
řídících a dozorčích orgánů není otázkou, která by nezasahovala do
fungování státních a společností s majetkovou účastí státu (že by se
jednalo jen o výkon vlastnické politiky státu).
K odmítnutí legislativní cesty nás dále vede skutečnost, že:
- legislativní řešení dané problematiky by bylo mezi státy OECD
spíše ojedinělé;
- předložený materiál v podobě legislativního textu postrádá jeden
ze základních pojmových znaků zákona, a to vynutitelnost, když
z něho není zřejmé, jaké má adresát právní normy povinnosti a
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ROZPOR – zásadní připomínky 1., 2., 6., 7.,
10. až 13.,16.
1. Neakceptováno. Zvolené řešení bylo
předmětem projednávání již věcného záměru
předloženého zákona. MF v této souvislosti
naplňuje rozhodnutí vlády, která se usnesla na
formě zákona a na jeho obsahových
mantinelech.
Lze souhlasit, že dvoustupňovému pojetí
výběru kandidátů povede k prodloužení
nominačního procesu oproti dosavadnímu
stavu. Je však nutné si uvědomit, že smyslem
a účelem navrhovaného zákona je zajistit u
právnických osob odbornost příslušných
orgánů. Cílem výběrového řízení je zajistit co
možná nejširší možnost kandidátů (uchazečů)
a prověřit danou odbornost. Obecně má
proces výběrového řízení ztransparentnit
výběr osob.
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odpovědnost, respektive není zřejmé, jaké jsou sankce pro
případ porušení povinností stanovených zákonem;
- s ohledem na blížící se termín voleb do Poslanecké sněmovny
nelze předpokládat, že by návrh zákona mohl být v daném
volebním období schválen. Máme tedy za to, že eventuální
legislativní řešení by mělo být navrženo nově ustavenou
politickou reprezentací, která za toto navržené řešení rovněž
ponese odpovědnost.
Domníváme se, že navrhovaný systém je v rozporu s principy
efektivity
a hospodárnosti veřejné správy, neboť fakticky znamená, že
posuzování kandidátů do orgánů právnických osob s majetkovou
účastí státu bude zbytečně dublováno, neboť jak v rámci
nominačního procesu na ministerstvech (tj. při povinných výběrových
řízeních), tak v řízení před Výborem pro personální nominace budou
kandidáti posuzování na základě totožných podkladů a z totožných
hledisek. Pokud by úkolem Výboru pro personální nominace byl
pouze přezkum výběrových řízení realizovaných ministerstvy, bylo by
třeba jeho rozhodovací proces nastavit zcela odlišně.
Považujeme také za nutné upozornit, že dvoustupňový systém
výběru kandidátů, obsažený v návrhu zákona, v praxi povede ke
značnému prodloužení celého procesu výběru, což může vést k
poměrně zásadním komplikacím zejména v případě kandidátů do
statutárních orgánů společností (schopné odborníky je obvykle třeba
angažovat
poměrně
rychle
i
s ohledem
na skutečnost, že odměny členů statutárních orgánů v státních
podnicích nebo ve společnostech s majetkovou účastí státu obvykle
nedosahují
odměn
v soukromém sektoru). Navrhovaný zdlouhavý proces povinně
předcházející jmenování (dle našeho názoru lze předpokládat jeho
trvání cca půl roku) by tedy mohl znamenat ztrátu schopných
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2. Neakceptováno. Materiál vychází
z projednávaného věcného záměru.
Odůvodnění přijetí navrhovaného zákona
vychází z RIA a důvodové zprávy. V tomto
směru považuje předkladatel dokumenty za
dostačující.
3. Částečně akceptováno. Do ustanovení § 15
odst. 2 doplněna možnost přizvat si nezávislou
třetí osobu, tj. ad hoc odborníka. Současně
doplněna důvodová zpráva.
Základní principy fungování a postupu Výboru
budou součástí Statutu a Jednacího řádu.
4. Akceptováno. I v tomto případě se vychází
z věcného záměru zákona schváleného
vládou. Důvodová zpráva jednoznačně
obsahuje vymezení, že zákonný postup se
uplatní v případě, kdy je dána tzv. přímá
personální pravomoc“. Následně je uvedeno,
že zákonný postup nedopadá již na situace,
kdy např. členy představenstva volí dozorčí
rada, přičemž pouze dozorčí rada je v přímé
personální pravomoci. Nominaci osoby do
představenstva již nelze podrobit zákonnému
nominačnímu postupu, neboť by docházelo ke
kolizi se soukromoprávní úpravou.
Jedná-li se o menšinový podíl, pak i v takovém
případě se uplatní zákonný nominační postup,
pokud na valné hromadě příslušné
ministerstvo navrhuje kandidáta, bez ohledu
na skutečnost, zda bude valnou hromadou
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kandidátů a zvýšení rizika, že statutární orgány těchto právnických
osob budou obsazovány méně schopnými kandidáty. V této
souvislosti pak nelze přehlédnout, že i přes značný vliv Výboru na
výběr kandidátů do orgánů právnických osob zůstává konečná
odpovědnost za tuto volbu a v návaznosti na to i za fungování a
majetkovou prosperitu těchto podniků na příslušném ministrovi.

zvolen či nikoliv. Tento postup je nastaven
objektivně s přihlédnutím k dílčím možnostem
konkrétních situací (např. akcionářských
dohod).
I přes výše uvedené došlo k úpravě
paragrafovaného znění, z něhož výslovně
vyplývá nominační pravomoc (viz § 1 odst. 1
písm. b), § 3 odst. 2, § 10).

Tato připomínka je hlavní připomínkou a ostatní připomínky jsou
koncipovány pouze pro případ, že této hlavní zásadní připomínce
nebude vyhověno.
Tato připomínka je zásadní.
2. Obecná připomínka k celému materiálu:
Navrhujeme doplnění důvodové zprávy o relevantní důvody
k zavedení nového systému.
Dle našeho názoru není v předkládaném materiálu dostatečně
vysvětlena potřebnost nové právní úpravy, není jasné, proč je
navrhována změna stávajícího systému, který se osvědčil a bez
jakýchkoliv problémů funguje. Domníváme se, že předkladatel k této
zásadní otázce nepředložil ani ve věcném záměru zákona relevantní
a dostatečně přesvědčivé důvody pro změnu stávajícího systému.
Tato připomínka je zásadní.
3. Obecná připomínka k celému materiálu:
Navrhujeme doplnění zákona o základní principy fungování a
postupů při rozhodování Výboru pro personální nominace.
Máme za to, že pokud je již volena varianta zákonného zakotvení
Výboru pro personální nominace, měly by alespoň základní principy
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5. Neakceptováno. Institut odvolání člena
Výboru musí být co nejvíce odpolitizován, aby
předmětný Výbor byl odproštěn od politických
tlaků spojených například s výměnou
politického spektra po proběhnuvších volbách.
Není patrné, co připomínkové místo
odvoláním člena Výboru z důvodu pochybení
při výkonu funkce má na mysli. Jedná-li se o
skutečnost, že by člen Výboru neodhalil při
pohovoru, že dané oblasti, v níž má mít
nominant praxi a zkušenost nerozumí nebo ji
neovládá, měl by toto uvést již v rámci
pohovoru. Nelze však přistoupit k absurdnímu
vymezení pochybení při výkonu, kdy by
například člen Výboru nepoložil nějakou dílčí
odbornou otázku (např. v případě právníka
určitý druh práva, který pro právnickou osobu
není stěžejní – např. insolvenční právo).
6. Neakceptováno. I v tomto případě se
vychází z věcného záměru zákona
schváleného vládou. Nadto, pokud kterýkoliv
z členů vlády bude mít o kandidátovi na člena
Výboru pochybnost, bude tato projednána
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fungování a postupy při rozhodování tohoto Výboru být upraveny
zákonem
a
nikoliv
ponechány
k úpravě až do Statutu a Jednacího řádu Výboru.
Například v rámci věcného záměru zákona a vypořádání jeho
připomínkového řízení byla zmiňována možnost, že by k
rozhodování Výboru mohli být ad hoc přizváni také odborníci na
danou oblast. Z návrhu zákona však již taková možnost není
upravena a ani z důvodové zprávy nevyplývá, že se s ní nadále
pracovalo.
Tato připomínka je zásadní.
4. Připomínka k části první, § 1 odst. 2 a k § 10 a
k důvodové zprávě:
Navrhujeme ustanovení doplnit tak, aby bylo výslovně stanoveno,
zda zákon upravuje nominační postup ve vztahu k funkcím s přímou
jmenovací pravomocí ministerstva nebo zda se vztahuje rovněž na
funkce s nepřímou jmenovací pravomocí ministerstva a v jakém
rozsahu.
V důvodové zprávě k těmto ustanovením je uvedeno, že působnost
zákona má dopadat pouze na případy, kdy je dána "přímá personální
pravomoc" ministerstva (tj. pravomoc přímo jmenovat konkrétní
osobu do dané funkce), ale nikoliv již na případy, kdy tato pravomoc
dána není (např. situace, kdy představenstvo je voleno dozorčí
radou, tj. tzv. německý model řízení). Zákon by pak tedy reguloval
pouze
společnosti
s anglosaským
modelem
řízení
na rozdíl od jiných typů uspořádání a ve finále by pak vedl k jeho
znevýhodnění. Obdobná situace pak může nastat ve společnostech
s menšinovým podílem státu, kde sice ministerstvo může svého
kandidáta na výkon funkce v orgánu společnosti navrhnout, ale jeho
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v rámci příslušného bodu k předmětnému
vládnímu materiálu, na jehož základě bude
jmenování navrhováno. Toto navíc má projít
řádným meziresortním připomínkovým
řízením. Obecné požadavky na výkon funkce
jsou stanoveny zákonem.
7. Neakceptováno. Zde je patrná rozličnost
připomínek jednotlivých resortů, které požadují
zpřísnění věkové hranice. V případě člena
Výboru byla věková hranice posunuta na 30
let, v případě uchazeče na 28 let. Předkladatel
považuje zachování věkové hranice za
žádoucí, neboť představuje určitý stupeň míry
odbornosti a získání životních zkušeností.
Určitý stupeň vzdělání je již konkrétní
požadavek, který se případně stanoví v rámci
výběrového řízení, nejedná se o zákonný
požadavek.
8. Akceptováno.
9. Částečně akceptováno. S ohledem na
namítanou zdlouhavost nominačního procesu,
bylo přistoupeno ke zkrácení lhůty pro vydání
stanoviska Výboru na 10 pracovních dnů.
Legislativní vymezení pojmu „naléhavé
případy“ není možné. Jedná se o neurčitý
právní pojem, jehož mantinely užití jsou
seznatelné z důvodové zprávy (inspirováno
zákonem upravujícím veřejné zakázky).
V praxi se může jednat o rozličné situace a
vždy bude nutné přihlédnout ke konkrétním
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volbu (např. valnou hromadou společnosti) již nemá možnost přímo
ovlivnit.
Z navrhované formulace ustanovení však nelze tento záměr omezení
působnosti dovodit. Požadujeme proto ustanovení přeformulovat tak,
aby byl tento rozsah působnosti zákona zřejmý a jednoznačný a dále
podrobně vysvětlit a odůvodnit zvolenou variantu působnosti zákona.
Tato připomínka je zásadní.
5. Připomínka k části první, § 5 odst. 1 a § 6 odst. 2:
Navrhujeme, aby ustanovení byla doplněna o možnost odvolání
člena Výboru pro personální nominace z důvodu pochybení při
výkonu funkce.
Přestože v ustanovení § 5 odst. 1 to není výslovně uvedeno,
důvodová zpráva dovozuje, že odvolání člena nominačního výboru
bude možné pouze z důvodů uvedených v zákoně. Ten však jako
jediný důvod pro odvolání stanoví v ustanovení § 6 odst. 2
nevykonávání
funkce
po
dobu
6
měsíců
(ze zdravotních nebo jiných důvodů). Pak by byla ale vyloučena
možnost odvolat člena výboru například z důvodu jeho pochybení při
výkonu funkce.
Tato připomínka je zásadní.
6. Připomínka k části první, § 5 odst. 1 a § 9 písm. d):
Navrhujeme ustanovení upravit tak, aby z nich vyplývalo, že i
členové Výboru pro personální nominace mají být vybíráni
prostřednictvím transparentního otevřeného výběrového řízení a
před tímto výběrovým řízením (soutěží) budou vládou definovány
kvalifikační požadavky na výkon této funkce.
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okolnostem. K uváděnému příkladu se MF
nevyjadřuje, lze jen například konstatovat, že
by si i aktuální statutární orgán měl počínat
s péčí řádného hospodáře.
10. Neakceptováno. V případě této
zveřejňovací povinnosti byla tato předmětem
věcného záměru návrhu zákona. Její
zakotvení má vést k zajištění vyšší míry
transparentnosti při obsazování osob
v orgánech právnických osob s majetkovou
účastí státu, tj. u funkcí s vyšší mírou
veřejného zájmu na jejich obsazování. Pokud
se tedy uchazeč rozhodne absolvovat
výběrové řízení, pak mu budou seznatelné
veškeré podmínky, včetně uvedené
zveřejňovací povinnosti. Pokud uchazeč
některou skutečnost vyhodnocuje jako
negativní (např. v souvislosti s jeho další
kariérou), pak by se na danou pozici neměl
hlásit.
Zveřejňované údaje jsou v rozsahu převzatém
ze zákona upravujícího svobodný přístup
k informacím. Profesní životopis musí být
zveřejněn tak, aby byly chráněny osobní
údaje, obsahuje-li je (s výjimkou uvedených).
Jedná se o druh kontroly ze strany veřejnosti a
ztransparentnění procesu obsazování funkcí.
11. Neakceptováno. MF zde vychází ze
zadání schváleného věcného záměru návrhu
zákona. Jakékoliv rozšíření představuje
politické rozhodnutí.
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Tato připomínka je zásadní.

7. Připomínka k části první, § 9 písm. a) a § 12 odst. 2 písm.
a):
Navrhujeme ustanovení odstranit.
Máme za to, že stanovení věkové hranice je nadbytečně restriktivní.
Odbornosti uvedené v důvodové zprávě lze dosáhnout praxí a
studiem, přičemž skutečnost, že určitá osoba musí mít praxi v určité
délce trvání nebo musí mít určitý stupeň vzdělání, sama o sobě
znamená, že musí dosáhnout určitého věku (nejméně musí být
svéprávná, bude-li schopna doložit požadovanou praxi či stupeň
vzdělání).
Tato připomínka je zásadní.
8. Připomínka k části první, § 10:
Navrhujeme ustanovení přeformulovat tak, aby z něj bylo zřejmé, že
funkce nemají být obsazovány v ministerstvu, nýbrž v právnické
osobě s majetkovou účastí státu, která spadá do působnosti určitého
ministerstva.
Stávající textaci ustanovení považujeme za nepřesnou a nevhodnou.
Tato připomínka je zásadní.
9. Připomínka k části první, § 11 odst. 4:
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12. Neakceptováno. Ohledně připomínky
vztahující se ke zvolení poslancem/senátorem
u státního zaměstnance považuje situaci za
jasnou a srozumitelnou. V případě, že se
státní zaměstnanec stane
poslancem/senátorem bude bránit zákon o
střetu zájmu, aby následně po skončení
mandátu vykonával funkci v právnické osobě
s majetkovou účastí státu. Na jeho služebním
poměru se nic po ukončení mandátu nemění.
13. Neakceptováno. Uvedená částka 700 tis.
Kč představuje odhadované náklady
související s činností Výboru. Pokud se jedná
o náklady jednotlivých ministerstev, tyto dle
našeho názoru nevzniknou. Jednak z důvodu,
že se nejedná o pravidelnou činnost, jednak
z důvodu, že jsou kryty již současnými
kapacitami. MF vychází ze své praxe, kdy
v případech výběrových řízení byli zástupci
komise z pracovníků MF v rámci jejich
pracovní doby a externí subjekty tak činili na
základě vlastní vůle bezplatně. MF je navíc
jedním ze subjektů, který má relativně více
majetkových účastí.
14. Akceptováno.
15. Částečně akceptováno. Příloha č. 1
doplněna a nadále označena jako Příloha.
Příloha č. 2 k předkládanému návrhu zákona
již není, neboť výhradně sloužila jako podklad
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Navrhujeme pro účely zákona legislativně vymezit pojem „naléhavé
případy“.

pro věcný záměr. Veškeré odkazy na přílohy
upraveny.

Máme za to, že ani výklad tohoto ustanovení v důvodové zprávě
není zcela jednoznačný, pokud jde o jeho praktické použití.
Modelově tak není zřejmé, zda by bylo ustanovení použitelné
například v případě rezignace jediného člena statutárního orgánu,
eventuálně většiny členů statutárního orgánu (aby se zabránilo
stavu, kdy společnost nemá kdo zastupovat). V takovém případě se
však i lhůta 20 pracovních dnů na stanovisko Výboru pro personální
nominace pro fungování společnosti jeví nepřiměřeně dlouhá.

16. Neakceptováno. Příloha č. 1 v této fázi
nebude rozšiřována, neboť z veřejných
rejstříků je možné určit přímou a nepřímou
jmenovací pravomoc.

Tato připomínka je zásadní.
10. Připomínka k části první, § 14 odst. 2 a k důvodové
zprávě:
Navrhujeme ustanovení odstranit a nedojde-li k odstranění
ustanovení, navrhujeme důvodovou zprávu doplnit v souladu
s odůvodněním připomínky.
Máme za to, že zveřejňování informací o uchazeči, u něhož se
teprve Výboru pro personální nominace předkládá návrh na jeho
personální nominaci,
je nadbytečné, neboť v této fázi ani není jasné, zda Výbor jeho
nominaci doporučí či nikoliv. Domníváme se, že zveřejnění těchto
informací by bylo
na místě až po rozhodnutí Výboru. V této souvislosti totiž nelze
přehlédnout,
že při zveřejnění informací o uchazeči touto formou by v
elektronickém prostoru zůstala nevratná digitální stopa, ať už by
funkci v podniku se státní účastí získal nebo ne, a taková skutečnost
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17. Akceptováno.
18. Záměrem je vztáhnout úpravu na ty
poslance a senátory, kteří do své funkce
nastupovali s vědomím všech důsledků, které
jsou s ní spojené (tj. včetně vědomí toho, že
po skončení mandátu nebudou moci po
určitou dobu zastupovat stát v řídících,
dozorčích
nebo
kontrolních
orgánech
právnické
osoby
s majetkovou
účastí
státu). V tomto směru, jelikož předkladatel
věří,
že
návrh
zákona bude
přijat
v legislativním procesu za této vlády, bylo
přistoupeno k dělené účinnosti, kdy část druhá
by nabyla účinnosti 1. října 2017 tak, aby byla
právní úprava vztažena na nově nastupující
poslance.
19. Akceptováno.
20. Akceptováno.
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Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

může být některými uchazeči vnímána negativně v souvislosti s jejich
další kariérou.
Důvodová zpráva k tomuto ustanovení se také dle našeho názoru
dostatečně nezabývá otázkou konfliktu veřejného zájmu na
zveřejnění těchto informací
a zájmu na ochranu osobních údajů uchazeče.
Tato připomínka je zásadní.
11. Připomínka k části druhé, § 19:
Navrhujeme, aby se inkompatibilita zavedla i ve vztahu k dalším
politickým funkcím, zejména na členy vlády.
Máme za to, že je-li dán důvod pro vyloučení poslanců a senátorů,
tím spíše je dán důvod pro vyloučení členů vlády. V této souvislosti
lze využít např. definici veřejného funkcionáře dle zákona o střetu
zájmů.
Tato připomínka je zásadní.
12. Připomínka k části druhé, § 19:
Navrhujeme, aby byl vyjasněn vztah služebního zákona a
navrhované právní úpravy.
Upozorňujeme na skutečnost, že navrhovaná úprava neřeší veškeré
situace, které mohou nastat, a to zejména ve vztahu ke služebnímu
zákonu. Návrh tak například nepočítá se situací, kdy jmenovanou
funkci v právnické osobě s majetkovou účastí státu vykonává státní
zaměstnanec zařazený v ministerstvu, který může být zvolen
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místo
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poslancem či senátorem. Není zřejmé, zda státnímu zaměstnanci
(odborníkovi s bohatými zkušenostmi, který již např. danou funkci
v řídícím či dozorčím orgánu úspěšně vykonával, avšak který byl
zvolen poslancem nebo senátorem) zaniká automaticky jeho
jmenování do funkce v právnické osobě (když dle služebního
zákona je mu výkon služby pozastaven a po skončení mandátu se
vrací na původní místo výkonu služby).
Tato připomínka je zásadní.
13. Připomínka k důvodové zprávě (obecná část, bod 7):
Navrhujeme uvedený bod doplnit ve smyslu odůvodnění této
připomínky.
Domníváme se, že uvedená částka 700.000,- Kč ročně neodpovídá
realitě, respektive zahrnuje zřejmě pouze odhadované náklady
související s činností Výboru pro personální nominace, ale zcela
opomíjí náklady, které jednotlivým ministerstvům vzniknou
v souvislosti
s
realizací
povinných
výběrových
řízení
a jejich vyhodnocováním, a to včetně nárůstu personálních nákladů
na příslušném ministerstvu. Domníváme se, že pokud by k nim bylo
přihlédnuto, byly by tyto dopady na státní rozpočet mnohonásobně
vyšší.
Tato připomínka je zásadní.
14. Připomínka k důvodové zprávě (zvláštní část, část první,
§ 11):
Navrhujeme na str. 15 v posledním odstavci a na str. 16 v prvním
odstavci odstranění slov „- za vzor může posloužit tragická událost
smrti představitelů Polské republiky při zřícení letadla“.
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Uvedení zřícení polského vládního letadla ve Smolensku v
důvodové zprávě jako příkladu krajně naléhavého důvodu pro
výjimku z nominačního postupu považujeme za velmi nevkusné.
Tato připomínka je zásadní.
15. Připomínka k příloze č. 1 a 2:
Požadujeme doplnit předkládaný materiál o přílohy č. 1 a 2, na které
odkazuje RIA, ale které součástí materiálu postoupeného do
meziresortního připomínkového řízení nejsou.
Tato připomínka je zásadní.
16. Připomínka k příloze č. 1:
Požadujeme v příloze č. 1 do seznamu vyjmenovaných právnických
osob s majetkovou účastí státu doplnit funkce s přímou i nepřímou
jmenovací pravomocí ministerstev.
Tato připomínka je zásadní.
17. Připomínka k části první, § 14:
Doporučujeme druhý výskyt textu „(4)“ nahradit textem „(5)“.
Jedná se pravděpodobně o překlep.
18. Připomínka k části druhé, § 20 a k důvodové zprávě:
Upozorňujeme na skutečnost, že s ohledem na předpokládanou
účinnost návrhu zákona (od 1. 1. 2018) a vzhledem k formulaci
přechodného ustanovení by došlo k faktickému odkladu účinnosti
novely zákona o střetu zájmů o další 4 roky, neboť i v případě, že by
navrhovaný zákon byl přijat ještě před parlamentními volbami na
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podzim 2017, na poslance zvolené v těchto volbách by nedopadl. Z
důvodové zprávy není zřejmé, zda je to skutečně záměr
předkladatele.
19. Připomínka k důvodové zprávě (zvláštní část, část první,
§ 19):
Doporučujeme v textu číslo „19“ nahradit číslem „21“ a celý text
odstranit
a doplnit na konec zvláštní části
20. Připomínka k § 3 odst. 1:
Doporučujeme ustanovení upravit tak, aby z něho plynulo zmocnění
vlády
ke zřízení Výboru pro personální nominace a nikoli, aby tento výbor
byl zřizován přímo zákonem.

Ministerstvo
zahraničních věcí
(doporučující)

Máme za to, že stávající ustanovení narušuje dělbu moci mezi mocí
zákonodárnou a výkonnou.
1) K ust. § 1 odst. 2:
BEZ ROZPORU
MZV doporučuje zvážit uvedení odkazu na poznámku pod čarou, která
by obsahovala citaci zákona o ozdravných postupech a řešení krize na 1. Neakceptováno – předmětný zákon je jen
finančním trhu, a to za účelem lepší orientace adresátů navrhované jeden a jeho adresátům je znám, legislativní
právní úpravy.
trend navíc směřuje spíše k omezování počtu
poznámek pod čarou.
2) K nadpisu skupiny paragrafů v hlavě II:
2. Neakceptováno. Dle názoru předkladatele
MZV doporučuje uvést celý název zřizovaného Výboru pro personální použito správně.
nominace (dále jen „Výbor“) ve skupinovém nadpisu, a to za účelem
zpřesnění názvu upravované materie.
3. Neakceptováno. Členové Výboru jsou
navrhováni jednotlivými členy vlády.
3) K ust. § 5:
V předmětné situaci není povinné žádné
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MZV doporučuje upravit jmenování členů Výboru tak, aby člen vlády
mohl nominovat pouze jednoho člena Výboru, a to za účelem zajištění
proporcionality vlivu jednotlivých resortů ve Výboru. MZV proto
doporučuje vložit do předmětného paragrafu nový odstavec 2 v tomto
znění:
„(2) Ve Výboru nesmí být více členů navržených stejným členem
vlády.“

výběrové řízení, které by následně vláda
musela akceptovat. Je na úvaze jednotlivých
členů vlády a na jejich následném vzájemném
posouzení, aby odhlasovali jmenování těch
osob, které budou považovat za
„nejodbornější“. Z tohoto důvodu nevidíme
důvod omezovat případnou pluralitu návrhů,
která může být spíše pozitivní.
Návrh zákona je vytvořen v mantinelech
odsouhlasených vládou.

Dosavadní odstavec 2 by pak byl označen jako odstavec 3.
4. Akceptováno.
4) K ust. § 6 odst. 1 písm. d):
MZV doporučuje za slova „podle § 17“ vložit slova „a podmínku
bezdlužnosti podle § 18“, a to k pokrytí případu, v němž by člen Výboru
přestal splňovat tuto podmínku – podmínku, kterou pro členství ve
Výboru vyžaduje ust. § 9 písm. c).
Alternativně lze nahradit text předmětného ustanovení tímto zněním:
„d) přestal-li člen Výboru splňovat jednu z podmínek stanovených § 9
písm. a) až c),“.
Toto znění zahrnuje i podmínku plné svéprávnosti, jejíž splnění
vyžaduje ust. § 9 písm. a).
5) V souvislosti s předchozí připomínkou MZV doporučuje doplnit text
hlavy II o ustanovení ukládající členu Výboru informační povinnost
ohledně změn, které u něj nastaly v podmínkách pro členství ve Výboru
stanovených v ust. § 9 písm. a) až c) a e).
6) K ust. § 9:

5. Akceptováno částečně. Informační
povinnost zavedena k podmínkám členství
vztahující se k bezúhonnosti, bezdlužnosti a
členství v politické straně nebo hnutí.
Informační povinnost je vztažena k vládě,
předpokládá se v praxi k jejímu předsedovi.
Doplněna důvodová zpráva.
6. Akceptováno.
7. Částečně akceptováno. Text upraven
v návaznosti na připomínky vzešlé
z meziresortního připomínkového řízení.
Nadpis předkladatel ponechává, neboť ostatní
§ v této hlavě jsou nadpisem opatřeny.
8. Akceptováno. Věková hranice posunuta na
28 let.

MZV doporučuje v podmínce potřebného věku pro členství ve Výboru
zvýšit její hranici, například na 30 let. Mezi podmínkami je vedle věku 9. Neakceptováno. Je ponecháno na úvaze
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(navrženo dosažení 25 let věku) stanovena totiž i podmínka pětileté příslušného ministerstva, kolik nominací
praxe. Podmínku pětileté praxe „v řízení právnických osob, v oboru předloží. Jedním z důvodů je skutečnost, že
práva, personalistiky“ apod. lze však jen stěží splnit ve věku 25 let.
do příslušného výběrového řízení se může
přihlásit pouze jeden uchazeč.
7) K ust. § 10:
Návrh zákona vychází z obsahových
mantinelů věcného záměru zákona, v jehož
MZV doporučuje zpřesnit určení ministerstva, jež podává Výboru návrh rámci byla tato otázka diskutována.
na nominaci konkrétní osoby, resp. upravit zavádějící text
předloženého paragrafu s nadpisem “základní ustanovení”. Použitá 10. Neakceptováno. Úředně ověřený překlad
slova “Ministerstvo, ve kterém má být obsazena funkce” totiž navozují je vyžadován v případě pochybností.
dojem, že obsazovaná funkce v řídícím nebo dozorčím orgánu, resp. Předkladatel je toho názoru, že dokumenty v
tento orgán je součástí ministerstva. MZV doporučuje též vypustit „běžných“ jazycích jako je angličtina, němčina
nadbytečný nadpis předmětného paragrafu, jehož nové znění navrhuje nebo francouzština je schopno si vyhodnotit
formulovat takto:
samo. Smyslem úpravy je zbytečně a nadmíru
nezatěžovat uchazeče v rámci nominačního
“§ 10
procesu, zejména s ohledem na dnešní
možnosti a jazykové znalosti.
Ministerstvo, jehož působnosti se týká (popř. vztah vyjádřit slovy: “do
jehož působnosti náleží/spadá”) předmět podnikání nebo předmět
činnosti právnické osoby s majetkovou účastí státu, v níž má být
obsazena funkce v řídícím nebo dozorčím orgánu (dale jen
“ministerstvo”), předloží Výboru návrh na nominaci konkrétní osoby do
této funkce, nestanoví-li tento zákon jinak.”
V důvodové zprávě lze pak doplnit, že takovým ministerstvem je např.
ministerstvo vykonávající jménem státu funkci zakladatele či zřizovatele
některých právnických osob s majetkovou účastí státu.
8) K ust. § 12:
MZV doporučuje v podmínce potřebného věku pro účast ve výběrovém
řízení zvýšit její hranici, například na 30 let. Mezi podmínkami je vedle
věku (navrženo dosažení 25 let věku) stanovena totiž i podmínka
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„odpovídající praxe v oboru řízení právnických osob, práva,
personalistiky“ apod. Konkrétní délka odpovídající praxe je stanovena
příslušným ministerstvem, nicméně lze předpokládat, že ve věku 25 let
bude výjimečné dosažení dostatečné praxe pro funkci/členství v řídícím
nebo dozorčím orgánu právnických osob.
9) K ust. § 14 odst. 1:
MZV doporučuje, aby ministerstvo po provedeném výběrovém řízení
předkládalo Výboru nominaci alespoň dvou osob. Při výběru minimálně
ze dvou osob/uchazečů bude Výbor skutečně rozhodovat, nikoli jen
formálně schvalovat pouze jediného navrženého kandidáta, jehož
odmítnutí by mohlo být i složitější.
Toto doporučení lze provést nahrazením slov „konkrétní osoby do
funkce v právnické osobě“ slovy „dvou konkrétních osob do funkce
v řídícím nebo dozorčím orgánu právnické osoby“. Doporučená úprava
by odstranila též formulační nepřesnosti stávajícího znění předmětného
ustanovení.
MZV zároveň doporučuje na konci stávajícího znění vypustit tečku a
doplnit slova „nebo, je-li vhodným uchazečem pouze jedna osoba, i
pouze jednu nominaci“.
10) K ust. § 17 odst. 4 a ust. § 18 odst. 3:
MZV doporučuje zakotvení požadavku na to, aby překlady dokumentů
v cizím jazyce, dokládajících bezúhonnost a bezdlužnost, byly
vyžadovány od počátku s úředním překladem, a nikoli pouze v případě
pochybností. MZV totiž postrádá vysvětlení, proč je navrhován pouze
požadavek prostého překladu, tj. úředně neověřeného překladu. MZV
považuje za standardní předkládání dokumentů pořízených v jiném než
českém, popřípadě slovenském jazyce s (úředně) ověřeným
překladem.
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V této souvislosti MZV upozorňuje rovněž na požadavek na ověřování
cizozemských listin, stanovený v ust. § 12 zákona č. 91/2012 Sb., o
mezinárodním právu soukromém.
Ministr pro lidská
práva, rovné
příležitosti a
legislativu

Zásadní připomínky:
1. K otázce porušení zákona ze strany vlády při nominaci
zástupců státu:
Návrh zákona je normou „imperfektní,“ jelikož sice obsahuje závazné
pravidlo chování, ale neobsahuje sankci za jeho porušení. Lze
přijmout úvahu, že zákon ukládá povinnosti pouze vládě a jejím
členům, tedy orgánům veřejné moci, u kterých lze předpokládat, že
budou zákony dodržovat i bez sankce, případně že za nedodržení
zákona bude vyvozena odpovědnost toliko politická, neboť
odpovědnost právní by u nich šla dovodit problematicky. V takovém
případě pak ale není nutná forma zákona jako právního předpisu a
stačilo by věc řešit usnesením vlády, které je závazné pro její členy.
Přínos zákonné úpravy tedy není úplně jasný.
I pokud se předkladatel rozhodl nevyvozovat právní důsledky
porušení zákona vůči vládě a jejím členům, je nezbytné upřesnit,
jaké dopady by porušení zákona mělo na poměry členů orgánů, kteří
by byli nominování v rozporu s tímto zákonem. Postavení členů
orgánů, kteří by byli do funkce nominováni v rozporu s tímto
zákonem, by tak mohlo být zpochybněno. Stejně by mohlo být
zpochybněno právní jednání, které uskutečnili jménem společnosti.
Požaduji výslovně uvést, jaké důsledky bude mít porušení
zákona na postavení členů orgánů a jejich právní jednání.
2. K § 6 odst. 1 návrhu:
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ROZPOR – zásadní připomínka 7. – 10.
1. Akceptováno. Předně je nutné říct, že
zvolené řešení bylo předmětem projednávání
již věcného záměru předloženého zákona. MF
v této souvislosti naplňuje rozhodnutí vlády a
obsahové mantinely stanovené ve věcném
záměru. MF v této souvislosti přistoupilo
k přípravě paragrafovaného znění, přičemž
v případě sankčních
mechanismů byla
odpovědnost za porušení nominačního
procesu ponechána v politické rovině.
Z pojetí předkládané úpravy vyplývá, že
porušení zákona nebude mít důsledky na
postavení členů orgánů a jejich právní jednání.
Postavení a právní jednání členů orgánů se
odvozuje od soukromoprávních předpisů
(ZOK, OZ) a jiných právních předpisů (např.
zákon o státním podniku), přičemž navrhovaný
zákon
takto
nastavené
mechanismy
nenarušuje a nemůže zapříčinit zpochybnění
právních
jednání.
V rámci
vyhovění
připomínky byl doplněn text paragrafovaného
znění o výslovné vyloučení soukromoprávních
předpisů v otázce neplatnosti volby a právních
jednání.
Odpovědnostní
rovina
zůstává
uvnitř
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Ustanovení upravuje důvody zániku funkce člena Výboru
pro personální nominace. Chybí zde však důvod omezení
svéprávnosti soudem (v návaznosti na podmínku svéprávnosti člena
Výboru podle § 9 písm. a).
Požaduji doplnit, že funkce člena Výboru pro personální
nominace zaniká, pokud je členu výboru omezena svéprávnost
ve věcech týkajících se řízení podniku.
3. K § 5 a 6 odst. 2 návrhu:
V tomto ustanovení je upraveno, že vláda člena Výboru pro
personální nominace odvolá, pokud nevykonává funkci po dobu 6
měsíců. Z textu není zřejmé, jestli je to jediný důvod, pro který lze
člena Výboru odvolat, nebo zda lze člena odvolat i z důvodů jiných
(podle § 5 členy výboru vláda jmenuje a odvolává). Pokud jde o
jediný důvod, pak lze odvolání vládou pokládat prakticky za
zbytečné, protože i v tomto případě lze konstruovat zánik funkce ex
lege uplynutím uvedené doby 6 měsíců (stejně jako ve 4 dalších
případech podle odstavce 1). Pokud by nešlo o jediný důvod, tj. že
vláda by mohla odvolat člena Výboru libovolně z jakýchkoliv důvodů
(s výjimkou dlouhodobého nevykonávání funkce, kdy jej odvolat
musí), pak tím Výbor přestává plnit svou funkci jako jakéhosi garanta
stability a transparentnosti, protože jej vláda může kdykoliv libovolně
přeobsadit a členové Výboru by proti této libovůli neměli žádnou
zákonnou ochranu. Tím by se jejich funkce stala pouze formální.
Požaduji v zákoně výslovně upravit odvolatelnost členů Výboru
pro personální nominace, tedy vyjasnit, kdy vláda nemůže člena
odvolat, kdy jej může odvolat na základě úvahy a kdy jej odvolat
musí. Lze se v tomto směru inspirovat příklady jiných
nezávislých institucí, např. NKU či VOP.
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jednotlivých ministerstev a na jednotlivých
ministrech.
2. Akceptováno. Do výčtu zániku funkce bylo
doplněno, že funkce zaniká, přestane-li člen
splňovat podmínku plné svéprávnosti (§ 7
odst. 1 písm. d)).
3. Akceptováno. Zánik funkce odvoláním
vládou představuje skutečně jediný důvod pro
odvolání. Z povinného odvolání „odvolá“ došlo
k úpravě na možnost odvolání „může odvolat“.
Konstrukce, že by i v takovém případě došlo
k zániku funkce ex lege nepovažuje
předkladatel za žádoucí. Absence výkonu 6
měsíců může mít různé důvody a vláda by
s přihlédnutím
ke
všem
konkrétním
okolnostem měla přihlédnout k povaze těchto
důvodů, přičemž není vyloučeno, že již
v dalších měsících bude funkce plnohodnotně
vykonována (např. zdravotní důvody, dočasná
práce v zahraničí apod.).
S ohledem na prvek odpolitizování se
nenavrhuje možnost vlády odvolat člena
Výboru z jiného důvodu.
Upraveno paragrafové znění, kde bylo
doplněno výslovně, že lze odvolat z důvodu
s odkazem na příslušné ustanovení.
4. Akceptováno.
5. Akceptováno. Upraveno dle návrhu Úřadu
vlády.
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4. K § 3 odst. 1 návrhu:
Požaduji nahrazení textu ustanovení § 3 odst. 1 „Zřizuje se
Výbor pro personální nominace (dále jen „Výbor“), který je
poradním orgánem vlády.“ textem „Vláda zřizuje Výbor pro
personální nominace (dále jen „Výbor“), který je poradním
orgánem vlády.“.
Jde o analogickou úpravu jako u zákona č. 273/2001 Sb., o právech
příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, kdy
zůstane zachována logika toho, že poradní orgán vlády zřizuje vláda
jako orgán moci výkonné na základě zákonného zmocnění a nikoli
zákon sám.
5. K § 3 odst. 1 návrhu:
Požaduji vypuštění věty v ustanovení § 3 odst. 3 „Výbor se
pro tyto účely považuje za vnitřní organizační jednotku Úřadu
vlády.“
V tomto případě není vhodné ani žádoucí, aby nezávislý poradní
orgán vlády byl organizační jednotkou Úřadu vlády České republiky.
Navrhujeme větu vypustit a ponechat organizační záležitosti
fungování Výboru v diskreci Úřadu vlády České republiky.
6. K § 5 odst. 2 návrhu:
Požaduji reformulaci ustanovení § 5 odst. 2 tak, aby bylo možné
jmenovat člena výboru pouze na 2 funkční období jdoucí po
sobě.
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6. Neakceptováno. Dle názoru předkladatele
se bude jednat o profesionální nezávislý
poradní orgán. Odbornost členů by měla
eliminovat korupční riziko, neboť by o tuto
pověst mohli přijít a naopak získat negativní
„nálepku“. Nadto vláda nemusí již následně
daného člena zvolit.
7., 8. a 9. Neakceptováno. Otázka
genderových pravidel byla předmětem již
věcného záměru zákona. Do návrhu nebyla
vtělena s ohledem na postoj vlády, která
projevila nesouhlas s přijetím kvót. Nadto
připomínkové místo směřuje zejména k tomu,
aby v orgánech právnických osob bylo vyšší
(povinné)
zastoupení
žen,
přičemž
navrhovaná právní úprava k jednotlivým tzv.
profilům orgánů nesměřuje. S ohledem na
schválení věcného záměru vládou a jeho
obsahových mantinelů, nebude do návrhu
zákona doplněno.
10.
Částečně
akceptováno.
Doplnění
důvodové zprávy. Statistické údaje s ohledem
na nepřijetí genderových pravidel nejsou
doplňovány.
11. Částečně akceptováno. RIA byla
v uvedeném znění schválena vládou (viz
předmětné usnesení k věcnému záměru).
Shrnutí závěrečné zprávy RIA bude doplněno.
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Toto navrhované omezení vychází z deklarované a žádoucí silné
pozice Výboru pro zajištění odbornosti a nestrannosti jejich členů (viz
následující zásadní připomínka k § 6 odst. 2), kdy existuje zvyšující
se možnost vytváření korupčního potenciálu, pokud by členové
Výboru působili na své pozici příliš dlouho a vytvářeli si tak určitou
vlivovou pozici.
7. K § 5 odst. 1 návrhu:
S ohledem na priority vlády ČR vyjádřené zejména v Programovém
prohlášení vlády ČR a Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR
na léta 2014 – 2020 (schválené usnesením vlády ČR č. 931 ze dne
12. listopadu 2014) požaduji do návrhu zákona zapracovat opatření
za účelem podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů mezi
osobami, které zastupují stát v řídících a dozorčích orgánech
právnických osob s majetkovou účastí státu.
Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích
pozicích na léta 2016 – 2018 (schválený usnesením vlády ČR ze dne
11. července 2016 č. 632) obsahuje mj. úkol „V návaznosti
na Strategii rovnosti žen a mužů zvyšovat počet žen v dozorčích
radách a představenstvech obchodních společností s majetkovou
účastí státu s cílem postupného dosažení minimálně 40%
zastoupení žen v těchto orgánech do roku 2020.“
K aktivní podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů
v rozhodovacích pozicích a odstraňování vertikální genderové
segregace ČR vyzývá řada mezinárodních organizací a jejich orgánů
(mj. Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen). Doporučení
Výboru ministrů Rady Evropy Rec(2003)3 k vyrovnané účasti žen
a mužů v politických a rozhodovacích procesech členským státům
doporučuje, aby zajistily vyrovnané zastoupení žen a mužů na
pozicích a funkcích, jejichž nominace zajišťuje vláda a další orgány
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Ostatní připomínky:
1. Neakceptováno.
Uvedené okruhy byly řešeny v rámci věcného
záměru. Ohledně problematiky odpovědnosti a
ručení členů orgánů, tato je nadále ponechána
soukromoprávní úpravě, příp. úpravě v zákoně
o státním podniku. Návrh zákona se pohybuje
v obsahových mantinelech věcného záměru
schváleného vládou. Navržená úprava se
výhradně věnuje personální (nominační)
problematice, nikoliv otázkám vlastnické
politiky státu.
Při posuzování nebezpečí střetu loajalit je
třeba odlišit jednání zástupců vlastníka – státu
v orgánech realizujících podnikatelskou
činnost a její kontrolu u dotčených
podnikatelských subjektů - od jednání
samotného vlastníka – státu v rámci orgánu,
který rozhoduje o existenčních otázkách
právnické osoby (valná hromada, zřizovatel
apod). Zatímco v prvním případě je třeba
v souladu s obecnou úpravou státních podniků
a obchodních společností respektovat touto
obecnou úpravou uloženou povinnost loajality
k vlastnímu podnikatelskému subjektu, ve
druhém případě je třeba respektovat přímý
výkon vlastnického práva.
2. Akceptováno. Upraveno.
3. Neakceptováno. Složení členů Výboru je
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veřejné správy. Proces obsazování těchto pozic by měl být dle
doporučení Rec(2003)3
genderově senzitivní a transparentní.
Zavedení opatření za účelem podpory vyrovnaného zastoupení žen
a mužů ve vedení obchodních společností a monitorování jejich
výsledků doporučuje také OECD.3

ponecháno v dikci vlády jako celku. Základní
kritérium odpolitizování bylo zavedeno
požadavkem, že člen Výboru nesmí být
členem politické strany nebo hnutí. Není
rozhodné, zda je člen Výboru v pracovním
nebo služebním poměru k České republice.
Zejména služební poměr, konkrétně zákon o
státní službě zakládá povinnosti nestrannosti a
řádného výkonu státní služby. S ohledem na
možnou odbornost osob s pracovním nebo
služebním poměrem k ČR se jeví jejich
případné vyloučení jako nežádoucí. Je na
úvaze vlády, jak přistoupí ke složení Výboru.

V současnosti je v rámci EU projednáván Návrh směrnice
Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti
mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností
kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních, jehož cílem je
zlepšit poměr žen a mužů v představenstvech společností
kotovaných na burze. ČR v souladu s rámcovou pozicí vlády ČR
tento návrh podporuje. Dosud však k přijetí těchto cílených opatření
v ČR, na rozdíl od řady jiných zemí EU (např. Nizozemí, Velká
Británie, Německo či Francie), nedošlo.
Zastoupení žen ve vedení obchodních společností je v ČR
dlouhodobě nízké. Podle statistik Deloitte Corporate Governance
Centra v ČR z listopadu 2014 je ve statutárních orgánech
(představenstvo
a jednatelé/
jednatelky)
stovky
největších
obchodních společností v ČR jen 9 % žen.4 Průměr EU zastoupení
žen ve vedení obchodních společností činil 13,6 % (u společností
kotovaných na evropské burze). Aktuální data dále ukazují, že

4. a 5. Neakceptováno. Předkladatel shledává
i nadále stanovení věkové hranice za žádoucí.
Jedná se o věkovou hranici minimální,
přičemž tato byla zvýšena z 25 let na 30 let u
členů Výboru a na 28 let u uchazečů, za
účelem zajištění vyšší míry zkušeností.
6. Neakceptováno. Sankční mechanismus je
spatřován v případě nezískání dané funkce.
Osoba bude procházet vícerou kontrolou,

Viz např. OECD: Women, Government and Policy Making in OECD Countries. Dostupná na: http://www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/governance/women-government-and-policy-making-in-oecd-countries_9789264210745-en#page1.
3

Blíže viz Deloitte Corporate Governance Centrum v ČR: Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví. 2014. Dostupné
na: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/press/14_11_20_TZ_Deloitte_CGC_Zeny_ve_vedeni_firem_dle_odvetvi_CZ.pdf.
4
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nejméně jsou ženy zastoupeny v orgánech státních firem (tvoří 15 %
v dozorčích radách a 5 % v představenstvech).5
Státní podniky a obchodní společnosti ovládané státem mohou také
sloužit jako příklady dobré praxe pro ostatní společnosti v oblasti
podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve vedení těchto
společnosti a v oblasti efektivního řízení lidských zdrojů. Stát tak
rovněž může přispět k podpoře samoregulace ze strany soukromých
společností a ke kultivaci podnikatelského prostředí. Jedním
z doporučení uvedených ve výše citovaných doporučeních je také
sestavování genderově vyvážených komisí, které rozhodují o
obsazení rozhodovacích pozic.
Požaduji proto do návrhu zákona doplnit tzv. měkká opatření
týkající se složení příslušných orgánů z hlediska zastoupení žen
a mužů. Konkrétně požaduji v § 5 odst. 1 návrhu zákona doplnit
za první větu následující větu: „Usiluje přitom o vyrovnané
zastoupení žen a mužů mezi členy Výboru“. Do předmětné části
důvodové zprávy navrhuji doplnit informaci, že cílem opatření je
zajistit vyvážené složení Výboru a předcházet (neúmyslného)
znevýhodnění některého z pohlaví v rámci rozhodování Výboru.
Zároveň se nejedná o povinnost, ale o deklaraci závazku
o vyrovnané zastoupení žen a mužů usilovat. Dále do
předkládací zprávy navrhuji doplnit informaci o tom,
že vyrovnaným zastoupením žen a mužů se rozumí zastoupení
obou z pohlaví v míře alespoň 40 % (tedy v případě 5 členného
Výboru jde o zastoupení alespoň 2 mužů/žen).

včetně Výboru a kontrolou veřejnosti, neboť
při předložení nominace Výboru tato musí
současně zveřejněna.
7. Neakceptováno. Zvolené řešení bylo
předmětem projednávání již věcného záměru
předloženého zákona. MF v této souvislosti
naplňuje rozhodnutí vlády a zákon je připraven
v mantinelech schválených vládou. Jakékoliv
rozšíření představuje politické rozhodnutí.
8. Neakceptováno. Doplnění RIA o Přílohu,
která byla součástí i věcného záměru. RIA
vychází z obsahových mantinelů schváleného
věcného záměru.
9. a 10. Neakceptováno. Variantní řešení a
jejich vyhodnocení bylo předmětem věcného
záměru, na který je odkazováno.
11. Neakceptováno. Nominační proces
podléhá víceré kontrole, včetně kontroly ze
strany veřejnosti. Za dodržení konkrétního
procesu jsou odpovědní jednotliví ministři,
resp. členové vlády. V tomto ohledu
nepovažujeme za žádoucí, aby byl určen,
natož vytvořen, nový kontrolní orgán.
12. Neakceptováno. Výbor by měl předkládat

Otevřená společnost o.p.s., Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., Byznys pro společnost. 2015. Analýza zastoupení žen a mužů ve vedení veřejných
firem. Praha: Otevřená společnost o.p.s., Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., Byznys pro společnost.
5
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8. K § 13 odst. 1 návrhu:
V souladu s výše uvedenou připomínkou navrhuji, aby se povinnost
usilovat o vyrovnané zastoupení žen a mužů vztahovala také
na výběrové komise ustavované jednotlivými ministerstvy.
Konkrétně požaduji v § 13 odst. 1 za druhou větu vložit větu
následujícího znění: „Usiluje přitom o vyrovnané zastoupení žen
a mužů mezi členy výběrové komise“. Do důvodové zprávy
požaduji doplnit informaci, že pro účely trojčlenných
výběrových komisí je tento požadavek naplněn zastoupením
alespoň 1 muže/ženy ve výběrové komisi.
9. K § 14 odst. 1 návrhu:
Dle § 14 odst. 1 návrhu zákona může ministerstvo Výboru předložit
i vyšší počet nominací na tutéž funkci. Institut předložení více
nominací vhodných kandidátů/kandidátek je možné využít mj.
k naplnění cílů uvedených ve výše citovaných usnesení vlády ČR (a
mezinárodních doporučení) směřujících k podpoře vyššího
zastoupení žen v příslušných rozhodovacích funkcích právnických
osob s majetkovou účastí státu. Deklaraci tohoto cíle navrhuji
formulovat přímo v návrhu zákona.
Požaduji, aby v § 14 odst. 1 byla za druhou větu vložena nová
věta následujícího znění: „Cílem předložení vyššího počtu
nominací může být podpora vyrovnaného zastoupení žen a
mužů mezi osobami, které zastupují stát v řídících a dozorčích
orgánech právnických osob s majetkovou účastí státu.“
povinnost usilovat o vyrovnané zastoupení žen a mužů vztahovala
také na výběrové komise ustavované jednotlivými ministerstvy.
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zprávy o své činnosti vládě, které je poradním
orgánem. V části se jedná o problematiku
vlastnické politiky státu, která není předmětem
navrhované úpravy.
13. Neakceptováno. Konání připomínkového
řízení je dostatečně průkazné, včetně
případných stanovisek subjektů.
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10. K obecné části důvodové zprávy:
Čl. 9 odst. 2 písm. a) v kombinaci s čl. 4 odst. 1 písm. f)
Legislativních pravidel vlády stanoví, že obecná část důvodové
zprávy obsahuje zhodnocení současného stavu ve vztahu k rovnosti
žen a mužů (a zákazu diskriminace), přičemž zhodnocení musí
obsahovat vysvětlení příčin případných rozdílů, očekávaných dopadů
či vývoje, s využitím statistických a jiných údajů.
V současnosti obsahuje obecná část důvodové zprávy konstatování,
že navrhovaný zákon respektuje zákaz diskriminace a rovnost mužů
a žen v přístupu k funkcím v právnických osobách s majetkovou
účastí státu. Toto konstatování nenaplňuje náležitosti kladené na
zhodnocení dopadů ve vztahu k rovnosti žen a mužů ve smyslu
Legislativních pravidel vlády.
Požaduji obecnou část důvodové zprávy doplnit o zhodnocení
dopadů předkládaného materiálu ve vztahu k rovnosti žen a mužů (a
zákazu diskriminace), za využití relevantních statistických údajů
(zejména o zastoupení žen a mužů v řídících orgánech a dozorčích
radách právnických osob s majetkovou účastí státu).6 Zároveň
požaduji příslušnou část důvodové zprávy doplnit o předpokládaný
vývoj s ohledem na zastoupení žen a mužů v předmětných funkcích
(v případě, že budou akceptovány výše uvedené připomínky týkající
se zastoupení žen a mužů, lze předpokládat, že návrh zákona
přispěje k postupnému vyrovnávání zastoupení žen a mužů
v příslušných orgánech).
Lze využít například studii Otevřená společnost o.p.s., Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., Byznys pro společnost. 2015. Analýza zastoupení žen a
mužů ve vedení veřejných firem. Praha: Otevřená společnost o.p.s., Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., Byznys pro společnost. Dostupná zde:
http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/otevrenka/prosazovani-genderove-rovnosti/analyza-zastoupeni-zen-a-muzu-ve-verejnych-firmach_bez-orezu.pdf.
6
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K hodnocení dopadů materiálu na rovnost žen a mužů doporučujeme dále
využít Metodiku hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály
předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“), kterou vláda ČR svým
usnesením ze dne 8. července 2015 č. 542 doporučila využívat ve všech
koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech, které mají
dopad
na
fyzické
osoby.
Metodika
je
dostupná
online
na: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-amuzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-OPONENTURE.pdf
Požaduji doplnění obecné části důvodové zprávy o zhodnocení
dopadů na rovnost žen a mužů ve výše uvedeném smyslu.
11. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA)
Požadujeme upravit ZZ RIA tak, aby svou strukturou (a z ní
vyplývajícím rozsahem informací) odpovídala Obecným zásadám
pro hodnocení dopadů regulace (RIA). Předložený materiál označený
jako ZZ RIA svou strukturou odpovídá požadavkům na věcný záměr
zákona (a to v důsledku mechanického převzetí tohoto věcného
záměru, které působí i další nedostatky – např. v posledním odstavci
části II na straně č. 4 se v rámci vysvětlení obsahu materiálu hovoří
o věcném záměru a předpokládá se budoucí předložení Strategie
vlastnické politiky státu, která již předložena byla), takže v něm chybí
podstatná část obligatorních součástí ZZ RIA, které jsou pro řádné
hodnocení dopadů regulace nezbytné (např. identifikace dotčených
subjektů, zhodnocení rizika, implementace doporučené varianty
vynucování, přezkum účinnosti regulace, konzultace) stejně jako
shrnutí ZZ RIA; předložený materiál naopak obsahuje části, jež jsou
z hlediska účelu RIA, tj. hodnocení věcných změn navrhované úpravy,
zbytečné (např. zhodnocení souladu navrhované právní úpravy
s ústavním pořádkem, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká
republika vázána, a se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z
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členství v Evropské unii).
Připomínky:
1. K zastupování státu v právnických osobách:
Návrh upravuje zastupování státu v právnických osobách s jeho
majetkovou účastí. V soukromém sektoru je postavení členů orgánu
ponecháno značně na smluvní svobodě. Smluvní svoboda státu je
však značně omezena (zejména služebním zákonem a zákonem o
majetku ČR) a vzniká tak řada problematických situací.
Chybí například vyjasnění odpovědnosti: Členové orgánu musejí
jednat s péčí řádného hospodáře, ale zatímco v soukromém sektoru
péče řádného hospodáře znamená zejména podnikání (ideálně za
účelem zisku), u státem vlastněných společností tomu tak být
nemusí. Snadno tak může nastat situace, že člen orgánu úmyslně a
ve veřejném zájmu schválí finančně nevýhodnou obchodní operaci, a
následně bude hnán před soud pro odpovědnost za škodu. Lze sice
přiměřeně použít ustanovení koncernového práva, to však manažery
jejich odpovědnosti nezbavuje, navíc je sporné, nakolik lze
koncernové právo použít na stát. Tento problém se pravděpodobně
v nejbližší době projeví, jelikož podle Strategie vlastnické politiky
státu má každé ministerstvo definovat pro své podniky určité cíle,
které by neměly být pouze hospodářské.
V konečném důsledku současná situace odrazuje členy orgánů
od přijímání jakýchkoliv odvážnějších rozhodnutí. Jistá míra nejistoty
a rizika je však při řízení podniku nezbytná a dokonce žádoucí, a to
i ve státem vlastněných podnicích. Situace je o to problematičtější,
že členové orgánů nejsou za toto riziko kompenzování adekvátní
odměnou, jak je tomu v soukromém sektoru (přesněji nejsou za něj

45

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHXCVFK3)

Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

kompenzováni vůbec), často ani nejsou proti tomuto riziku pojištěni,
jak je v soukromém sektoru zcela běžné.
Dále je zde problém s „dvojí loajalitou“. Je-li do orgánu zvolena
osoba ve služebním poměru, musí jednat v nejlepším zájmu
obchodní společnosti, a rovněž tak musí dbát služebních pokynů. Je
otázka, jak postupovat, pokud se tyto povinnosti dostanou do kolize.
Další oblastí je odměňování. Ačkoliv tato otázka je zcela zásadní,
zákon ji neřeší. Pokud je nominant osoba ve služebním poměru,
nemůže patrně za výkon této funkce pobírat odměnu. Riziko však
nese v plném rozsahu (viz výše). Je-li nominován externista, může
jeho odměna být zcela libovolná. To je jednak v rozporu s účelem
tohoto zákona zajistit transparenci a jednotný postup, jednak je to i
v rozporu s principem stejné odměny za stejnou práci.
Konečně, měly by být upřesněny nástroje, kterým stát ve společnosti
uplatňuje svůj vliv. Stát veřejně deklaruje, že jím vlastněné
společnosti nemají sledovat primárně jen ziskový cíl, ale i širší
veřejný zájem. Přitom však stát nemá efektivní nástroje, jak toto
zajistit. Formálně je obchodní společnost samostatnou právní
entitou, které stát nemůže z pozice vlastníka ukládat úkoly.
V soukromém sektoru řeší tyto otázky opět koncernové právo. Je
však sporné, nakolik je postavení státu srovnatelné s postavením
ovládající osoby v koncernu.
Pokud by zákon výše popsané problémy řešil, nešlo by o nerovné
postavení oproti soukromým subjektům. Naopak by se jednalo
o nápravu dosavadní nerovnosti, kdy některé nástroje, v soukromém
sektoru běžné, nejsou státu k dispozici.
Doporučuji tedy, aby v zákoně bylo doplněno alespoň:
- řešení odpovědnosti a ručení členů orgánů, kteří jednají
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jako zástupci státu;
řešení „dvojí loajality“ úředníka, tedy vůči společnosti
na straně jedné a služebnímu úřadu na straně druhé;
určení, jak a v jakém rozsahu může stát ukládat pokyny
svým zástupcům v orgánech, má-li jít o skutečné
zástupce.

2. K § 10 návrhu:
Ustanovení je nejasné. Formulace „Ministerstvo, ve kterém má být
obsazena funkce v řídícím nebo dozorčím orgánu“ vyvolává dojem,
že má jít o obsazení funkce v orgánu samotného ministerstva, což
jistě není záměr.
Navrhuji § 10 přeformulovat.
3. K § 4 návrhu:
Doporučujeme úpravu ustanovení § 4 tak, aby alespoň 1/3 členů
Výboru nebyla současně v pracovním nebo služebním poměru
k České republice. Tím by došlo k dalšímu posílení nezávislosti
Výboru jako celku. Takto složený Výbor by s mnohem větší
pravděpodobností mohl odolávat možným politickým vlivům a vybírat
členy řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánů na základě jejich
odborných předpokladů v souladu s doporučeními OECD (OECD
Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises) a
Světové banky (Corporate Governance of State-Owned Enterprises:
A Toolkit). Přítomnost nezávislých členů Výboru by dále přispívala
ke kontrole dodržování pravidel transparentnosti v průběhu celého
procesu výběru.
4. K § 9 návrhu:
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Doporučuji vypuštění části textu ustanovení § 9 „, ke dni jmenování
dosáhla věku 25 let“. Takové ustanovení by se dalo považovat
za nepřiměřeně diskriminační, neboť stanoví arbitrárně věkovou
hranici, která není nijak blíže odůvodněna ve zvláštní části důvodové
zprávy. Pokud by se předkladatel rozhodl pro zachování věkové
hranice, doporučujeme podrobněji odůvodnit, jakým způsobem byla
hranice nastavena a proč se liší od věkové hranice plnoletosti,
případně od hranic pasivní volitelnosti (21 let, resp. 40 let).
K naplnění předkladatelem sledovaného záměru se jeví jako
dostatečný požadavek pětileté praxe stanovený písmenem d) téhož
paragrafu.
5. K § 12 odst. 2 písm. a) návrhu:
Doporučuji vypuštění ustanovení § 12 odst. 2 písm. a). Obdobně
jako u § 9 by se takové ustanovení dalo považovat za nepřiměřeně
diskriminační, neboť stanoví arbitrárně věkovou hranici, která není
nijak blíže odůvodněna ve zvláštní části důvodové zprávy. Pokud by
se předkladatel rozhodl pro zachování věkové hranice, doporučuji
podrobněji odůvodnit, jakým způsobem byla hranice nastavena a
proč se liší od věkové hranice plnoletosti, případně od hranic pasivní
volitelnosti (21 let, resp. 40 let). Navíc vzhledem k možnosti
ministerstva stanovit si podmínky pro výkon funkce včetně relevantní
praxe dle § 12 odst. 1 považujeme toto ustanovení za nadbytečné.
6. K § 12 odst. 2 písm. e) návrhu:
Návazně na ustanovení § 12 odst. 2 písm. e) doporučuji nastavení
sankčního mechanismu a stanovení finančního postihu v případě,
že uchazeč v čestném prohlášení o absenci střetu zájmů
k obsazované funkci uvede informace, které se nezakládají
na pravdivých skutečnostech. Za předpokladu, že ministerstvo nemá
a nebude mít dostatek administrativních kapacit, aby mohlo takové
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čestné prohlášení prověřit, je zde nutné spoléhat s využitím prvku
transparentnosti na veřejnou kontrolu a pro uchazeče zavést
dostatečně odstrašující sankci s ohledem na to, že opravný
prostředek spočívající v jeho následném odvolání z funkce (pokud by
se na důležité skutečnosti přišlo až po čase) by nemusel být
v krátkém časovém období využitelný.
7. K § 19 návrhu:
V rámci § 19 doporučuji doplnění funkce člena vlády a analogicky
i náměstka člena vlády mezi osoby, které po dobu 4 let od skončení
mandátu ministra, resp. náměstka člena vlády, nesmí zastupovat stát
v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající
právnické osoby, pokud v ní má stát, jím ovládané právnické osoby,
Česká národní banka, nebo všechny tyto osoby společně, podíl nebo
hlasovací práva. Tato připomínka reaguje na stav, kdy ne všichni
členové vlády jsou zároveň poslanci nebo senátory, nicméně
odůvodnění takového omezení z hlediska možných nežádoucích
politických vlivů se na ně vztahuje stejnou měrou, jako na poslance
a senátory. Navíc je si zde možné představit i modelový příklad, kdy
ministr z titulu své funkce ovlivní výši odměňování funkce v určitém
řídícím, dozorčím nebo kontrolním orgánu a následně je na tuto
funkci po skončení svého mandátu nominován.
8. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ
RIA)
Doporučuji doplnit část definice problému o podrobnější faktické
údaje o současném stavu, z nichž bude možno dovodit jeho
závažnost, a to v rozsahu relevantním pro předmět navrhované
úpravy (tj. tak, aby mezi definicí problému a navrhovanou konkrétní
úpravou, která jej má řešit, existovala logická spojitost). Stávající
verze např. neobsahuje žádné konkrétní údaje o počtu, resp. poměru
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dotčených pozic neobsazovaných formou výběrových řízení,
obsazených bývalými poslanci či senátory a obsazených odborně
nekompetentními osobami, a to ani samostatně, tím méně pak údaje
o případné korelaci mezi těmito jevy; stejně tak v ní zcela chybí
jakékoli faktické údaje o negativním vlivu současného způsobu
obsazování
daných
pozic
na podnikatelskou činnost příslušných právnických osob a její
ekonomické výsledky. Současně doporučujeme aktualizovat údaje
o činnosti stávajícího Vládního výboru pro personální nominace,
tj. doplnit údaje o počtu konaných jednání a projednávaných
nominací, obsahu jeho stanovisek a míře jejich respektování ze
strany ministerstev i za rok 2015.
9. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ
RIA)
Doporučuji doplnit vymezení variant věcného řešení obsaženého
v navrhované úpravě (vedle variant způsobu jeho zavedení v dané
konkrétní podobě, na něž se omezuje předložená podoba ZZ RIA), a
to v rozsahu, v jakém představuje změnu oproti stávajícímu stavu
(tj. aktuální právní úpravě ve spojení s fungováním Vládního výboru
pro personální nominace zřízeného usnesením vlády), tj. zejména
pokud jde povinná výběrová řízení na příslušné pozice, povinnost
zveřejňování vymezených informací a zákaz působení bývalých
poslanců a senátorů v těchto pozicích. Zvolené varianty věcného
řešení je pak třeba řádně vyhodnotit z hlediska všech jejich přínosů
a nákladů jak oproti nulové variantě, tak oproti možným alternativním
možnostem dosažení sledovaných cílů (kde přicházejí v úvahu); bez
tohoto zhodnocení není např. zřejmé, na základě jakých konkrétních
dopadů možných alternativ rozsahu veřejných funkcionářů, jimž má
být zakázáno zastávat dotčené pozice, se navrhuje tento zákaz
právě jen pro bývalé poslance a senátory; obdobně není zřejmá ani
vhodnost navrhovaného rozsahu výjimek z povinnosti konat

50

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHXCVFK3)

Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

výběrové řízení, resp. jejich existence).
10. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ
RIA)
Doporučuji provést vyhodnocení variant (jak stávajících, tak
doplněných na základě předchozí připomínky), včetně výběru
nejvhodnější varianty, v přehlednější podobě, tj. zejména rozčlenit
jejich přínosy a náklady (přičemž náklady a přínosy je třeba pojímat
jako dodatečné náklady či přínosy oproti nulové variantě) a porovnat
tyto varianty na základě explicitně stanovených kritérií (vždy
jednotných pro určitý segment navrhované úpravy), např. formou
multikriteriální analýzy.
11. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ
RIA)
Doporučuji se v nově zařazené části (viz zásadní připomínka)
implementace doporučené varianty a vynucování soustředit mimo
jiné na otázku určení orgánu, který bude kontrolovat plnění nově
stanovených povinností ministerstev (např. povinnosti konat
výběrové řízení, překládat návrhy na nominace příslušnému výboru a
zveřejňovat odůvodnění nekonání výběrového řízení, informací o
uchazeči nebo zdůvodnění nerespektování doporučení příslušného
výboru), na způsob vynucování těchto povinností, včetně případných
sankcí (v nejširším smyslu) a na vyčíslení nákladů s tím spojených.
12. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ
RIA)
Doporučuji v nově zařazené části (viz zásadní připomínka) přezkum
účinnosti regulace stanovit termín jeho provedení a uvést konkrétní
indikátory, podle nichž bude posuzována účinnost navržené právní
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úpravy, tj. naplnění jejích cílů, popř. její nezamýšlené důsledky.
S ohledem na konkrétní obsah navrhované úpravy by se mohlo
jednat např. o počet, resp. poměr případů a) využití výjimky
z povinnosti překládat návrh na nominaci příslušného výboru; b)
odchýlení se od doporučení příslušného výboru ohledně nominace;
c) porušení povinnosti zveřejnění vymezených informací; v kontextu
širšího účelu navrhované úpravy pak i o indikátory zlepšení
hospodaření právnických osob s majetkovou účastí státu v důsledku
jejich kvalitnějšího řízení.
13. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ
RIA)
Doporučuji v nově zařazené části (viz zásadní připomínka)
konzultace a zdroje dat podrobně popsat, s jakými subjekty, včetně
odborné veřejnosti, byla navrhovaná úprava konzultována (a to
včetně podnětů shromážděných v průběhu legislativního procesu k
věcnému záměru navrhované úpravy) a do jaké míry je předmětem
jejich konsensu, jaké konkrétní náměty konzultovaných subjektů byly
v této úpravě zohledněny a jakým jejich připomínkám nebylo
vyhověno, vždy s příslušným odůvodněním.
Ministerstvo
dopravy

BEZ ROZPORU

Zásadní připomínky: –

(doporučující)
Doporučující připomínky:
Obecně:
1. V návrhu zákona zcela absentuje sankční mechanismus pro
případ porušení zákonných povinností. Navrhujeme do návrhu
dopracovat sankční ustanovení.
2. K § 11:
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1. Neakceptováno. Zvolené řešení bylo
předmětem projednávání již věcného záměru
předloženého zákona. I zde se MF drželo
obsahových mantinelů uvedených ve
schváleném záměru.
V rámci meziresortního připomínkového řízení
MF nepřistoupilo k zavedení sankčního
mechanismu ve formě neplatnosti či
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Připomínkové

Připomínka

místo

Vypořádání

Navrhujeme doplnit, podle jakého právního předpisu bude probíhat
výběrové řízení.
Závěr:
Navrhujeme, aby předkladatel při vypořádání připomínek
uplatněných k návrhu zákona přihlédl i ke shora uvedeným
doporučujícím připomínkám.

nezákonnosti v důsledku nedodržení
nominačního postupu. Takovýto sankční
mechanismus by představoval zásah do
právní úpravy obsažené v jiných zákonech
(např. zákona o státním podniku, zákona o
obchodních korporacích). Při instalování do
funkce v orgánu právnické osoby se bude
postupovat podle obecné právní úpravy dané
právní formy.
Odpovědnost bude ponechána zejména
v politické rovině.
2. Neakceptováno. Proces výběru kandidáta
na příslušeném ministerstvu je vnitřní
záležitostí tohoto ministerstva a souvisí
s politickou odpovědností příslušného ministra
za výběr nejvhodnější osoby do dané funkce.
Nejvhodnější způsob úpravy tohoto vnitřního
procesu ministerstva se jeví vnitřní předpis
(např. pokyn ministra, směrnice, apod.).
Proces posuzování ze strany Výboru je
upraven právě návrhem zákona a dále bude
vycházet ze Statutu a Jednacího řádu tohoto
Výboru. Uchazeč nebude mít na vznik funkce
právní nárok, což je dáno tím, že funkce, které
jsou předmětem navrhované úpravy, mají
soukromoprávní charakter, tj. nejedná se o
veřejné funkce nebo služební poměr.

Konfederace

K uvedenému

návrhu

Konfederace

zaměstnavatelských
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Připomínkové
místo
zaměstnavatelských
a podnikatelských
svazů ČR

Připomínka

Vypořádání

podnikatelských svazů ČR uplatňuje následující zásadní připomínky:
1) Obecně – Zastáváme názor, že není třeba vytvářet zvláštní
zákon na výběr odborníků do pozic ředitelů a členů dozorčích
rad státních podniků. Nebytnost tzv. zákonné varianty není
dostatečně odůvodněna. Navrhovanou zákonnou variantu
nepovažujeme ani za účelnou ani za nezbytnou ani za
hospodárnou. K dosažení požadovaného cíle naprosto
postačuje tzv. exekutivní varianta, která výběr ponechá na vládě
na základě návrhu příslušného člena vlády s využitím činnosti
již existujícího Vládního výboru pro personální nominace. Tato
varianta odpovídá i principu dělby moci, na níž je naše Ústava
založena.

ROZPOR – zásadní připomínka č. 1., 2., 3. a
4.
1. Neakceptováno. Zvolené řešení bylo
předmětem projednávání již věcného záměru
předloženého zákona. MF v této souvislosti
naplňuje rozhodnutí vlády, která se usnesla na
formě zákona.

2. Částečně akceptováno. Zde je patrná
rozličnost připomínek jednotlivých resortů,
které požadují zpřísnění věkové hranice.
V případě člena Výboru byla věková hranice
posunuta na 30 let, v případě uchazeče na 28
2) K ustanovení §§ 9 a 12 návrhu – stanovení věkové hranice 25 let. Předkladatel považuje zachování věkové
let pro člena Výboru pro personální nominace a uchazeče ve hranice za žádoucí, neboť představuje určitý
výběrovém řízení považujeme za nadbytečné s přihlédnutím stupeň míry odbornosti a získání životních
k podmínkám, které zákon stanovuje pro výkon těchto funkcí.
zkušeností.
3) K návrhu § 14 bod 2 – navrhujeme celý odstavec vypustit
4) K návrhu § 16 – zákon nijak nekonkretizuje, co přesně by mělo 3. Neakceptováno. Návrh zákona vychází
zdůvodnění obsahovat a není tak jasné, zda by požadavek z obsahových mantinelů věcného záměru
zveřejnit zdůvodnění skutečně omezil nebo zamezil libovůli zákona, v jehož rámci byla tato otázka
v nominaci. Ustanovení v tomto případě nedává výboru reálnou diskutována.
možnost v některých situacích výběr osob zásadně ovlivnit
4. Neakceptováno. Zdůvodnění odchýlení se
od stanoviska Výboru by mělo obsahovat
důvody, které vedly příslušné ministerstvo,
resp. ministra, k odchýlení se od vyjádřeného
stanoviska Výboru. Výhradně půjde o situace,
kdy Výbor vydá negativní stanovisko a
zdůvodnění odchýlení by se mělo vypořádat
s tímto negativním stanoviskem, resp. proč je
postupováno jinak.
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Připomínkové
místo
Úřad pro
zastupování státu
ve věcech
majetkových

Připomínka

Vypořádání

Zásadní připomínka:
1. Návrh zákona nebere v potaz situaci, kdy stát získává zcela
minoritní podíl na obchodních společnostech zejména v rámci
pozůstalostního řízení nebo jako majetek, který propadne
v důsledku trestu propadnutí majetku v trestním řízení nebo
darem. V těchto případech pak nastupuje zcela specifická
situace, kdy každé jednotlivé ministerstvo by mělo být
informováno, zda se nechystá valná hromada některé ze
společnosti, u které má stát majetkovou účast vyjádřenou
vlastnictvím akcií či jiného obchodního podílu a která spadá do
kompetence toho kterého ministerstva. Ve většině případů by
měly být tyto akcie vedeny na majetkovém účtu Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“). Úřad
by pak měl dát informace jednotlivým ministerstvům k tomu, aby
se angažovaly svým případným návrhem (protinávrhem) na valné
hromadě. Tuto skutečnost nebere v potaz ta část důvodové
zprávy, která hodnotí ekonomický dopad a předpokládané
náklady ve výši 700 000,-Kč ročně. Finanční prostředky, které by
Úřad musel vynakládat na plnění výše uvedené povinnosti
(náklady na pracovní sílu, náklady na případný software nezbytný
pro sledování svolávaných valných hromad, atd.) nejsou v této
kalkulaci zahrnuty.
2. Návrh se rovněž nevypořádává s tím, že stát může nabýt i akcie,
od kterých jsou oddělena samostatná práva (tj. např. právo účasti
a hlasování na valné hromadě, právo na dividendu apod.) a v
tomto případě pak jsou práva státu, jako akcionáře, omezena.
Stát si nemůže vybírat, které akcie do svého majetku přijme a
které ne, pokud se jejich vlastníkem stává na základě zákona.
3. Z praktického hlediska je časově téměř nemožné, aby po zjištění,
že se bude konat valná hromada u společnosti, ve které má stát
majetkovou účast, proběhlo výběrové řízení na vhodnou osobu
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BEZ ROZPORU
1. Neakceptováno. Důvodová zpráva nebude
upravována. Jedná se o náklady, které lze
pokrýt ze současných zdrojů, resp. tento stav
popsaný připomínkovým místem musí
existovat již nyní.
2. Neakceptováno. Předkladatel neporozuměl,
co má být obsahem připomínky. Je jasné, že
v některých případech si stát nevybírá, zda do
svého majetku akcie přijme či nikoliv. Vždy je
ale určena organizační složka státu, která má
příslušnost hospodařit s předmětnými akciemi.
3. Neakceptováno. Připomínka pochopena
tak, že je napadán nominační proces jako
celek. Zvolené řešení bylo předmětem
projednávání již věcného záměru
předloženého zákona. MF v této souvislosti
naplňuje rozhodnutí vlády a zákon je připraven
v mantinelech schválených vládou.
Ostatní připomínky
1. Vzat na vědomí názor připomínkového
místa.
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Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

do řídících struktur a tato osoba byla pak navržena jako
návrh/protinávrh na valné hromadě, bez ohledu na to, že pro
tento případ nejsou platné obecné lhůty stanovené pro podávání
návrhů na valnou hromadu (§ 361 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích)). Podle ustanovení § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) je pozvánka na svolání valnou zaslána na adresu
akcionáře či zveřejněna (záleží na stanovách té které
společnosti) nejméně 30 dnů před dnem konání. Většina
společností s akciemi na majitele ve stanovách nahrazuje
doručování pozvánky na adresu uveřejněním na svých
internetových stránkách (zde nastává nutnost sledování těchto
stránek u všech společností, kde je majetková účast státu,
vyjádřená byť jen jednou akcií).
Připomínka:
1. Návrh zákona, tak jak předkládán je použitelný v těch případech,
ve kterých je státu – zastoupenému jednotlivými ministerstvy –
dána pravomoc přímo jmenovat konkrétní osobu do řídících či
dozorčích orgánů obchodní společnosti. V ostatních případech
jsou tyto kompetence výrazně omezeny korporátními zákony.
Závěr
Vzhledem k výše uvedenému by bylo vhodné z důvodu
hospodárnosti a efektivity upravit návrh zákona tak, aby se
nevztahoval na všechny obchodní společnosti, ve kterých má stát
libovolné majetkové zastoupení a to tak, že by se tento zákon
vztahoval pouze na ty obchodní společnosti, ve kterých je státu dána
pravomoc přímo jmenovat konkrétní osobu do řídících či dozorčích
orgánů, dále na obchodní společnosti strategického zájmu
(zbrojařské firmy, energetika, doprava a podobně) a na ty, ve kterých
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Připomínkové

Připomínka

místo

Vypořádání

by stát vystupoval jako kvalifikovaný akcionář ve smyslu ustanovení
§ 365 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Ministerstvo
školství

Zásadní připomínka:
BEZ ROZPORU
1. Obecně: Nesouhlasíme s navrženým legislativním řešením výběru
odborníků do funkcí v právnických osobách s majetkovou účastí
1.
Zvolené
řešení
bylo
předmětem
státu zejména z těchto důvodů:
projednávání
již
věcného
záměru
předloženého zákona. MF v této souvislosti
Navrhovaná právní úprava není vynutitelná, neboť zákon
naplňuje rozhodnutí vlády, která se usnesla na
nestanovuje sankci pro případ porušení tohoto zákona. V souladu
formě zákona. Při tvorbě paragrafovaného
s § 16 navrhovaného zákona se ministerstvu umožňuje odchýlit
znění se MF drželo obsahových mantinelů
se od doporučení výboru. Zákon je tak pouhou proklamací
uvedených ve schváleném věcném záměru.
a za postup podle něj ponese příslušný ministr pouze politickou
odpovědnost. Takový přístup považujeme za nedostatečný.
Vzhledem k tomu, že již dnes existuje vládní výbor pro personální
nominace, který funguje při Úřadu vlády ČR, považujeme za nutné
připravit legislativní úpravu, která bude pro ministerstvo právně
závazná. Předkládaný návrh zákona nyní takový postup upravuje,
a to formou výběrových řízení, která jsou ministerstva povinna
na obsazení
uvedených
pozic
konat.
Jsme
názoru,
že při transparentním stanovení požadavků na tato výběrová řízení,
včetně složení výběrových komisí, pozbývá následné projednání
vítězného uchazeče nebo vítězných uchazečů ve výboru již své
opodstatnění.
Navíc navržené řešení se jeví jako nehospodárné a neúměrně
prodlužující proces personálních nominací. Složitý nominační
proces považujeme zvláště za nelogický v případě, že samo
ministerstvo nebude jeho výsledkem vázáno.
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Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

Požadujeme tedy, aby návrh zákona byl přepracován s ohledem
na výše uvedené zdůvodnění.
Ministerstvo kultury

K§9
V souvislosti s požadavky na osoby, které mohou být jmenovány
členem Výboru doporučujeme vedle praxe a apolitičnosti zvážit, zda by
neměly být doplněny ještě další požadavky, jako např. aby tato osoba
nebyla veřejným funkcionářem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č.
159/2006 Sb., nebo aby nebyla státním zaměstnancem ve smyslu § 6
zákona č. 234/2014 Sb., přímo podřízeným ministerstvu
vykonávajícímu funkci zakladatele státního podniku nebo národního
podniku nebo práva akcionáře či společníka.
K § 10
Slova „ve kterém má být obsazena funkce v řídícím nebo dozorčím
orgánu“ navrhujeme nahradit přesnějším spojením „do jehož
působnosti spadá právnická osoba s majetkovou účastí státu, ve které
má být obsazena funkce v řídícím nebo dozorčím orgánu“. Funkce
nebude obsazována v rámci ministerstva, ale v právnické osobě,
s majetkovou účastí státu, která spadá do působnosti příslušného
ministerstva, a to právě příslušným ministerstvem. Stávající dikce § 10
je matoucí.

BEZ ROZPORU
1. Neakceptováno. Předně MF vychází
z obsahových mantinelů věcného záměru
schváleno vládou. Jakékoliv rozšíření jde nad
rámec.
Složení členů Výboru je ponecháno v dikci
vlády jako celku. Základní kritérium
odpolitizování bylo zavedeno požadavkem, že
člen Výboru nesmí být členem politické strany
nebo hnutí. Není rozhodné, zda je člen Výboru
v pracovním nebo služebním poměru k České
republice. Zejména služební poměr, konkrétně
zákon o státní službě zakládá povinnosti
nestrannosti a řádného výkonu státní služby.
S ohledem na možnou odbornost osob
s pracovním nebo služebním poměrem k ČR
se jeví jejich případné vyloučení jako
nežádoucí. Je na úvaze vlády, jak přistoupí ke
složení Výboru.

K § 20 a 21
Navrhovaná formulace přechodného ustanovení fakticky značně
časově posunuje použití navrhovaného zákona v praxi. Účinnost 2. Akceptována. Ustanovení § 10 upraveno.
zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob
s majetkovou účastí státu je v § 21 navrhována od 1. ledna 2018. 3. Akceptováno. Zavedena dělená účinnost.
Současně je v § 20 navrhováno přechodné ustanovení vztahující se
k nově vkládanému odstavci 3 v § 6 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů. Podle navrhovaného přechodného ustanovení se ustanovení §
6 odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb. použije až na poslance nebo
senátora, jehož mandát vznikl po dni nabytí účinnosti zákona o výběru
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Připomínkové

Připomínka

místo

Vypořádání

osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou
účastí státu, tedy po dni 1. ledna 2018.
Vzhledem k tomu, že nejbližší volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se mají konat na podzim roku 2017, na tyto nově
zvolené poslance ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb., o
střetu zájmů, ještě nedopadne. Z toho důvodu navrhujeme zvážit
posunutí účinnosti zákona nebo přeformulovat přechodné ustanovení.
Ministerstvo
průmyslu
a obchodu

Úvod
MPO trvá na zásadních připomínkách, které vzneslo k věcnému
záměru zákona a které jsou dostupné v elektronické knihovně Úřadu
vlády a souhlasí se zamítavým stanoviskem Legislativní rady vlády.
Legislativní návrh považujeme za zcela nadbytečný, protože
současná právní úprava dostatečně a jasně vymezuje, kdo příslušné
osoby jmenuje a je za takovéto rozhodnutí odpovědný. Předložený
návrh zákona se jeví být pouhou proklamací, jelikož nestanovuje
žádnou sankci pro případné porušení navrhovaných ustanovení
zákona.
Zásadní připomínky:
1.
MPO trvá na exekutivní variantě s tím, že tato varianta lépe
vyhovuje Legislativním pravidlům vlády.
2.
K § 1 odst. 1 písm. b) a §3 odst. 2
Žádáme o zpřesnění výše uvedených ustanovení, neboť současné
znění je v rozporu se soukromoprávní úpravou i zásadou loajality.
Člen řídícího či dozorčího orgánu právnické osoby s majetkovou
účastí státu je mimo jiné povinen jednat s péčí řádného hospodáře
(na základě zákona č. 89/2012 Sb. i zákona č. 77/1997 Sb.), což je
v rozporu s výše uvedenými ustanoveními, které konstatují, že
vybrané osoby mají zastupovat stát.
3.

ROZPOR – všechny zásadní připomínky
(1., 2., 4., 5., 6. a 7.)
1. Neakceptováno. Zvolené řešení bylo
předmětem projednávání již věcného záměru
předloženého zákona. MF v této souvislosti
naplňuje rozhodnutí vlády, která se usnesla na
formě zákona. Při tvorbě paragrafovaného
znění se MF drželo obsahových mantinelů
uvedených ve schváleném věcném záměru.
2. Neakceptováno. V předmětné věci se
nejedná o rozpor se soukromoprávní úpravou
a zásadou loajality. Výraz zastupovat stát je
vykládán tak, že stát nominuje svého
zástupce, tj. v pojetí státem vyslané osoby.
Tento zástupce musí jednat s péčí řádného
hospodáře, což je odlišná kategorie od
nominace podle předchozí věty. Stejná úprava
je použita např. v § 5 z.č. 159/2006 Sb.
3. Akceptováno – upraveno v důsledku
připomínek jednotlivých ministerstev.
4. a 5. Částečně akceptováno. Předkladatel
shledává i nadále stanovení věkové hranice

K § 3 odst. 1
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Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

Doporučujeme dané ustanovení upravit. Zřízení výboru zákonnou
cestou není vhodné řešení, neboť dochází k jistému narušení dělby
moci mezi mocí zákonodárnou a výkonnou. Mimo to, Výbor pro
personální nominace již byl zřízen exekutivní cestou, což se
vzhledem k jeho postavení jakožto poradního orgánu vlády jeví
jako nevhodnější řešení.
4.
K§9
Požadujeme vypustit slova „,ke dni jmenování dosáhla věku 25 let“.
Odůvodnění:
Stanovení věkové hranice 25 let u osoby, která má být dostatečně
erudovaná v požadovaných oblastech včetně dosažení 5 leté
praxe, se jeví jako nereálné a problematické.

za žádoucí. Jedná se o věkovou hranici
minimální, přičemž tato byla zvýšena z 25 let
na 30 let u členů Výboru a na 28 let u
uchazečů, za účelem zajištění vyšší míry
zkušeností (nově v §§ 6 a 12).

5.
K § 12 odst. 2 písm. a)
Požadujeme uvedené ustanovení vypustit.
Odůvodnění:
Jednak odkazujeme na odůvodnění k připomínce k § 9 a současně
uvádíme, že z písmene f) téhož ustanovení jasně vyplývá, že
osoba, která se může účastnit výběrového řízení, splňuje další
podmínky stanovené na výkon funkce tímto zákonem, tedy i
nezbytnou 5 -ti letou praxi.
6.
Podle § 453 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, by měl v určitých případech příslušný orgán zvolit
nového člena do 2 měsíců. Ale celý navržený nominační proces se
za 2 měsíce stihnout nedá;
7.
Dopady na státní rozpočet jsou podhodnocené, neboť
neuvažují vyšší počet posuzovaných osob (např. ředitele státních
podniků) a vyšší administrativní nároky v personální oblasti
na příslušných rezortech (organizování a
vyhodnocování
výběrových řízení).
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6. Částečně akceptováno. V důsledku jiných
připomínek došlo ke zkrácení některých lhůt
(např. pro hodnocení ze strany Výboru – 10
pracovních dnů). Dle názoru předkladatele je
nominační proces ve lhůtě 2 měsíců
stihnutelný.
7. Částečně akceptováno. Došlo k úpravě
nákladů na Výbor. Jelikož nelze předpokládat,
kolik bude návrhu na nominace, byl stanoven
rámec (700 tis. až 1 mil. Kč). Pokud se jedná o
náklady jednotlivých ministerstev, tyto dle
našeho názoru nevzniknou. Jednak z důvodu,
že se nejedná o pravidelnou činnost, jednak
z důvodu, že jsou kryty již současnými
kapacitami. MF vychází ze své praxe.
Ostatní připomínky:
1. Akceptováno. Upraveno.
2. Akceptováno.
3. Akceptováno. Upraveny odkazy na přílohy a
doplněna Příloha č. 1, nadále označována
jako Příloha. Příloha č. 2 není součástí
materiálu,
neboť
představuje
podklad
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Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

Připomínky:
1.
k § 10
Doporučujeme zmíněné ustanovení upravit, neboť předkladatel
jistě nemá na mysli, že nominačním postupem dochází k obsazení
funkce na ministerstvu;

využitelný pouze pro věcný záměr.

2.
v důvodové zprávě k § 9
Doporučujeme vypustit jako nepodložený následující argument:
„víme-li, že osoba je bezdlužná, pak je obecně eliminováno riziko
možného ovlivnění po ekonomické stránce“;
3.
V RIA je několikrát odkazováno na přílohy č. 1 a 2,
předkládaný materiál je však neobsahuje. Doporučujeme jejich
doplnění.

Ministerstvo práce a
sociálních věcí

BEZ ROZPORU
K § 10
Jsme názoru, že návrhy na nominaci konkrétní osoby do funkce v řídícím
nebo dozorčím orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu
předkládá Výboru pro personální nominace ministerstvo, do jehož 1. Akceptováno. Upraveno v důsledku
působnosti právnická osoba s majetkovou účastí státu spadá.
připomínek jednotlivých resortů.
V § 3 odst. 2 návrhu zákona je již toto ministerstvo označeno legislativní
zkratkou „ministerstvo“, navrhujeme proto v § 10 vypustit za slovem
„ministerstvo“ text „, ve kterém má být obsazena funkce v řídícím nebo
dozorčím orgánu,“ a v § 10 a v dalších ustanoveních návrhu zákona
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2. Neakceptováno. Ponecháno z důvodu
vyjádření smyslu ustanovení a v důsledku
úprav provedených dalšími připomínkami
v MPŘ.
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Připomínkové

Připomínka

místo

Vypořádání

používat legislativní zkratku „ministerstvo“ s vymezením jejího obsahu
podle § 3 odst. 2.
Hospodářská
komora

A.

Obecné zásadní připomínky

ROZPOR – zásadní připomínky obecné č.
Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) konstatuje,
1; konkrétní č. 1., 2., 3.
že navrhovaná právní úprava z hlediska věcného nepřináší nic
zásadně nového. Agendu zajišťuje Vládní výbor pro personální
1. Neakceptováno. Zvolené řešení bylo
nominace, dle HK ČR zde objektivně není dán důvod k přijetí nové
předmětem projednávání již věcného záměru
právní úpravy.
předloženého zákona. MF v této souvislosti
1.
Zákonná varianta právní úpravy
naplňuje rozhodnutí vlády, která se usnesla na
Proti přijetí zákonné varianty právní úpravy se HK ČR ohradila, stejně formě zákona a na jeho obsahových
jako řada dalších připomínkových míst při projednávání věcného mantinelech.
záměru zákona, stejně tak tuto formu řešení nepodpořila ani
Legislativní rada vlády. I přes právě uvedené vláda svým usnesením
uložila předkladateli připravit návrh zákona, který by upravil výběr
odborníků do řídících a dozorčích orgánů právnických osob
s majetkovou účastí.

2. Neakceptováno. Statut a Jednací řád
nejsou prováděcími předpisy. Návrh zákona
obsahuje veškeré nejpodstatnější procesy
vztahující se k Výboru. Samotný průběh
jednání a rozhodování je již jeho vnitřní
Předložený text návrhu zákona okrajově upravuje zřízení, působnost a záležitostí a není dán žádný konkrétní důvod
pravomoc Výboru pro personální nominace a postup při výběru osob, (situace) pro úpravu na zákonné úrovni. Toto
které mají zastupovat stát v řídících a dozorčích orgánech právnických neuvádí ani připomínkové místo. Návrhy
osob s majetkovou účastí státu, kdy v podrobnostech zákon odkazuje Statutu a Jednacího řádu nejsou součástí
na Statut a Jednací řád Výboru.
předkládaného materiálu, neboť se jedná o
vnitřní záležitosti poradního orgánu vlády,
Návrh zákona:
potažmo vlády, které nejsou upravovány na
a) rekapituluje a dotváří exekutivní pravidla, která již dnes existují ve zákonné úrovni. – vzato na vědomí, netrvá
vztahu k Vládnímu výboru pro personální nominace,
rozpor
b) neodpovídá vybrané variantě, aby byla zpracována komplexní
právní úprava upravující problematiku personálních nominací, když 3. Akceptováno. V předmětné věci není dle
založena
rozpornost
se
návrh zákona odkazuje v podrobnostech na další dokumenty předkladatele
soukromoprávními předpisy. Návrh zákona
schvalované vládou,
dopadá na situace tzv. přímé personální
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Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

c) navržená zákonná úprava neodstraňuje pochybnosti, které s pravomoci, tj. uplatní se tam, kde stát může
nominacemi jsou spojené (např. rozpor s principy corporate přímo, nikoliv zprostředkovaně, nominovat své
governance).
zástupce.
Návrh zákona není v kolizi se soukromoprávní
Návrh zákona není ani uceleným řešením ani jistotou odstraňující
úpravou. Při posuzování střetu loajalit je třeba
pochybnosti, ani jeho přijetí nedává smysl, když stát přijímá zákonnou
odlišit jednání zástupců vlastníka – státu
formou pravidla, které ukládá sám sobě7, a které by bylo vhodnější řešit
v orgánech
realizujících
podnikatelskou
exekutivní cestou. Návrh zákona rekapituluje, přejímá a doplňuje
činnost a její kontrolu u dotčených
formulace, které již dnes známe a najdeme u již existujícího Výboru pro
podnikatelských subjektů - od jednání
personální nominace, kdy i v tomto ohledu by postačovalo exekutivní
samotného vlastníka – státu v rámci orgánu,
řešení.
který rozhoduje o existenčních otázkách
2.
Neexistence prováděcích předpisů
právnické osoby (valná hromada, zřizovatel
V podrobnostech zákon odkazuje na Statut a Jednací řád Výboru, tyto apod). Zatímco v prvním případě je třeba
materiály nebyly s návrhem zákona předloženy. Materiál tak v souladu s obecnou úpravou státních podniků
a obchodních společností respektovat touto
neobsahuje ucelené informace o nominačním postupu.
obecnou úpravou uloženou povinnost loajality
3.
Rozpor se zákonem o obchodních korporacích
k vlastnímu podnikatelskému subjektu, ve
Dle věcného záměru, jenž byl projednáván vládou (cit): „Cílem zákona druhém případě je třeba respektovat přímý
je zavést jednotný a transparentní systém pro oblast personálních výkon vlastnického práva.
nominací, tj. v oblasti procesu nominace osob do funkcí ve státních I přes výše uvedené došlo k úpravě
podnicích a společnostech s majetkovou účastí státu a prokazování paragrafovaného znění, z něhož výslovně
jejich odbornosti. Takto nastavený systém by měl dopadat na nominace vyplývá nominační pravomoc (viz § 1 odst. 1
osob ze strany ministerstev, nikoliv případně jiných společníků nebo písm. b), § 3 odst. 2, § 10).
akcionářů od státu odlišných, do státních podniků a obchodní
společnosti s majetkovou účastí státu bez rozdílu, tj. například bez
ohledu na podíl v dané obchodní společnosti. Zákon nedopadá na
situace, kdy členy orgánu společnosti volí jiný orgán společnosti
(např. pokud dozorčí rada volí představenstvo). V případech
státních podniků je situace jednoznačná, neboť funkci zakladatele vždy
7

4. Neakceptováno. MF nebude stahovat
materiál z meziresortního připomínkového
řízení. Předmětné zásady by měly být
součástí Statutu. Zásady doplněny do
důvodové zprávy (k § 9). – vypořádání vzato
na vědomí, rozpor netrvá

Viz i text Důvodové zprávy (cit): „Tento zákon upravuje z obecného hlediska oblast personálních nominací ve státní správě. (...)“.
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vykonává příslušné ministerstvo. (…)“.
Věcný záměr po projednání na vládě doznal drobných změn, přesto
v textu věcného záměru bylo nadále konstatováno (cit): „Zákon bude
dopadat na personální nominace v těch případech, kdy je dána
přímá personální pravomoc příslušného ministerstva, tj. tam, kde
je dána pravomoc přímo jmenovat konkrétní osobu. Pokud tedy
příslušné ministerstvo přímo jmenuje osobu do některého z orgánů,
pak se v plné míře uplatní navrhovaná úprava (např. ministerstvo
jmenuje z postavení akcionáře člena dozorčí rady = uplatní se zákonný
postup). Pokud není dána přímá personální pravomoc příslušného
ministerstva, např. představenstvo volí dozorčí rada, pak již nelze
zákonnou úpravu personální nominace aplikovat (naráželo by na
mantinely soukromoprávní úpravy a pojetí loajality).“
Byť se věcný záměr zákona vymezil k respektování soukromoprávní
právní úpravy ve vztahu k personálním nominacím, tedy, že by zákon
měl dopadat jen na personální nominace v těch případech, kdy je dána
přímá personální pravomoc příslušného ministerstva, přímo do textu
návrhu zákona se tato skutečnost nijak nepromítla. Návrh zákona
upravuje obecně postup při výběru osob v řídících a dozorčích
orgánech bez ohledu na hranice vyplývající ze soukromoprávní úpravy,
která nastavuje práva a povinnosti akcionářů tedy i státu ve vztahu
personálním nominacím. Návrh zákona je tak v rozporu s principy
corporate governance, v rozporu se zákonem č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích, vedle práv akcionáře de facto zavádí pravidla
pro obcházení povinnosti členů orgánů vykonávat funkci s péčí
řádného hospodáře nebo se přinejmenším vlamuje do způsobu
posuzování plnění povinnosti „péče řádného hospodáře“ při výkonu
funkce člena orgánu (např. respektování doporučení Výboru, pokud
bude v rozporu se zájmy společnosti, má být v souladu s péčí řádného
hospodáře?). Samotné konstatování v důvodové zprávě, že (cit):
„zákon bude dopadat na personální nominace v těch případech, kdy je
dána přímá personální pravomoc příslušného ministerstva, tj. tam, kde
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Konkrétní zásadní připomínky:
1. a 3. Neakceptováno. V předmětné věci
není
založena
rozpornost
se
soukromoprávními předpisy. Návrh zákona
není v kolizi se soukromoprávní úpravou. Při
posuzování střetu loajalit je třeba odlišit
jednání zástupců vlastníka – státu v orgánech
realizujících podnikatelskou činnost a její
kontrolu u dotčených podnikatelských subjektů
- od jednání samotného vlastníka – státu
v rámci orgánu, který rozhoduje o existenčních
otázkách právnické osoby (valná hromada,
zřizovatel apod). Zatímco v prvním případě je
třeba v souladu s obecnou úpravou státních
podniků a obchodních společností respektovat
touto obecnou úpravou uloženou povinnost
loajality
k vlastnímu
podnikatelskému
subjektu, ve druhém případě je třeba
respektovat přímý výkon vlastnického práva.
2.
Akceptováno.
Připomínkové místo
nesouhlasí s vypořádáním, rozpor trvá.
Doporučující připomínky:
1. a 2. Akceptováno. Věková hranice zvýšena,
v případě člena Výboru na 30 let, u uchazeče
na 28 let.
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je dána pravomoc přímo jmenovat konkrétní osobu…“ nelze s ohledem
na význam dopadu do soukromého práva považovat za relevantní,
jestliže vlastní text zákona je s tímto konstatováním v rozporu.
Návrh zákona tak upravuje postup při výběru osob v řídících a
dozorčích orgánech bez ohledu na soukromoprávní úpravu.
4.

Zásady pro posuzování návrhů

Návrhu zákona chybí zásady, tj. objektivita, profesionální
diskrétnost, pro posuzování návrhů na jmenování osob, jimiž
řídí existující Výbor pro personální nominace. Lze doporučit,
zásady nebyly opomíjeny, a byly převzaty, kdy jde taktéž
z protikorupčních aspektů právní úpravy.

přístup,
se dnes
aby tyto
o jeden

S ohledem na výše uvedené HK ČR navrhuje stáhnout předkládaný
materiál z mezirezortního připomínkového řízení. Pokud bude
předkladatel trvat na navržených změnách, uplatňuje HK ČR níže
uvedené konkrétní zásadní připomínky.
B.

Konkrétní zásadní připomínky

1.
Připomínka k ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) a k ustanovení
§ 3 odst. 2
Dotčená ustanovení jsou chybně koncipována, jsou v rozporu se
soukromoprávní úpravou, pojetí loajality a principy corporate
governance.
Ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) návrhu zákona konstatuje, že úprava
zákona se vztahuje na postup při výběru osob, které mají zastupovat
stát v řídících a dozorčích orgánech právnických osob s majetkovou
účastí státu.
Ustanovení § 3 odst. 2 návrhu zákona pak konstatuje (cit): „Výbor
posuzuje personální nominace osob, které mají zastupovat stát v
řídících a dozorčích orgánech právnických osob s majetkovou účasti

65

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHXCVFK3)

Připomínkové

Připomínka

místo

Vypořádání

státu, předložené ministerstvem, do jehož působnosti právnická osoba
s majetkovou účastí státu spadá (dále jen „ministerstvo“).“
Odůvodnění:
Dle ustanovení § 159 odst. 1 nového občanského zákoníku člen
orgánu je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, jakož i
s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Tato dvě základní kritéria
(informovanost/pečlivost na straně jedné a loajalita na straně druhé)
musí být naplněna v každém rozhodnutí či jednání člena orgánu
korporace v rámci výkonu funkce, má-li tento dostát povinnosti péče
řádného hospodáře. Ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) a ustanovení § 3
odst. 2 návrhu zákona jsou z uvedeného důvodu v rozporu
s ustanovením § 159 odst. 1 občanského zákoníku a s principy
corporate governance, když konstatují, že vybrané osoby mají ve svých
funkcích zastupovat stát nikoli zájmy samotné právnické osoby
s majetkovou účastí státu.
Ve společnostech, kde členové představenstva jsou voleni dozorčí
radou, jsou ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) a ustanovení § 3 odst. 2
návrhu zákona ve znění "zastupovat stát v řídících …. orgánech
právnických osob" také v rozporu s věcným záměrem zákona, dle
něhož "Pokud není dána přímá personální pravomoc příslušného
ministerstva, např. představenstvo volí dozorčí rada, pak již nelze
zákonnou úpravu personální nominace aplikovat (naráželo by na
mantinely soukromoprávní úpravy a pojetí loajality)“.
2.

Připomínka k ustanovení § 10

Ustanovení zní (cit): „Ministerstvo, ve kterém má být obsazena funkce
v řídícím nebo dozorčím orgánu, předloží výboru návrh …“.
Textace tohoto ustanovení je nepochopením základních pravidel
corporate governance. Nominačním postupem nedochází k obsazení
funkce na ministerstvu. Lze plně odkázat na text připomínky ad a) výše
k ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) a k ustanovení § 3 odst. 2 návrhu
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zákona.
3.

Připomínka k ustanovení § 11

V ustanovení § 11 odst. 1 a 2, ve slovech „v řídícím …. orgánu
právnické osoby“ lze odkázat na text připomínky ad a) výše k
ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) a k ustanovení § 3 odst. 2 návrhu
zákona, a to pro rozpor s věcným záměrem zákona a rovněž pro rozpor
s principy corporate governance.
C.

Doporučující připomínky

1.

Připomínka k ustanovení § 9 písm. d)

Ustanovení konstatuje, že členem Výboru může být pouze fyzická
osoba, která se svým jmenování do funkce člena Výboru souhlasí, ke
dni jmenování dosáhla věku 25 let a má 5 let praxe v řízení právnických
osob, v oboru práva, personalistiky, auditní činnosti, ekonomie nebo ve
finanční či hospodářské oblasti.
Věk člena Výboru a délku praxe nelze považovat za dostatečnou,
Výbor by měl být obsazován erudovanými osobami s dlouholetými
zkušenostmi. Není zřejmé, co se rozumí praxí v řízení právnických
osob (např. i funkce jednatele ve „vlastním“ s.r.o. s jediným
společníkem?).
2.

Připomínka k ustanovení § 12 odst. 2 písm. a)

Ustanovení konstatuje, že výběrového řízení se může účastnit fyzická
osoba, která ke dni podání přihlášky do výběrového řízení dosáhla
věku 25 let.
S ohledem na význam postavení představenstva, dozorčí rady, kdy
taková osoba musí splňovat příslušný stupeň vzdělání, odborné
předpoklady, měla by mít určitou zkušenost a praxi, lze usuzovat, že
nastavení výše věku osoby, která se může účastnit výběrového řízení
nelze považovat za dostatečné.
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Vypořádání

1. Podporujeme cíl sledovaný předloženým návrhem zákona, kterým
je posílení odborné kvality osob v řídících a dozorčích funkcích ve
státních podnicích, národním podniku a obchodních společnostech
s majetkovou účastí státu, nicméně navržené řešení se jeví
z důvodů uvedených níže jako nehospodárné, neúměrně
prodlužující proces obsazování daných pozic a neúčelné
Požadujeme proto z návrhu zákona vypustit část upravující zřízení,
působnost a pravomoc Výboru pro personální nominace (dále jen
„Výbor“). Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění:
Původním záměrem při zřízení Výboru bylo tímto institutem pouze
překlenout období, než nominační postup pro výběr osob do
uvedených funkcí bude zakotven a jednoznačně upraven zákonem.
Předkládaný návrh zákona nyní takový postup upravuje a to formou
výběrových řízení, která jsou ministerstva povinna na obsazení
uvedených pozic konat. Domníváme se, že pokud požadavky na
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ROZPOR – zásadní připomínka č. 4., 9.
1. Neakceptováno. Zvolené řešení bylo
předmětem projednávání již věcného záměru
předloženého zákona. MF v této souvislosti
naplňuje rozhodnutí vlády, která se usnesla na
formě zákona a na jeho obsahových
mantinelech.
Ke stanovení maximálního počtu členů –
složení i počet členů Výboru je ponecháno
v dikci vlády jako celku. Je na úvaze vlády, jak
přistoupí ke složení Výboru, a tudíž i počtu.
Jedná se o podobný princip (systém) jako
v případě rozkladové komise upravené v §
152 správní řádu. Maximální počet členů se
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tato výběrová řízení, včetně složení výběrových komisí, budou
stanovena dostatečně transparentně, ztrácí další projednání
vítězného uchazeče nebo vítězných uchazečů ve Výboru již své
opodstatnění. Naopak tím, že by vítězný uchazeč z výběrového
řízení nebyl nakonec doporučen Výborem, došlo by k narušení jeho
legitimního očekávání a vznikly by pochybnosti o transparentnosti a
účelu předchozího výběrového řízení.
Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že ani podle
navrhovaného zákona nebude doporučení Výboru pro ministerstva
závazné, jeví se pokračování Výboru, ještě značně rozšířeného
oproti současnému stavu, jako nehospodárný a značně neúčelný
krok, který by si vyžádal další změny systemizace Úřadu vlády.

jeví jako nevhodný s ohledem na skutečnost,
že vláda může rozhodnout o osobách
z různých oblastí (specializací). Maximální
počet může být stanoven Statutem Výboru.
K situaci,
že
by
vláda
nepřistoupila
k nominacím členů Výboru se nelze přiklonit,
neboť by tak jednotliví ministři nenaplnili
základní cíl, který si přijetím věcného záměru
a tím potažmo samotného zákona stanovili.
Nadto
by
nemohli
dostát
zákonem
nastaveným pravidlům.
Pokud Výbor vydá negativní stanovisko,
ministerstvo, resp. příslušný ministr má právo
volby – např. odchýlit se od stanoviska a tento
svůj postup zdůvodnit a zveřejnit, může konat
výběrové řízení znovu, může předložit více
nominací z výběrového řízení apod.

V souvislosti se zřízením Výboru návrh zákona neřeší některé
podstatné otázky jako např. maximální počet členů Výboru; postup,
pokud žádný člen vlády nepředloží návrh na člena Výboru nebo
bude navrženo méně členů Výboru než je zákonem stanovený
minimální počet; další postup ministerstva, pokud Výbor nedoporučí 2. Akceptováno.
jim předložený návrh na nominaci konkrétní osoby (bude se
výběrové řízení opakovat, mohou se do něj přihlásit opět stejní 3. Akceptováno. Upraveno (§ 7 odst. 1 písm.
kandidáti včetně kandidáta nedoporučeného Výborem?).
d)
2. V ustanovení § 6 požadujeme vypustit okolnost vedoucí k zániku
členství ve výboru uvedenou v odst. 1 písm. e). Rozumí se samo
sebou, že smrtí osoby, respektive prohlášením za mrtvou, zaniká
v důsledku zániku právní osobnosti také členství ve výboru. Tato
připomínka je zásadní.

4. Neakceptováno. MF při přípravě návrhu
zákona vycházelo z obsahových mantinelů
věcného záměru schválených vládou. Jedná
se o jeden z prvků odpolitizování vládního
poradního orgánu v případě členů Výboru,
nikoliv osob, jejichž nominace do konkrétních
3. V ustanovení § 6 naopak požadujeme doplnit do odst. 1, že funkce funkcí v právnických osobách jsou Výboru
ve výboru zaniká omezením svéprávnosti člena výboru. Je předkládány.
nesmyslné, aby osoba, která není způsobilá v plném rozsahu
rozhodovat sama o sobě, mohla rozhodovat o jiných. Tato 5. Akceptováno. MF se však plně neztotožňuje
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připomínka je zásadní.

s uvedenou argumentací. Požadovaných 5 let
praxe nemusí být vztaženo na vysokoškolské
vzdělání (v připomínce se uvádí 5 let, tj.
magisterský program u práva – dle našeho
názoru je možné přistoupit např. i na
bakalářské vzdělání). Věková hranice zvýšena
na 30 let u členů Výboru, u uchazečů na 28
let.
6. Částečně akceptováno. Věková hranice
zvýšena na 28 let. Viz odůvodnění k bodu 5.

4. Požadujeme vypustit podmínku uvedenou v ustanovení § 9 písm.
e). Tato podmínka je v prvé řadě protiústavní, protože postihuje za
členství v organizacích, které samotná Ústava ve svém čl. 5
považuje za základ politického systému České republiky. Členství
v politické straně není v žádné kolizi s členstvím v orgánech
obchodních korporací se státním podílem. Není zřejmé, o který
z důvodů připuštěných v čl. 20 odst. 3 Listiny základních práv a
svobod by se mělo jednat. Připomínáme, že členství v politické
straně, dokonce ani výkon funkce v politické straně, není na
překážku výkonu funkce soudce v České republice. Tato 7. Neakceptováno. Zakotvení požadavku
připomínka je zásadní.
nebývá obecně stanoveno (např. ani pro členy
Rady České televize, Rady Českého rozhlasu
5. Ustanovení § 9 mimo jiné uvádí, že členem Výboru pro personální nebo členy Úřadu pro dohled nad
nominace může být fyzická osoba, jež dosáhla věku 25 let, která hospodařením politických stran a hnutí).
má za d) 5 let praxe v řízení právnických osob, v oboru práva, Institut bezdlužnosti svědčí mimo jiné o plnění
personalistiky atd… /// Lze pozitivně hodnotit, že zákonodárce povinností vůči státu ze strany člena nebo
stanovuje minimální věk a hranici požadované praxe zákonem. uchazeče. Exekuční řízení může být vedeno
Vezmeme-li však v úvahu, že např. vysokoškolské vzdělání v oboru z různých důvodů a nemusí znamenat
právo a právní věda lze úspěšně ukončit nejdříve ve věku 24/25 let překážku pro výkon uvedených funkcí.
a následně zákon požaduje 5 let praxe, pak se dostáváme na věk V případě uchazeče je možné stanovit jako
30 let. Domníváme se, že ve věku 30 let by mladý, vysokoškolsky jednu z podmínek výběrového řízení.
vzdělaný člověk, již mohl disponovat základními pracovními
zkušenostmi a nejen získaným titulem. Z praktického hlediska i 8.
Neakceptováno.
Zakotvení
tohoto
s ohledem na nutnost praxe po dosažení studia žádáme stanovit požadavku nebývá obecně stanoveno. Institut
nejnižší hranici pro členství ve Výboru na 30 let. Nejedná se o insolvenčního řízení navíc bývá nástrojem
věkovou hranici našemu právnímu řádu neznámou, mj. to odpovídá šikany anebo je vedeno z různých důvodů a
také minimálnímu věku pro soudce. Tato připomínka je zásadní.
nemusí znamenat překážku pro výkon
uvedených funkcí. V případě uchazeče je
6. Ustanovení § 12 mimo jiné uvádí, že výběrového řízení se může možné stanovit jako jednu z podmínek
účastnit pouze uchazeč, který ke dni podání přihlášky do výběrového řízení.
výběrového řízení a) dosáhl věku 25 let… /// V daném případě
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máme za to, že toto ustanovení má být v souladu s ustanovením
§ 9. To znamená, aby obsahovalo nejen minimální hranici dosažení
věku uchazeče výběrového řízení na funkci v řídícím nebo
dozorčím orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu, ale
aby byla zákonem stanovena i minimální hranice praxe v oboru.
Požadujeme tedy stanovení dosažení minimálního věku 30 let
s praxí minimálně 5 let v oboru. Cílem normy je dle důvodové
zprávy transparentní výběr odborníka. Cílem normy by tedy nemělo
být obsazování dozorčích a řídících orgánu lidmi, kteří nemají
žádnou známou pracovní zkušenost. Tato připomínka je zásadní.
7. Ustanovení § 9 a § 12 odst. 2 uvádějí taxativní výčet podmínek,
které musí splnit uchazeč o členství ve Výboru pro personální
nominace či uchazeč ve výběrovém řízení. Jedná se např. o
podmínku věku, svéprávnosti, bezúhonnosti, bezdlužnosti atd.
Požadujeme rozšířit tento výčet podmínek o podmínku, že proti
zájemci o členství ve Výboru či uchazeči ve výběrovém řízení
nebyla pravomocně zahájena exekuce, což lze zjistit z Centrální
evidence exekucí, kterou vede Exekutorská komora. Tato
připomínka je zásadní.
8. Ustanovení § 9 a § 12 odst. 2 uvádějí taxativní výčet podmínek,
které musí splnit uchazeč o členství ve Výboru pro personální
nominace či uchazeč ve výběrovém řízení. Jedná se např. o
podmínku věku, svéprávnosti, bezúhonnosti, bezdlužnosti atd.
Požadujeme rozšířit tento výčet o doložení skutečnosti, zda bylo
přímo proti uchazeči či proti právnické osobě, ve které působil jako
statutární orgán, byl členem statutárního orgánu, nebo jiného
orgánu právnické osoby, zahájeno insolvenční řízení. V daném
případě půjde o doložení skutečnosti, která bude mít informační
charakter a přispěje ke komplexnímu hodnocení osoby.
Považujeme za důležité, aby vláda či ministerstvo touto informací
disponovalo při svém rozhodování. Tato připomínka je zásadní.
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9. Neakceptováno. MF při přípravě návrhu
zákona vycházelo z obsahových mantinelů
věcného záměru schválených vládou.
10. Akceptováno. Upraveno dle návrhu Úřadu
vlády.
11. Akceptováno.
12. Proces výběru kandidáta na příslušeném
ministerstvu je vnitřní záležitostí tohoto
ministerstva
a
souvisí
s politickou
odpovědností příslušného ministra za výběr
nejvhodnější osoby do dané funkce.
Nejvhodnější způsob úpravy tohoto vnitřního
procesu ministerstva se jeví vnitřní předpis
(např. pokyn ministra, směrnice, apod.).
Uchazeč nebude mít na vznik funkce právní
nárok, což je dáno tím, že funkce, které jsou
předmětem
navrhované
úpravy,
mají
soukromoprávní charakter, tj. nejedná se o
veřejné funkce nebo služební poměr.
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9. Požadujeme vypustit celou část druhou. Zákon o střetu zájmů řeší
střet aktuálních zájmů osoby. A tam, kde by soukromé zájmy osoby
mohly ovlivnit výkon veřejné funkce. Takto nastavená „karanténa“
je absurdním způsobem protiústavní. Trestá totiž za výkon ústavní
funkce. Upozorňujeme, že právní předpisy činí mnoho pro to, aby
občané mohli veřejné funkce vykonávat, např. je uvolňuje
z pracovních míst a garantuje jim jejich zachování. Lze uvažovat o
možném střetu zájmů v době výkonu funkce poslance či senátora.
Pokud vláda usoudí, že některý z kandidátů, bývalých členů
parlamentu, z důvodu, že sloužil občanům České republiky a státu
vůbec, je nevhodný pro členství v orgánech korporací s podílem
státu, nechť tak učiní politickou cestou, ale nikoliv cestou právní.
Tato připomínka je zásadní.
10. K § 3 návrhu zákona – Požadujeme vypustit či upravit formulaci
v odst. 3 „Výbor se pro tyto účely považuje za vnitřní organizační
jednotku Úřadu vlády“. Členství ve Výboru nezakládá podle
navrhovaného zákona (§ 7) pracovní poměr nebo služební poměr
k České republice. Formulace „vnitřní organizační jednotka Úřadu
vlády“ je zavádějící a vyvolává dojem, že Výbor bude zřízen formou
organizačního útvaru v rámci organizační struktury Úřadu vlády.
Členové současného Vládního výboru mají své členství založené
na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (pokud členství
nevykonávají v rámci svého pracovního poměru). Není proto možné
zřizovat novou organizační jednotku. Tato připomínka je zásadní.
11. K § 10 návrhu zákona – Doporučujeme upravit znění tohoto
ustanovení. Funkce v řídícím nebo dozorčím orgánu se
neobsazuje v ministerstvu, ale v právnické osobě s majetkovou
účastí státu (viz § 2 navrhovaného zákona). Tato připomínka je
doporučující.
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12. K § 11 návrhu zákona – Výběrové řízení: Ze samotného návrhu
zákona nevyplývá, jaký právní předpis upravuje výběrové řízení,
resp. právo uchazeče k případnému využití řádných či
mimořádných opravných prostředků v případě jeho neúspěšného
výsledku ve výběrového řízení na zakladatelském ministerstvu
nebo pro případ, že nebude navržen Výborem pro personální
nominace. Kromě uvedeného návrh zákona neupravuje, ke
kterému orgánu by uchazeč opravný prostředek (odvolání) podával.
Návrh zákona neupravuje ani samotný proces výběrového řízení
tak, jak je např. upraven v zákoně o státní službě (např. nebude
vybrán žádný ze zúčastněných uchazečů, zda dále a jakým
způsobem bude probíhat opakování výběrového řízení apod.). Tato
připomínka je doporučující.

Českomoravské
konfederace
odborových svazů

1. Obecně k návrhu
Požadujeme rozdělit státní společnosti alespoň do dvou kategorií
ziskové - mají dosahovat a maximalizovat zisk; automaticky všechny
společnosti, které mají výrobní nebo obchodní charakter
neziskové - nemají dosahovat a maximalizovat zisk.
Komentář:
Pokud obchodní společnost nemá za cíl dosahovat zisk, nikdy nebude
řízena efektivně a hospodárně, nebude totiž vytvářen tlak na efektivitu
řízení, snižování nákladů a rozvoj společnosti, nelze také definovat
objektivní kritéria hodnocení kvality managementu.
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ROZPOR – zásadní připomínka č. 2 až 5.
1., 4. a 5. Neakceptováno. Zvolené řešení
bylo předmětem projednávání již věcného
záměru předloženého zákona. MF v této
souvislosti naplňuje rozhodnutí vlády, která se
usnesla na formě zákona a na jeho
obsahových mantinelech. – u připomínky č. 1
se nadále považuje za vysvětleno.
2. Neakceptováno. I zde MF vycházelo
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Připomínka

Vypořádání

2. Výbor pro personální nominace (dále je „Výbor“)
- má mít pouze roli kontrolní, nesmí vytvářet pravidla obsazování,
má jen dohlížet na jejich dodržování, to je prevence korupce
- členové Výboru nesmí být politicky činní, musí být bezpartijní
(viz čl. 19) a to i např. 4 roky před a po výkonu funkce ve
Výboru (prevence „trafiky“)
- členové Výboru nesmí mít žádné rodinné vazby na členy vlády,
kteří je jmenují a nesmí být ani jejich známí
- členství ve Výboru má být řádným pracovním poměrem vůči
státu, tito lidé musí vědět, kdo je platí a čí zájmy mají hájit
- člen Výboru nesmí být člen vlády
- člen Výboru má mít min. 40 let a praxi mimo státní
administrativu alespoň 5 let a tedy alespoň minimální životní
zkušenost.
3. Výběrové řízení
- stanovení kvalifikačních předpokladů nemá být ponecháno na
ministerstvech, má být odvozeno jen od kategorie podniku
(ziskové vs neziskové) a má být vloženo do zákona
- člen dozorčí rady má být bezpartijní a to i např. 4 roky před a po
výkonu funkce, to má opět zamezit vzniku trafik a klientelismu
- člen DR má být starší 40 let, zamezení vzniku „kinder
managementu“
- člen DR nesmí být lobbista min. 3 roky před a po výkonu funkce
v DR
- člen DR nesmí být ve střetu zájmů, tedy např. podnikat
v obdobném oboru
- člen DR nesmí být v žádném příbuzenském vztahu s příslušníky
státní administrativy od ředitelů odborů výše (aby si do funkcí
nedosazovali úředníci příbuzné)
- člen DR nesmí být celoživotní úředník, musí mít praxi mimo
státní administrativu alespoň 5 let
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z obsahových mantinelů stanovených vládou
v rámci schváleného věcného záměru (např.
ke
kontrolní
funkci
Výboru).
Prvek
odpolitizování je spatřován v zákazu členům
Výboru být členem politické strany/hnutí.
Obecně pojem politicky činí není právním
pojmem a nelze takto v právním předpise dle
našeho názoru použít vzhledem k neurčitosti
vymezení.
Vláda může k jednotlivostem uplatněným
v připomínce přihlížet v rámci posuzování
kandidátů na členy Výboru.
Výbor je odborným poradním orgánem. Jejich
zájmem a profesionálním přístupem musí být
objektivní přístup v hodnocení nominantů. Z §
8 je navíc odměňování patrné.
Ohledně věkové hranice tato byla upravena –
30 let u člena Výboru, 28 let u uchazeče.
Praxe mimo státní správu nezakládá reálný
požadavek spojený s odborností. MF navíc
nerozumí, resp. neví, jak by měl být vykládán
pojem „minimální životní zkušenost“ a proč by
měla být navázána na věk 40 let.
3. Neakceptováno. Návrh zákona se
v mantinelech schválených vládou věnuje
oblasti
personálních
nominací,
nikoliv
vlastnické politice státu, ke které většina
připomínek směřuje (profil orgánů právnických
osob – tento je velmi těžce určitelný vzhledem
k rozmanitosti právnických osob a jejich
činnosti).
Pojem lobbista není právním pojmem a nelze
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takto v právním předpise dle našeho názoru
použít vzhledem k neurčitosti vymezení.
Připomínka
tzv.
kinder
managementu“
považuje za zcela lichou, neboť není patrné,
jak připomínkové místo došlo k tomu, že za
kinder již nelze považovat osoby od 40 let.
Jedná se o ryze subjektivní hodnocení a i
osoba ve věku 30 let může být na vysoké
odborné úrovni se zkušenostmi. Totéž platí o
úředníkovi.
Připomínky směřují k individuálním kritériím
členů dozorčí rady. Předkladatel nevidí důvod,
proč by členem DR nemohl být cizí státní
příslušník, proč by nemohl vykonávat jinou
funkci (záleží na druhu právnické osoby a
časová náročnost bude předmětem posouzení
ze strany Výboru).
4. Společná ustanovení
MF neporozumělo připomínce ohledně
- u kategorie ziskových společností: členové DR mají být odměny, resp. nevíme, kam tím připomínkové
dostatečně motivováni na dosahování zisku společnosti a mají místo směřuje.
být odměňování v závislosti na hospodářském výsledku řízené
společnosti; ve společnosti pod kontrolou státu může stát
snadno zisk řídit, pokud dosahuje společnost příliš velkého
zisku, může stát zisk převést do Fondu zakladatele a tím zisk
snížit na úroveň, která mu vyhovuje; prevence vzniku trafik
v tomto případě, je zamezení střetu zájmů a bezpartijnost.
-

výběrovou komisí může být přímo Výbor, netřeba vytvářet další
komise, jinak je potřeba při obsazování komisí požadovat stejné
předpoklady jako na členy Výboru
člen DR nemá být cizí státní příslušník u podniků nakládajících
s citlivými informacemi (MO, MV, MZV) ani nemá mít dvojí
státní občanství, musí sloužit jen jednomu státu a to ČR
funkce v DR nemá být vykonávána ani za odměnu, ani za trest,
člen DR má mít zájem na bezvadném fungování společnosti
funkce v DR nemá být vykonávána současně s jinou funkcí
nebo zaměstnáním (kromě zástupce zakladatele), člen DR má
mít na funkci dostatek času; měl by se vytvořit speciální typ
úředníka: správce státního majetku
zákon by měl definovat povinné minimální složení: jeden člen
za odbory (pokud v podniku existují), jeden člen za zakladatele,
jeden externí auditor, jeden externí právník, jeden člen z jiného
ministerstva než od zakladatele, dále pak bez omezení.

5. Změna zákona o střetu zájmů
- navržené omezení je nedostatečné, člen DR má být také
bezpartijní, nesmí být ovlivňován stranickými zájmy, jde také o
prevenci vzniku trafik.
Tyto připomínky považuje ČMKOS za zásadní.
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Zásadní připomínky:
1. Obecně:
1. Ministerstvo vnitra (a řada dalších připomínkových míst)
v průběhu projednávání návrhu věcného záměru zákona o
výběru osob do řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu vyjadřovalo
pochybnost o potřebě legislativního řešení v podobě
speciálního zákona. Stejný postoj zaujala i Legislativní rada
vlády, podle níž věcný záměr v podstatě opisoval možnosti
exekutivního řešení, a proto doporučila věcný záměr neschválit.
Vláda nakonec svým usnesením ze dne 22. června 2016 č. 559
uložila ministru financí připravit návrh zákona. Jeho nyní
předloženou podobu však lze jen stěží považovat za
odpovídající komplexní legislativní řešení, neboť opět dochází
pouze k rekapitulaci stávajících exekutivních pravidel již dnes
existujících ve vztahu k Vládnímu výboru pro personální
nominace. Navrhovaný zákon obsahuje do značné míry pouze
pravidla, která stát ukládá sám sobě – v takovém případě se
přijetí zákona jeví být nadbytečné. Lze tedy shrnout, že
předložený návrh zákona nevyvrací původní výhrady
směřované vůči věcnému záměru a nepotvrzuje opodstatněnost
legislativního řešení.
2. Finální a vládou schválená podoba věcného záměru
obsahovala konstatování, že „zákon bude dopadat na
personální nominace v těch případech, kdy je dána přímá
personální pravomoc příslušného ministerstva, tj. tam, kde je
dána pravomoc přímo jmenovat konkrétní osobu. Pokud tedy
příslušné ministerstvo přímo jmenuje osobu do některého z
orgánů, pak se v plné míře uplatní navrhovaná úprava (např.
ministerstvo jmenuje z postavení akcionáře člena dozorčí rady
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ROZPOR – zásadní připomínka
(podbod 1.1.), 2., 4., 5., 7. a 10.

č.

1.

1.1. Neakceptováno. Zvolené řešení bylo
předmětem projednávání již věcného záměru
předloženého zákona. MF v této souvislosti
naplňuje rozhodnutí vlády, která se usnesla na
formě zákona a na jeho obsahových
mantinelech.
K bodům 1.2. a 1.3 Akceptováno. Návrh
zákona dopadá na situace tzv. přímé
personální nominační pravomoci, tj. uplatní se
tam, kde stát může přímo, nikoliv
zprostředkovaně, nominovat své zástupce.
Návrh zákona není v kolizi se soukromoprávní
úpravou. Při posuzování střetu loajalit je třeba
odlišit jednání zástupců vlastníka – státu
v orgánech
realizujících
podnikatelskou
činnost a její kontrolu u dotčených
podnikatelských subjektů - od jednání
samotného vlastníka – státu v rámci orgánu,
který rozhoduje o existenčních otázkách
právnické osoby (valná hromada, zřizovatel
apod). Zatímco v prvním případě je třeba
v souladu s obecnou úpravou státních podniků
a obchodních společností respektovat touto
obecnou úpravou uloženou povinnost loajality
k vlastnímu podnikatelskému subjektu, ve
druhém případě je třeba respektovat přímý
výkon vlastnického práva.
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= uplatní se zákonný postup). Pokud není dána přímá
personální
pravomoc
příslušného
ministerstva,
např.
představenstvo volí dozorčí rada, pak již nelze zákonnou
úpravu personální nominace aplikovat (naráželo by na
mantinely soukromoprávní úpravy a pojetí loajality).“
Tento přístup je sice opětovně zmíněn v důvodové zprávě, do
vlastního textu navrhovaného zákona však promítnut není a
okruh případů, na něž se má nová právní úprava vztahovat
(nebo na něž naopak dopadat nemá), není dostatečně
vymezen. Je totiž třeba jednoznačně rozlišovat situaci, kdy má
stát přímou nominační pravomoc, jako je tomu např. v případě
státních podniků (viz § 12 odst. 2 a § 13 odst. 2 zákona o
státním podniku) a situace, kdy je stát společníkem v obchodní
korporaci. V takovém případě musí mít prioritu pravidla utváření
orgánů právnických osob obsažená především v zákoně o
obchodních korporacích a obecně vyjádřená v principech
corporate governance. Připomínáme též povinnost loajality
společníka vůči právnické osobě, která je vyjádřena v § 212
odst. 1 občanského zákoníku.

I přes výše uvedené došlo k úpravě
paragrafovaného znění, z něhož výslovně
vyplývá nominační pravomoc (viz § 1 odst. 1
písm. b), § 3 odst. 2, § 10).
1.4. Neakceptováno. Předmětné zásady by
měly být součástí Statutu.
2. Neakceptováno. Ke stanovení maximálního
počtu členů – složení i počet členů Výboru je
ponecháno v dikci vlády jako celku. Je na
úvaze vlády, jak přistoupí ke složení Výboru, a
tudíž i počtu. Jedná se o podobný princip
(systém) jako v případě rozkladové komise
upravené v § 152 správní řádu. Maximální
počet členů se jeví jako nevhodný s ohledem
na skutečnost, že vláda může rozhodnout o
osobách z různých oblastí (specializací).
Maximální počet může být stanoven Statutem
Výboru. K situaci, že by vláda nepřistoupila
k nominacím členů Výboru nebo jiným
„nešvárům“, se nelze přiklonit, neboť by tak
jednotliví ministři nenaplnili základní cíl, který
si přijetím věcného záměru a tím potažmo
samotného zákona stanovili. Nadto by nemohli
dostát zákonem nastaveným pravidlům.

3. V této souvislosti upozorňujeme, že v § 1 odst. 1 písm. b) a k §
3 odst. 2 se hovoří o osobách, které mají stát v řídících a
kontrolních orgánech právnických osob s majetkovou účastí
státu zastupovat. Dle ustanovení § 159 odst. 1 občanského
zákoníku je člen voleného orgánu právnické osoby povinen
vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, jakož
i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Tato dvě základní kritéria
(informovanost/pečlivost na straně jedné a loajalita na straně
druhé) musí být naplněna v každém rozhodnutí či jednání člena
3. Akcpetováno. Zavedena rovněž informační
orgánu korporace v rámci výkonu funkce, má-li tento dostát
povinnost člena Výboru.
povinnosti péče řádného hospodáře. Zmíněná ustanovení
návrhu zákona jsou proto v rozporu s ustanovením § 159 odst.
4. Neakceptováno. Návrh zákona obsahuje
1 občanského zákoníku a s principy corporate governance,
veškeré nejpodstatnější procesy vztahující se

77

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHXCVFK3)

Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

když konstatují, že vybrané osoby mají ve svých funkcích
zastupovat stát nikoli zájmy samotné právnické osoby
s majetkovou účastí státu. Tuto připomínku lze vztáhnout též k
§ 11 odst. 1 a 2.
4. V navrhovaném zákoně postrádáme jednoznačné vyjádření
zásad, kterými by se nominační postup měl řídit, tj. objektivita,
profesionální přístup, diskrétnost, pro posuzování návrhů na
jmenování osob, jimiž se dnes řídí existující Výbor pro
personální nominace. Lze doporučit, aby tyto zásady nebyly
opomíjeny, neboť jde o jeden z protikorupčních aspektů právní
úpravy.
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.

k Výboru. Samotný průběh jednání a
rozhodování je již jeho vnitřní záležitostí a
není dán žádný konkrétní důvod (situace) pro
úpravu na zákonné úrovni. Toto neuvádí ani
připomínkové místo. Návrhy Statutu a
Jednacího
řádu
nejsou
součástí
předkládaného materiálu, neboť se jedná o
vnitřní záležitosti poradního orgánu vlády,
potažmo vlády, které nejsou upravovány na
zákonné úrovni.
5.
Neakceptováno.
Základní
prvek
odpolitizování je zaveden prostřednictvím
nemožnosti být členem Výboru a politické
strany/hnutí. Výbor má představovat orgán
kolegiálního typu, který má být složen z
odborných osob, přičemž není dán důvod,
proč by právě např. s ohledem na oblast řízení
právnických osob, nemohly být členy orgánů
právnických osob.

2. K § 4:
V navrhovaném zákoně není nijak stanoven maximální počet
členů Výboru pro personální nominace (dále též jen „Výbor“). Takové
řešení považujeme za nevhodné, neboť by mohlo docházet ke
jmenování nadměrného počtu členů Výboru, či k obdobným nešvarům,
jakým se v případě vlastního členství v orgánech právnických osob
s majetkovou účastí státu navrhovaný zákon snaží předejít.
Požadujeme proto stanovit počet členů Výboru konkrétním číslem nebo
určit maximální možný počet členů Výboru, a to přiměřeně rozsahu 6. Akceptováno. Upraveno.
agendy, která by mu měla být svěřena.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
7. Neakceptováno. Legislativní vymezení
pojmu „naléhavé případy“ není možné. Jedná
3. K § 6:
se o neurčitý právní pojem, jehož mantinely
Domníváme se, že členství ve Výboru by mělo zaniknout i užití jsou seznatelné z důvodové zprávy
v případě, že osoba přestane splňovat kterýkoliv z požadavků podle § 9 (inspirováno zákonem upravujícím veřejné
navrhovaného zákona. Navrhujeme proto, aby byl § 6 rozšířen o zánik zakázky). V praxi se může jednat o rozličné
členství, popř. odvolání člena vládou i v případech, kdy přestane situace a vždy bude nutné přihlédnout ke
splňovat požadavky podle § 9 písm. a), c) nebo e).
konkrétním okolnostem.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
8. Bod 1 – akceptováno.

78

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHXCVFK3)

Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

4. K § 8 odst. 2 a 3:
Navrhovaná ustanovení předpokládají, že významná část
zamýšlené právní úpravy bude obsažena ve statutu Výboru a v jeho
jednacím řádu, které by měla schvalovat vláda. Zejména zmocnění,
aby tyto dokumenty upravovaly „průběh jednání a rozhodování Výboru
a další podrobnosti“, je velmi obecné a široké, zvláště když zákonná
úprava v § 14 a 15 je poměrně kusá. Pokud by mělo být realizováno
legislativní řešení úpravy nominací do řídících a dozorčích orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu, mělo by být v největší
možné míře obsaženo přímo v zákoně, přičemž vládou schvalovaným
dokumentům je možné ponechat řešení vnitřních organizačních otázek.
Za vážný nedostatek předloženého materiálu považujeme přitom již to,
že jeho součástí není alespoň koncept předmětných dokumentů.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

Bod 2 – částečně akceptováno. Doplněna
důvodová zpráva. Pojem důvěryhodnost navíc
používají i jiné právní předpisy, aniž je blíže
vymezen (např. zákon o zadávání veřejných
zakázek, insolvenční zákon, zákon o ochraně
utajovaných informací)

5. K § 9:
Za vážný nedostatek v právní úpravě Výboru považujeme to, že
s výjimkou zákazu členství v politické straně či hnutí chybí u člena
Výboru řešení možného střetu zájmů, zejména v ekonomické rovině.
Požadujeme proto stanovit potřebná omezení členů Výboru ve vztahu
k jejich soukromým ekonomickým aktivitám. Především pak by se jevilo
s členstvím ve Výboru neslučitelné působení v řídících nebo dozorčích
orgánech právnických osob s majetkovou účastí státu, avšak ani tato
otázka není v návrhu řešena.
V návaznosti na výše uvedené dáváme na zvážení, zda otázku
střetu zájmů neřešit právě i na půdorysu zákona č. 159/2006 Sb., který
zajišťuje mimo jiné i zvýšenou míru transparentnosti ohledně
soukromých aktivit veřejných funkcionářů.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

9. Bod 1 - Neakceptováno. Zakotvení
požadavku
prokazovat
bezpečnostní
spolehlivost se nejeví adekvátní. V případě,
kdy půjde o právnickou osobu, jejíž činnost by
mohla zásadní způsobem ovlivnit bezpečnost,
bude předpokladem pro výkon funkce mj. i
způsobilost seznamovat se s utajovanými
skutečnostmi (v rámci řízení o udělení
osvědčení
podle
zákona
o
ochraně
utajovaných skutečností se tato spolehlivost
ověřuje), příp. je možné tuto podmínku
zahrnout mezi podmínky pro výkon funkce
(jejich výčet je demonstrativní). V ostatních
případech šlo o zbytečnou administrativní
zátěž a prodlužovalo by to výběrové řízení.
Požadavek bezpečnostní spolehlivosti není
stanoven např. ani pro členy Rady České
televize, Rady Českého rozhlasu nebo členy
Úřadu pro dohled nad hospodařením
politických stran a hnutí.
Bod 2 – Akceptováno. Doplněno do § 11
odst. 4.

6. K § 10:
10. Neakceptováno. MF při přípravě návrhu
Upozorňujeme na nesprávnou formulaci. Nejedná se o řídící zákona a novely střety zájmů vycházelo
nebo dozorčí orgány ministerstva, nýbrž o orgány právnické osoby z obsahových mantinelů schválených vládou.
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s majetkovou účastí státu, která spadá do gesce určitého ministerstva.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
7. K § 11 odst. 4:
Požadujeme definovat „naléhavé případy“, případně zvolit
formulaci, která v zásadě popíše případy, na které se stanovená
povinnost nevztahuje, aby nemohlo docházet k obcházení
standardního postupu. Důvodová zpráva hovoří o potřebě restriktivního
výkladu tohoto ustanovení, považujeme však za vhodné, aby patřičně
restriktivní byl i vlastní text zákona.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
8. K § 12 odst. 1:
1. Požadujeme sjednotit terminologii s jednotlivými právními
předpisy, jichž se toto ustanovení dotýká. Např. stupněm utajení
jsou klasifikovány utajované informace, navrhovatel však jako
předpoklad pro členství v dozorčích nebo řídících orgánech
právnických osob s majetkovou účastí státu zřejmě zamýšlel
způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v
souladu s právním předpisem upravujícím ochranu utajovaných
informací.
2. Rovněž není jasné, jakým způsobem bude posuzována
„důvěryhodnost“ případných uchazečů o členství v dozorčích a
řídících orgánech, neboť tento pojem není v zákoně již dále
vysvětlen ani použit. Požadujeme jej proto vypustit nebo tuto
otázku v návrhu blíže dopracovat.
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.
9. K § 12 odst. 2:
1. Požadujeme mezi podmínky, které musí uchazeč splnit, doplnit
podmínku bezpečnostní spolehlivosti, tedy že uchazeč
neohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní
celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové
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Doporučují připomínky:
1. Částečně akceptováno. Body 1 a 2
(částečně) upraveny (mimo jiné i v důsledku
jiných připomínek – bod 2). Bod 3 neupraven
v dikci připomínky, stejně tak částečně bod 2,
neboť rozlišení má smysl. Výkon funkce je
aktivní činnost, členství je i pasivní.
2. Neakceptováno. Užíváno i v jiných právních
úpravách (např. zákon o VZP, ČT)
3. Neakceptováno. V zákonech nebývají
finanční poměry explicitně uváděny. Je možné
stanovit ve Statutu.
4. Akceptováno.
5. Akceptováno. Věková hranice zvýšena u
členů Výboru na 30 let, u uchazečů na 28 let.
6. Akceptováno. Důvodová zpráva v této části
upravena v dikci připomínek jiného
připomínkového místa.
7. Akceptováno. Nově upraveno v § 6 písm.
e).
8. Neakceptováno. Proces výběru kandidáta
na příslušeném ministerstvu, včetně stanovení
výběrové komise, je vnitřní záležitostí tohoto
ministerstva
a
souvisí
s politickou
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Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

hodnoty. Pro posouzení bezpečnostní spolehlivosti si
ministerstvo vyžádá vyjádření Policie a zpravodajských služeb.
Účelem
návrhu
je
zabránit,
aby
v řídících nebo dozorčích orgánech klíčových obchodních
společností nepůsobily osoby, které mohou představovat riziko
pro
bezpečnost
České
republiky,
např.
z důvodu vazeb na zahraniční zpravodajské služby nebo cizí
zájmy. To se týká zejména významných právnických osob s
majetkovou
účastí
státu,
které
mají
v kontextu zajišťování bezpečnosti a svrchovanosti České
republiky vliv na zajišťování funkčnosti kritické infrastruktury.
2. Podmínky uvedené v odst. 2 se týkají pouze osoby účastnící se
výběrového řízení. V naléhavých případech podle § 11 odst. 4
však výběrové řízení neprobíhá. Ministerstvo má také možnost
odchýlit se od doporučení Výboru podle § 16 navrhovaného
zákona. Může tak dojit k situaci, kdy je osoba nominována, aniž
by splnila podmínky podle § 12 odst. 2. Požadujeme proto, aby
se tyto podmínky vztahovaly obecně na nominaci osoby do
řídících a dozorčích orgánů podle tohoto zákona.
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.

odpovědností příslušného ministra za výběr
nejvhodnější osoby do dané funkce.
Nejvhodnější způsob úpravy tohoto vnitřního
procesu ministerstva se jeví vnitřní předpis
(např. pokyn ministra, směrnice, apod.).

10. K § 19 – k § 6 odst. 3 zákona o střetu zájmů:
V současném návrhu zákona je omezeno členství v řídících a
dozorčích orgánech právnických osob s majetkovou účastí státu
bývalým poslancům nebo senátorům. V této souvislosti se nabízí
otázka, proč by toto omezení se mělo vztahovat pouze na poslance
a senátory a nikoli na další významné veřejné funkcionáře, především
členy vlády. Ustanovení se jeví nevyvážené i v porovnání s § 5 odst. 1
zákona o střetu zájmů, který poslancům a senátorům předmětné
členství umožňuje, byť bez nároku na odměnu. Dáváme proto na
zvážení, zda by se zákaz navrhovaný v § 6 odst. 3 zákona o střetu
zájmů neměl vztahovat nejen na bývalé zákonodárce, nýbrž i na aktivní
poslance a senátory.
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9. Akceptováno.
10.
Neakceptováno.
V předmětných
ustanoveních není shledáván rozpor. Každé
ministerstvo, potažmo ministr, má právo
předložit libovolný počet nominací. Výbor
posuzuje všechny nominace, které jsou mu
předloženy, a zaujímá k nim stanovisko bez
rozdílu.
11. Neakceptováno. Lhůta 5 dnů je stanovena
jako nejzazší možná, ale důraz je kladen na
okamžitou povinnost.
12. Neakceptováno. Souladná úprava se
zákonem o střetu zájmů.
Legislativně-technické připomínky:
1. K bodu 1 – akceptováno.
K bodu 2 – neakceptováno. Pojem
„personální“ má deklarovat oblast zaměření
zákona a jeho použití není zavádějící.
Ostatní připomínky byly akceptovány a text
upraven.
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Připomínkové

Připomínka

místo

Vypořádání

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.
Doporučující připomínky:
1. Obecně:
1. Ministerstvo vnitra z hlediska své koordinační úlohy pro
informační a komunikační technologie považuje sousloví
„způsobem umožňujícím dálkový přístup“ za nedostačující,
neboť umožňuje zveřejnění kdekoli na internetu. Doporučujeme
proto, aby v případech, kdy má Úřad vlády nebo ministerstvo
povinnost zveřejnit zákonem stanovené údaje, byla slova
„způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazena slovy „na
svých internetových stránkách“.
2. Upozorňujeme na nejednotné užívání slov „stanovisko“ a
„doporučení“
Výboru
a také termínů „členství ve výboru“ a „výkon funkce člena
Výboru“. Doporučujeme sjednotit terminologii.
3. Dále upozorňujeme, že v případě řídících a dozorčích orgánů
právnických osob se nejedná o výkon funkce, nýbrž o členství.
Doporučujeme proto upravit terminologii v celém návrhu
zákona.
2. K § 6 odst. 1
Navrhujeme vypustit písm. e) pro nadbytečnost. Z povahy věci
je vyloučeno, aby mrtvý člověk vykonával veřejnou funkci.
3. K § 7:
Navrhujeme určit, jakým způsobem bude vláda stanovovat výši
odměny členů Výboru. Z důvodové zprávy a zprávy RIA přitom vyplývá,
že předkladatel zamýšlí řešit odměňování cestou dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr či dokonce „na základě smluvního
vztahu podle občanského zákoníku“. Zvolené řešení, které by mělo
odpovídat významu členství ve Výboru a potřebě transparentnosti
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činnosti této instituce, by mělo být v zákoně zakotveno výslovně.
4. K § 8 odst. 1:
Upozorňujeme na skutečnost, že o uchazeči o členství v řídícím
nebo dozorčím orgánu bude podle současného návrhu tohoto zákona
ještě před jeho možnou nominací zveřejněno více osobních údajů než
o členech Výboru, který o jeho nominaci rozhoduje. Navrhujeme proto,
aby byly informace o členech Výboru zveřejněny ve stejném rozsahu
jako u osob ucházejících se o nominaci do orgánů podle § 14 odst. 3
návrhu zákona.
5. K § 9 a 12:
Jedním z požadavků na členy Výboru i na samotné osoby, která
by měla být nominována je věk 25 let. Přitom je nezbytné, aby šlo o
osoby se značnými zkušenostmi, odpovídajícím vzděláním a patřičnou
erudicí, což však dle našeho mínění nelze při tak nízkém věku zaručit.
V tomto směru se tedy s předkladatelem a jeho tvrzeními obsaženými
v komentáři k těmto ustanovením ve zvláštní části důvodové zprávy
neztotožňujeme. Doporučujeme proto nastavit minimální věk členů
Výboru i nominantů do orgánů právnických osob vyšší, aby
zohledňoval obvyklý průběh kariéry (vysokoškolské vzdělání a patřičná
praxe).
6. K § 9 písm. c):
V komentáři k tomuto ustanovení ve zvláštní části důvodové
zprávy je argumentováno, že bezdlužnost osoby eliminuje riziko jejího
ovlivnění po ekonomické stránce. S touto tezí lze obtížně souhlasit i
v obecné rovině (existuje celá řada jiných ekonomických motivů než jen
zadluženost), navrhovaný zákon však bezdlužnost vymezuje v § 18 jen
vůči státu na daních a podobných povinných platbách. Splnění takové
podmínky podle našeho mínění rozhodně neovlivnitelnost člena Výboru
po ekonomické stránce nezaručuje.
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7. K § 9 písm. d):
Dovolujeme si upozornit na nevhodnost formulace „…má 5 let
praxe v řízení“. Podmínka doby praxe měla být vymezena stanovením
minimální doby (viz např. § 55 zákona č. 234/2014 Sb., o státní
službě), neboť zvolená formulace stanovuje, že člen Výboru vždy získal
právě 5 let praxe v uvedených činnostech. Dále není zřejmé, co se
rozumí slovním spojením „praxe v řízení“, zda to znamená, že člen
Výboru musel řídit nějakou právnickou osobu či nikoliv. Navrhujeme
proto ustanovení přeformulovat takto: „…nejméně 5 let vykonávala
činnosti spočívající v řízení“.
8. K § 13 odst. 1:
Upozorňujeme, že zatímco předkladatel poměrně podrobně
stanoví požadavky na uchazeče, nestanoví žádné požadavky na členy
výběrové komise. Tuto diskrepanci doporučujeme odstranit.
9. K § 13 odst. 3 a § 15 odst. 3:
Doporučujeme jednoznačně stanovit, že pořizovaný záznam
musí být v písemné podobě. Dojde tak k jasnému určení formy
záznamu a k odstranění možných nejasností, neboť není jednoznačně
patrné,
zda
záznam
má mít
písemnou,
či neurčenou
(např. audiovizuální) podobu.
10. K § 14 odst. 1:
Věta druhá je v částečném rozporu s úpravou § 13 odst. 2,
podle něhož komise vybere toliko jednoho nejvhodnějšího uchazeče a
stanoví pořadí dalších uchazečů. Není zřejmé, zda nejvhodnější
uchazeč má v rámci rozhodování Výboru rovné postavení
s uchazeči, jejichž nominace byly Výboru rovněž předloženy.
11. K § 15 odst. 4:
Doporučujeme určit lhůtu pro zaslání záznamu pouze jednou
z navrhovaných formulací („neprodleně“ nebo „do 5 pracovních dnů“),
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neboť se to jeví dostatečné.
12. K § 19 – k 6 odst. 3 zákona o střetu zájmů:
Dle našeho názoru je podmínka „nebo všechny tyto osoby
společně“ nevhodná. Ačkoliv je obdobná formulace použita též v § 5
odst. 1 zákona o střetu zájmů, za použití logického výkladu je zřejmý
závěr, že k dosažení zamýšleného cíle postačí kombinace dvou
citovaných subjektů. Z textu ustanovení by tak bylo patrně nejvhodnější
slova „nebo všechny tyto osoby společně“ vypustit.
Připomínky legislativně technické a formálního charakteru:
K § 3:
1. S ohledem na čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády je
třeba legislativní zkratku pro Výbor zavést na prvním místě
výskytu tohoto názvu, tedy v aktuální podobě návrhu v § 1 odst.
1 písm. a), nikoli až v § 3 odst. 1
2. Slova „personální nominace osob“ představují v odstavci 2
pleonasmus. Slovo „personální“ proto doporučujeme vypustit.
K § 9:
1. Doporučujeme upravit ustanovení tak, aby svou strukturou
korespondovalo s § 12 odst. 2, tedy slova „dosáhla věku 25 let
a“ vyčlenit do samostatného písm. a) a označení dalších
pododstavců tomu přizpůsobit.
2. Ve vztahu k písm. d) upozorňujeme, že spojka „či“ se v textu
právních předpisů nepoužívá. Tuto připomínku vztahujeme i k §
12 odst. 1
3. V písm. e) navrhujeme slova „podle zákona upravujícího
politické strany a hnutí“ nahradit slovy „podle zákona
upravujícího
sdružování
v
politických
stranách
a v politických hnutích“. Obecně se však domníváme, že toto
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upřesnění je nadbytečné a stačí hovořit o politických stranách a
hnutích bez dalšího.
K § 11 odst. 2:
Doporučujeme slova „Oznámení o výběrovém řízení a uvedení
podmínek,…, zveřejní ministerstvo“ nahradit slovy „Oznámení o
výběrovém řízení a podmínky,…, zveřejní ministerstvo“.

Ministerstvo
životního prostředí
Svaz průmyslu a
dopravy České
republiky

K § 12 odst. 2 písm. f):
Ustanovení doporučujeme upravit tak, aby korespondovalo
s písm. g), tedy slova „podmínky na výkon funkce“ nahradit slovy
„podmínky pro výkon funkce“.
Bez připomínek
BEZ ROZPORU
OBECNÉ PŘIPOMÍNKY
SP ČR navazuje na své předchozí stanovisko z 23. dubna 2015 k
věcnému záměru předloženého návrhu zákona pod č.j. 2015/31,
v němž na jedné straně vyjádřil podporu záměru zajistit, „aby do funkcí
ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů dozorčích rad
(popř. jiných orgánů typu Výbor pro audit) obchodních společností
ovládaných státem byli vybíráni kvalitní odborníci a aby výběr těchto
odborníků za účelem jejich jmenování/nominací ke zvolení do
příslušných funkcí probíhal systémově a transparentně a byl pod
veřejnou kontrolou.“ Na straně druhé už v tomto stanovisku SP ČR
jasně uvedl několik zásadních připomínek, na nichž trvá i nadále,
jmenovitě:
1) zákonná varianta právní úpravy
SP ČR se nadále domnívá, že cesta zvolená předkladatelem, tedy
zavedení nové komplexní zákonné úpravy řešené problematiky, je
nevhodná a v rozporu s legislativní zásadou, že zákon má být
přijímán až v případě, že téhož výsledku není možné dosáhnout
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ROZPOR – zásadní připomínka konkrétní:
č. 3., 4., 5. a 9.
1. Neakceptováno. Zvolené řešení bylo
předmětem projednávání již věcného záměru
předloženého zákona. MF v této souvislosti
naplňuje rozhodnutí vlády, která se usnesla na
formě zákona a na jeho obsahových
mantinelech.
Návrh
zákona
obsahuje
veškeré
nejpodstatnější
procesy
vztahující
se
k Výboru. Samotný průběh jednání a
rozhodování je již jeho vnitřní záležitostí a
není dán žádný konkrétní důvod (situace) pro
úpravu na zákonné úrovni. Návrhy Statutu a
Jednacího
řádu
nejsou
součástí
předkládaného materiálu, neboť se jedná o
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místo

Vypořádání

jiným způsobem. Navrženým zákonem mají být vymezena pravidla
závazná pouze pro exekutivu (stát zavazuje pouze sám sebe8) a
proto je namístě exekutivní varianta řešení. Tento názor
v připomínkovém řízení k věcnému záměru zákona vznesla řada
připomínkových míst a předložený věcný záměr zákona
nepodpořila ani Legislativní rada vlády9.
SP ČR chápe, že předkladatel je povinen postupovat v souladu
s usnesením vlády č. 559/16. Přesto SP ČR trvá na tom, že pokud
už měl být problém řešen zákonem, postačila by tzv. minimalistická
subvarianta 3a, tedy stručné zákonné ukotvení postavení
existujícího Vládního výboru pro personální nominace obdobně
Legislativní radě vlády, což je i podle Závěrečné zprávy o
hodnocení dopadů regulace (RIA) (dále také jako „Zpráva RIA“)
k návrhu „model, který se v praxi osvědčil“10.
SP ČR v této souvislosti dále nesouhlasí s účelovým popisem
platného právního stavu v Důvodové zprávě a také se zcela
neurčitým „vysvětlením nezbytnosti navrhované právní úpravy
v jejím celku“ (vizte body 1. a 3. na str. 1 a 2 Důvodové zprávy):
„Jde však o úpravu roztříštěnou, dotýkající se dané oblasti pouze
z dílčích aspektů, a tedy aplikačně hůře uchopitelnou. Daná situace

vnitřní záležitosti poradního orgánu vlády,
potažmo vlády, které nejsou upravovány na
zákonné úrovni.
2. Akceptováno. Návrh zákona dopadá na
situace tzv. přímé personální pravomoci, tj.
uplatní se tam, kde stát může přímo, nikoliv
zprostředkovaně, nominovat své zástupce.
Toto vyplývá jednoznačně z navrhované
úpravy.
Návrh zákona není v kolizi se soukromoprávní
úpravou. Při posuzování střetu loajalit je třeba
odlišit jednání zástupců vlastníka – státu
v orgánech
realizujících
podnikatelskou
činnost a její kontrolu u dotčených
podnikatelských subjektů - od jednání
samotného vlastníka – státu v rámci orgánu,
který rozhoduje o existenčních otázkách
právnické osoby (valná hromada, zřizovatel
apod). Zatímco v prvním případě je třeba
v souladu s obecnou úpravou státních podniků

8

Srovnejte text Důvodové zprávy k §1 na str. 11: „Tento zákon upravuje z obecného hlediska oblast personálních nominací ve státní správě./.../“.

9

Srovnejte na str. 6 stanoviska Legislativní rady vlády z 26. května t.r.: „Legislativní rada vlády se shodla v závěru, že návrh věcného záměru zákona vzhledem ke zvolené
koncepci, která v podstatě opisuje exekutivní možnosti řešení, k návrhům úprav, které by svém důsledku nepomohly k řešení nastíněných problémů,
i k nedostatečnému odůvodnění zvolené varianty řešení nemůže být v předložené podobě akceptován jako podklad pro řešení vytčených cílů zákonnou úpravou, proto
doporučila přijmout následující závěr: Legislativní rada vlády doporučuje vládě n e s ch v á l i t návrh věcného záměru zákona o výběru osob do řídících a dozorčích
(kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu /…/.“

10

Srovnejte str. 12 předložené Zprávy RIA.

87

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHXCVFK3)

Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

nevytváří předpoklady pro jednotnou objektivní personální politiku
státu v této oblasti, což vyvolává určité pochybnosti u veřejnosti.
Jde zejména o zákulisní dohody, politické tlaky, udělování těchto
míst politikům jako určité formy odměny za loajalitu, které může být
vnímáno jako určitý specifický druh korupce, a podobné nezdravé
jevy.“; „Jak ukazují zkušenosti, exekutivní řešení otázky výběru
osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob
s majetkovou účastí státu, představované usnesením vlády č. 177
ze dne 17. března 2014, kterým byl zřízen Vládní výbor pro
personální nominace a současně byl vládou schválen jeho Statut a
Jednací řád, není zcela dostatečné především pro absenci veřejné
kontroly celého procesu/…/. To je důvod k přetrvávání určitých
pochybností, že i nadále dochází k negativním jevům, uvedeným
výše, na něž poukazuje již od roku 2010 i Bezpečnostní informační
služba ve svých výročních zprávách.“ Citovaný popis rozhodně
nepředstavuje dostatečné odůvodnění nezbytnosti navržené právní
úpravy - fakticky jediná konkrétní výtka spočívá v tom, že chybí
veřejná kontrola celého procesu (nastavení pravidel pro větší
přístup veřejnosti k příslušným informacím je realizovatelné
obsahově rovnocenným způsobem jak v rámci exekutivního tak
v rámci zákonného řešení).
Předložený návrh současně nepředstavuje ani komplexní zákonnou
úpravu a tedy nenaplňuje zvolenou subvariantu 3b, jestliže mj.
v podrobnostech stejně odkazuje na další „prováděcí“ dokumenty
schvalované vládou (Statut a Jednací řád Výboru pro personální
nominace; Výbor pro personální nominace dále také jako „Výbor“).
Návrhy znění či alespoň obsahu těchto dokumentů v předloženém
návrhu chybí.
2) střet soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy
Již zmiňovaný věcný záměr vzbudil pochybnosti v tom směru, zda

88

a obchodních společností respektovat touto
obecnou úpravou uloženou povinnost loajality
k vlastnímu podnikatelskému subjektu, ve
druhém případě je třeba respektovat přímý
výkon vlastnického práva.
I přes výše uvedené došlo k úpravě
paragrafovaného znění, z něhož výslovně
vyplývá nominační pravomoc (viz § 1 odst. 1
písm. b), § 3 odst. 2, § 10).
Předmětné zásady by měly být součástí
Statutu.
Konkrétní připomínky:
1. Akceptováno. V předmětné věci není
založena rozpornost se soukromoprávními
předpisy. Návrh zákona není v kolizi se
soukromoprávní úpravou. Při posuzování
střetu loajalit je třeba odlišit jednání zástupců
vlastníka – státu v orgánech realizujících
podnikatelskou činnost a její kontrolu u
dotčených podnikatelských subjektů - od
jednání samotného vlastníka – státu v rámci
orgánu, který rozhoduje o existenčních
otázkách právnické osoby (valná hromada,
zřizovatel apod). Zatímco v prvním případě je
třeba v souladu s obecnou úpravou státních
podniků a obchodních společností respektovat
touto obecnou úpravou uloženou povinnost
loajality
k vlastnímu
podnikatelskému
subjektu, ve druhém případě je třeba
respektovat přímý výkon vlastnického práva.
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budou, zejména pokud jde o obchodní společnosti s majetkovou
účastí státu, dostatečně respektována pravidla výkonu funkce člena
orgánu právnické osoby obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb.,
občanském zákoníku (dále jen „OZ“), a v zákoně č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), a pravidla řádné správy
společností (corporate governance). Šlo jednak o konstatování, že
nominované osoby mají v orgánech příslušných právnických osob
zastupovat stát (člen orgánu právnické osoby je v souladu s §159
OZ povinován mj. vůči této právnické osobě loajalitou, tedy
jednáním vždy v zájmu této právnické osoby) a současně o
pochybnost, zda popisovaný postup „nominace“ bude dostatečně
respektovat způsob obsazování předmětných pozic podle ZOK a
podle stanov či společenské smlouvy dané obchodní společnosti
(volba členů orgánů valnou hromadou11 nebo případy, kdy členy
příslušného orgánu nevolí společníci, ale např. dozorčí rada
společnosti). Znění věcného záměru předložené vládě po
meziresortním připomínkovém řízení tento střet alespoň částečně
vyřešilo celkem jasně: „ /…/Zákon nedopadá na situace, kdy členy
orgánu společnosti volí jiný orgán společnosti (např. pokud dozorčí
rada volí představenstvo). V případech státních podniků je situace
jednoznačná, neboť funkci zakladatele vždy vykonává příslušné
ministerstvo. /…/“. Po projednání ve vládě doznal text drobných
změn, přesto věcný záměr nadále konstatoval mj., že „/…/Zákon
bude dopadat na personální nominace v těch případech, kdy je
dána přímá personální pravomoc příslušného ministerstva, tj. tam,
kde je dána pravomoc přímo jmenovat konkrétní osobu. Pokud tedy
příslušné ministerstvo přímo jmenuje osobu do některého z orgánů,
pak se v plné míře uplatní navrhovaná úprava (např. ministerstvo

11

I přes výše uvedené došlo k úpravě
paragrafovaného znění, z něhož výslovně
vyplývá nominační pravomoc (viz § 1 odst. 1
písm. b), § 3 odst. 2, § 10).
2. Částečně akceptováno. Věková hranice
v případě člena Výboru byla zvýšena na 30
let. Požadovanou praxi 5 let shledává
předkladatel jako dostatečně minimální
předpoklad.
3. Akceptováno. Upraveno.
4. Neakceptováno. Viz vypořádání bodu 2.
obecné části. Zavedení požadavku, že si daný
stav nezpůsobilo ministerstvo samo, má být
jedním
ze
zabraňujících
mechanismů
k obcházení zákona.
5. Neakceptováno. Návrh zákona představuje
samostatnou právní úpravu, tj. i úpravu
bezúhonnosti a bezdlužnosti.
Z pojetí předkládané úpravy vyplývá, že
porušení zákona nebude mít důsledky na
postavení členů orgánů a jejich právní jednání.
Postavení a právní jednání členů orgánů se
odvozuje od soukromoprávních předpisů

Byť samozřejmě pravděpodobnost prosazení vybraného kandidáta vzrůstá přímo úměrně velikosti majetkové účasti/podílu státu v dané obchodní společnosti..
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jmenuje z postavení akcionáře člena dozorčí rady12 = uplatní se
zákonný postup). Pokud není dána přímá personální pravomoc
příslušného ministerstva, např. představenstvo volí dozorčí rada,
pak již nelze zákonnou úpravu personální nominace aplikovat
(naráželo by na mantinely soukromoprávní úpravy a pojetí
loajality).“ Toto znění převzala i Důvodová zpráva k předloženému
návrhu zákona (str. 15., text týkající se ustanovení § 10 návrhu),
doplňuje pouze další možnou situaci, „kdy členy představenstva
volí dozorčí rada, která je vybírá z uchazečů navržených valnou
hromadou/akcionářem = uplatní se zákonný postup13.“.
Byť se věcný záměr zákona i důvodová zpráva k respektování
soukromoprávní právní úpravy ve vztahu k personálním nominacím
vymezují tak, že by zákon měl dopadat jen na personální nominace
v těch případech, kdy je dána přímá personální pravomoc
příslušného ministerstva, přímo do textu návrhu zákona se tato
skutečnost nijak nepromítla. Návrh zákona upravuje obecně postup
při výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob
s majetkovou účastí státu, bez jasného odlišení specifik
jednotlivých forem těchto právnických osob popř. i velikosti podílu
(např. není-li stát jediným společníkem obchodní společnosti,
nejmenuje ani členy dozorčí rady, pouze hlasuje pro jejich zvolení),
a tedy bez ohledu na výše zmíněné mantinely soukromoprávní
úpravy. Důvodovou zprávu nelze s ohledem na význam dopadu do
soukromého práva považovat za relevantní, jestliže vlastní text
zákona je s jejím obsahem v rozporu.
Výše popsané pochybnosti vyvolává do určité míry i znění
stávajícího Statutu VVPN, přestože kompetence VVPN jsou podle
čl. 1 omezené pouze na posuzování osob nominovaných do

(ZOK, OZ) a jiných právních předpisů (např.
zákon o státním podniku), přičemž navrhovaný
zákon
takto
nastavené
mechanismy
nenarušuje a nemůže zapříčinit zpochybnění
právních jednání.
K přeřazení odstavců se MF nepřiklání, neboť
dle našeho názoru je vhodné, aby první bylo
stanoveno, že budou vymezeny požadavky na
danou pozici, a odst. 2 navazuje povinnými
požadavky.
Věková hranice uchazeče byla zvýšena na 28
let.
6. Záznam má povahu „auditní stopy“, tj.
průkaznosti
daného
procesu.
S tímto
záznamem
bude
nakládáno
v souladu
s právními předpisy a vnitřními předpisy
každého ministerstva. Záznam v případě
výběrového řízení se nezveřejňuje. Zveřejňuji
se jen údaje stanovené v § 14 odst. 3.
V případě záznamu Výboru se jako v aktuální
praxi předpokládá, že bude zveřejněn
natrvalo. Tato skutečnost může být součástí
Statutu nebo Jednacího řádu.
Z pojetí předkládané úpravy vyplývá, že
porušení zákona nebude mít důsledky na
postavení členů orgánů a jejich právní jednání.

12

Zřejmě míněny situace, kdy je stát jediným akcionářem a vykonává tedy ve smyslu §12 odst. 1 ZOK působnost valné hromady.

13

I v tomto případě však musí členové dozorčí rady jednat při posuzování předložených kandidátů v zájmu dané společnosti.
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dozorčích rad obchodních společností s majetkovou účastí státu,
státních podniků nebo národního podniku. Statut VVPN má
nicméně charakter interního exekutivního předpisu, případný rozpor
s ustanoveními obecně závazných právních předpisů je tedy zcela
jasně řešitelný tak, že přednost má zákon. Pokud ale budou
pravidla pro výběrová řízení a činnost Výboru vtělena do zákona,
půjde o střet předpisů rovnocenné váhy a pro odstranění
případných výkladových rozporů zejména s normami zákona o
obchodních korporacích a občanského zákoníku nestačí důvodová
zpráva, ale jasně je musí odstranit přímo zákonný text.
V této souvislosti považuje SP ČR za nutné poukázat také na celou
řadu legislativně-technických nedostatků (které, jak naznačeno
výše, nemusí představovat zásadní problém v exekutivní úpravě,
nevyhovují však v případě zákona). Pro konkrétní příklady odkazuje
SP ČR na další část svého stanoviska níže, zdaleka však nejde o
vyčerpávající výčet.
Nad rámec připomínek obsažených do značné míry již ve stanovisku
SP ČR k věcnému záměru nominačního zákona považuje SP ČR za
zásadní také absenci zásad pro posuzování nominačních návrhů
jako jsou „objektivita, profesionální přístup, diskrétnost“, jimiž se dnes
řídí existující VVPN14. Lze jen doporučit, aby tyto zásady byly do
návrhu zákona také ukotveny, neboť podle názoru SP ČR jde o jeden
ze zásadních protikorupčních aspektů navržené právní úpravy.
Tyto připomínky jsou zásadní.

Postavení a právní jednání členů orgánů se
odvozuje od soukromoprávních předpisů
(ZOK, OZ) a jiných právních předpisů (např.
zákon o státním podniku), přičemž navrhovaný
zákon
takto
nastavené
mechanismy
nenarušuje a nemůže zapříčinit zpochybnění
právních jednání.
Proces výběru kandidáta na příslušeném
ministerstvu je vnitřní záležitostí tohoto
ministerstva
a
souvisí
s politickou
odpovědností příslušného ministra za výběr
nejvhodnější osoby do dané funkce.
Nominační proces podléhá víceré kontrole,
včetně kontroly ze strany veřejnosti. Za
dodržení konkrétního procesu jsou odpovědná
jednotlivá ministerstva, resp. jednotliví ministři.
Pokud se ministerstvo, resp. ministr, rozhodne
plně nerespektovat zákonnou proceduru,
podléhá
takovéto
jednání
politické
odpovědnosti.

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY
1) K § 1 odst. 1 písm. b) a k § 3 odst. 2 návrhu

8. Akceptováno.

SP ČR požaduje, aby ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) návrhu, že se
úprava zákona vztahuje na „postup při výběru osob, které mají
14

7. Neakceptováno. Dle našeho názoru
návaznost na výběrové řízení vyplývá z první
věty § 14.

9. Částečně akceptováno. RIA byla zčásti
upravena v návaznosti na připomínky vzešlé
z připomínkového řízení. Např. v případě

Citace z webových stránek Vlády České republiky, konkrétně na https://www.vlada.cz/cz/ppov/vladni-vybor-pro-personalni-nominace-117326/.
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zastupovat stát v řídících a dozorčích orgánech právnických osob
s majetkovou účastí státu.“, bylo přeformulováno tak, aby nebylo
v rozporu s obecnými principy výkonu funkce člena orgánu
právnické osoby obsaženými v základních soukromoprávních
předpisech. Obdobně to platí ve vztahu k navrženému ustanovení §
3 odst. 2, v němž se také hovoří o „zastupování státu“. SP ČR dále
požaduje, aby byla úvodní ustanovení doplněna o jasnější
vymezení rozsahu aplikace navržené úpravy.
Odůvodnění:
Podle ustanovení § 159 odst. 1 OZ, je člen orgánu právnické osoby
povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, jakož i s
potřebnými znalostmi a pečlivostí. Tato dvě základní kritéria
(informovanost/pečlivost na straně jedné a loajalita na straně
druhé) musí být naplněna v každém rozhodnutí či jednání člena
orgánu korporace v rámci výkonu funkce, má-li tento dostát
povinnosti péče řádného hospodáře. Navržené znění ustanovení §
1 odst. 1 písm. b) a ustanovení § 3 odst. 2 návrhu jsou z
uvedeného důvodu v rozporu s ustanovením § 159 odst. 1
občanského zákoníku a s principy corporate governance, když
konstatují, že vybrané osoby mají ve svých funkcích zastupovat stát
nikoli zájmy samotné právnické osoby s majetkovou účastí státu.
Právě do těchto úvodních ustanovení by také mělo být vtěleno
jasné vymezení/potvrzení, že navrhovaná úprava respektuje
mantinely soukromoprávní úpravy, tj. že se výběrová řízení a
posuzování Výborem uplatní pouze ve vztahu k těm právnickým
osobám s majetkovou účastí státu, kde je slovy Důvodové zprávy
„dána přímá personální pravomoc příslušného ministerstva“ a že
postupem podle navrhované úpravy nebudou dotčena pravidla
upravená OZ/ZOK anebo interními dokumenty příslušné korporace
a jimi předvídané postupy pro obsazení dané funkce.
Tato připomínka je zásadní.
2) K § 9 návrhu
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předpokládaných nákladů. Ke stanovení
pevného počtu členů uvádíme, že složení i
počet členů Výboru je ponechán v dikci vlády
jako celku. Je na úvaze vlády, jak přistoupí ke
složení Výboru, a tudíž i počtu. Jedná se o
podobný princip (systém) jako v případě
rozkladové komise upravené v § 152 správní
řádu. Konkrétní počet může být stanoven
Statutem Výboru.
Odměňování členů Výboru vychází z § 8.
Již v rámci věcného záměru bylo deklarováno,
že návrh zákona bude upravovat pouze
personální problematiku, nikoliv vlastnickou
politiku státu.
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Připomínkové
místo

Připomínka

Vypořádání

SP ČR požaduje zvýšit věkovou hranici pro člena Výboru a
požadovat praxi v oboru delší než 5 let. Dává také k úvaze, zda je
dostatečně jasné vymezení oborů, v nichž musí mít člen Výboru
alespoň 5 let praxe.
Odůvodnění:
Podle názoru SP ČR jsou navrhované limity věkové hranice 25 let a
délky praxe 5 let nedostatečné. Lze předpokládat, že členy Výboru
budou zpravidla osoby s VŠ vzděláním alespoň v úrovni bakaláře
(v některých z vyjmenovaných oborů jinak ani nelze hovořit o praxi
v daném oboru, např. v oboru právo). Do 25 let věku takový člověk
požadované 5-leté praxe nemůže dosáhnout (bakalářské studium
ukončí nejdříve ve 22 letech, praxe 5 let pak dosáhne nejdříve ve
27 letech) a ustanovení by tedy vůči němu bylo diskriminační.
Cílem úpravy by přitom měla být spíše snaha získat do Výboru
skutečně kvalitní odborníky a ne je vylučovat. Současně se hranice
25 let jeví jako nedůvodně nízká s ohledem na důležitost pozice
člena Výboru a potřebu dostatečně rozsáhlé odborné erudice a
zkušeností, i určité zkušenosti životní, jak uvádí sám předkladatel
v Důvodové zprávě k tomuto ustanovení. Konstatování
předkladatele, že „již dnes lze pozorovat generaci osob, která svých
úspěchů a odbornosti nabývá v dřívějších letech“ bez toho, že by
toto tvrzení podložil např. statistikami úspěšnosti ve věkové
kategorii kolem navržené hranice 25 let, není podle názoru SP ČR
dostatečné a věková hranice i délka požadované praxe by měly být
podstatně vyšší.
Není zřejmé, co se rozumí praxí v řízení právnických osob (např. i
funkce jednatele ve "vlastním" s.r.o. s jediným společníkem?). SP
ČR chápe, že tyto podmínky nelze nastavit příliš přesně, jinak by
mohli být vyloučeni schopní kandidáti na členy Výboru, nicméně
právě toto nastavení je podle názoru SP ČR příkladem, proč
zákonné řešení není vhodné resp. že nezajistí dosažení kýženého
výsledku. Bude-li snaha relevanci Výboru zpochybnit, mohou se
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Připomínkové

Připomínka

místo

Vypořádání

jeho členy stát osoby formálně splňující zákonná kritéria, které
přesto budou rozhodovat zcela nekvalifikovaně popř. nikoliv
nezávisle.
Tyto připomínky jsou doporučující.
3) K § 10 návrhu
SP ČR požaduje, aby bylo znění upraveno tak, aby bylo legislativně
správně.
Odůvodnění:
Navržená zákonná formulace „Ministerstvo, ve kterém má být
obsazena funkce v řídícím nebo dozorčím orgánu, předloží výboru
návrh na nominaci /…/“, je legislativně zcela chybná, a to z několika
důvodů:
i) pozice, o kterou se jedná, není funkcí v rámci organizační
struktury příslušného ministerstva, jak uvádí navržený text, ale
v právnické osobě s majetkovou účastí státu, která není
součástí příslušného ministerstva, a to ani v případě státních
podniků (vizte zejména §2 a 3 zákona č. 77/1997 Sb., o
státním podniku, ve znění pozdějších předpisů);
ii) textace tohoto ustanovení je v rozporu se základními principy
corporate governance. Nominačním postupem nedochází
k obsazení dané pozice, a to zejména v případě obchodních
korporací s více společníky, ale pouze k výběru kandidáta na
obsazení této pozice postupem předvídaným příslušnými
obecně závaznými právními předpisy popř. interními
dokumenty dané právnické osoby (např. stanovy). V tomto
směru SP ČR odkazuje také na obecné připomínky v bodě 2)
obecné části tohoto stanoviska a na konkrétní připomínky k § 1
odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 výše.
Tato připomínka je zásadní.
4) K §§ 11 a 14návrhu
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Připomínkové

Připomínka

místo

Vypořádání

Ve vztahu k ustanovení § 11 odst. 1 a 2, ve slovech "na funkci v
řídícím /…/ orgánu právnické osoby", a dále ve formulacích
„nominace osoby na funkci/do funkce“ v ustanovení § 11 odst. 1 a §
14, lze odkázat na text připomínek v bodě 2) obecné části tohoto
stanoviska a připomínek k § 1 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 návrhu,
a to zejména pro rozpor s principy corporate governance.
K odst. 4 – povinnost konat výběrové řízení by neměla být
vyloučena např. také za situace, že naléhavý případ způsobilo
ministerstvo svým opomenutím.
Tyto připomínky jsou zásadní.
5) K § 12 návrhu
SP ČR požaduje vyjasnit, proč návrh zákona obsahuje vlastní
úpravu bezúhonnosti a bezdlužnosti (a to zejména ve vztahu
k uchazečům o pozice v obchodních společnostech s majetkovou
účastí státu, neboť jde ve vztahu k těmto osobám do značné míry o
úpravu duplicitní s úpravou OZ popř. ZOK) a zejména, jaké budou
důsledky, pokud uchazeč tyto mnohdy přísnější podmínky poruší,
ale v mezidobí se návazně na svou nominaci skutečně stal členem
příslušného orgánu právnické osoby a ve své funkci např. za danou
právnickou osobu právně jednal? S tím souvisí také doporučení
předřadit odst. 2 (obecná definice podmínek) před odstavec 1
(specifické podmínky či spíše požadavky příslušného výběrového
řízení nastavované ministerstvem s ohledem na konkrétní specifika
předmětné pozice a právnické osoby).
Tato připomínka je zásadní.
Dále podle SP ČR není ani v případě uchazečů o funkci vhodná
věková hranice 25 let. S ohledem na význam postavení člena
statutárního či kontrolního orgánu právnických osob se SP ČR i
v tomto případě domnívá, že 25 let je příliš nízká věková hranice.
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Připomínka
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Vypořádání

Tato připomínka je doporučující.
6) K §§ 13, 15 a 16 návrhu
Jakou povahu má záznam o výběrovém řízení a jeho průběhu
podle odst. 3, jakým způsobem s ním bude dále nakládáno a jak
dlouho bude uchováván? Obdobně jak dlouho bude přístupný
zveřejněný záznam o konání a průběhu pohovoru s nominovaným
uchazečem popř. zdůvodnění příslušného ministerstva, proč se
odchýlilo od doporučení Výboru (a může se ministerstvo odchýlit
také tak, že jmenuje/navrhne k volbě jinou osobu, která neprošla
nominačním procesem popř. dokonce ani výběrovým řízením? Jaký
bude důsledek?)? SP ČR se domnívá, že v zájmu komplexnosti a
transparentnosti úpravy by toto bylo vhodné ujasnit a doplnit.
Tato připomínka je doporučující, s výjimkou posouzení
důsledků porušení povinnosti konat výběrové řízení/předložit
nominaci Výboru.
7) K § 14 návrhu
SP ČR požaduje text § 14 návrhu upravit tak, aby byla jasná
návaznost na výběrové řízení podle §11 a násl. a jeho výsledek
(onou nominovanou konkrétní osobou nebo osobami musí být
uchazeč(i), který(ří) byl(i) vybrán(i)v tomto výběrovém řízení jako
nejvhodnější). V zájmu legislativní čistoty by podle názoru SP ČR i
takováto „samozřejmost“ měla být z textu zákona bez dalšího
zřejmá.
Tato připomínka je doporučující.
8) K § 15 návrhu (s provazbou na §12 návrhu)
SP ČR dále také doporučuje ujasnit a sjednotit užití pojmů
podmínky pro výkon funkce, požadavky na výkon funkce a
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Vypořádání

předpoklady pro výkon funkce.
Tato připomínka je doporučující.
9) Ke Zprávě RIA
Zpráva RIA je do značné míry totožná s materiálem schváleným
jako věcný záměr předmětného zákona, a nejsou v ní zohledněny
změny plynoucích z rozhodnutí vlády o volbě zákonného řešení
problematiky č. 559/16. Méně podstatný příklad představuje např.
popis předpokládaných dopadů v čl. VIII, který už by neměl být
formulován spekulativně „pokud by byl rozšířen počet členů
Vládního výboru pro personální nominace i o osoby, které by tuto
činnost vykonávaly mimo pracovní poměr k České republice resp.
mimo služební poměr“ a kalkulace předpokládaných nákladů by
neměla být uváděna ve vztahu k možným až 7 členům výboru, ale
měl by reagovat na předkladatelem jasně navrženou změnu počtu
členů VVPN ze 3 na nejméně 5 a jasné nastavení, že členství ve
Výboru je veřejnou funkcí, za jejíž výkon bude příslušet odměna
stanovená vládou a cestovní náhrady. Daleko zásadnější změnu
představuje skutečnost, že původně měla být součástí
zamýšleného zákona také tzv. vlastnická politika státu, ale
následně byl tento koncept opuštěn a tato problematika je aktuálně
řešena samostatným nelegislativním materiálem Strategie
vlastnické politiky státu. Přesto se Zpráva RIA nadále tomuto
tématu široce věnuje a tak např. srovnání zahraničních úprav
obsahuje jen minimum relevantních informací k předmětu úpravy
předloženého návrhu zákona, tj. k problematice nominací osob do
orgánů právnických osob – v podstatě pouze konstatování, že v SR
od komplexní zákonné iniciativy v roce 2011 ustoupili a v SRN je
uvedená věc řešena interními dokumenty vlády.
Zpráva RIA obdobně Důvodové zprávě obsahuje jen velmi stručné
informace o tom, jak funguje stávající VVPN. Naznačuje-li
předkladatel v Důvodové zprávě i ve Zprávě RIA, že stávající
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Frank Bold (člen
Dopravní federace a
platformy
Rekonstrukce státu)

Vypořádání

exekutivní řešení má nedostatky a současně předložený návrh
zákona do značné míry přejímá procesy fungování VVPN, je zcela
zásadní, aby předkladatel podrobně ukázal, jaké nedostatky
stávající nastavení vykazuje a jaké pozitivní změny lze podle něj
očekávat od předloženého návrhu zákona (včetně podrobnějšího
srovnání s tím, kdyby tyto změny byly provedeny např. pouze ve
formě změny usnesení vlády 177 ze 17. března 2014). S ohledem
na dobu předložení návrhu (téměř konec roku 2016) také neobstojí
tvrzení předkladatele, že „údaje o činnosti Vládního výboru pro
personální nominace za rok 2015 nejsou zatím k dispozici“.
SP ČR požaduje, aby byla Zpráva RIA přepracována ve smyslu
výše uvedených připomínek tak, aby se skutečně jednalo o
zhodnocení očekávaných dopadů předloženého návrhu zákona,
nikoliv věcného záměru zákona.
Tyto připomínky jsou zásadní.
Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu (dále jen „Návrh“) byl dne
9. 11. 2016 předložen do meziresortního připomínkového řízení, které
končí dne 8. 12. 2016.15 Frank Bold (člen platformy Rekonstrukce
státu) k tomuto Návrhu uplatňuje následující připomínky, jejichž
primárním cílem je zajistit, aby zákonná úprava výběru osob do řídících
a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu
dopadala také na akciovou společnost České dráhy, a.s. a její dceřiné
společnosti, v nichž má výlučnou majetkovou účast, a aby zahrnovala
požadavky platformy Rekonstrukce státu.

ROZPOR – zásadní připomínka č. 1. až 5. a
9.
1., 2., 3. a 4. Neakceptováno. MF zde vychází
ze zadání schváleného věcného záměru
návrhu zákona. Jakékoliv rozšíření
představuje politické rozhodnutí.

5. Nekaceptováno. Dle názoru předkladatele
je nezávislost členů Výboru zajištěna.
1. Rozšíření okruhu orgánů, na které dopadá povinnost Základní kritérium odpolitizování bylo
předložit personální nominace osob Výboru pro personální zavedeno požadavkem, že člen Výboru nesmí
nominace, o Řídící výbor Českých drah, a.s.
být členem politické strany nebo hnutí. Není
rozhodné, zda je člen Výboru v pracovním

15

Viz https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAFJDU3W4
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Připomínkové
místo

Připomínka
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Ustanovení § 3 odst. 2 Návrhu a související ustanovení Návrhu
mají být doplněna tak, aby se povinnost předkládat návrhy na
personální nominace osob vztahovala nejen na jednotlivá
ministerstva, ale také na Řídící výbor Českých drah, a.s. Současně
s tím bude nutné novelizovat § 1 odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb. tak,
aby reflektoval existenci zákona o výběru osob do řídících a
dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu.
Tato připomínka je zásadní.

nebo služebním poměru k České republice.
Zejména služební poměr, konkrétně zákon o
státní službě zakládá povinnosti nestrannosti a
řádného výkonu státní služby. S ohledem na
možnou odbornost osob s pracovním nebo
služebním poměrem k ČR se jeví jejich
případné vyloučení jako nežádoucí.
Předkladatel se neztotožňuje s pojetím
připomínkového místa, že zaměstnanci ve
státní správě jsou političtí.
Dalším posilující prvek nestrannosti je
spatřován v prohlášení o střetu zájmů, a to i
ve vztahu k právnické osobě, do jejíž orgánu
se osoba hlásí. Výběrové řízení navíc bude
povinné i pro státní zaměstnance.

Odůvodnění:
Ustanovení § 3 odst. 2 Návrhu ukládá povinnost předložit návrhy na
personální nominace osob do řídících a dozorčích orgánů „právnických
osob s majetkovou účastí státu“ ve smyslu § 2 Návrhu pouze
ministerstvům. Toto ustanovení tak fakticky vylučuje z posouzení
návrhů na personální nominace osoby navržené Řídícím výborem
Českých drah, a.s. (dále jen „Řídící výbor“), upraveném v § 12 zákona
č. 77/2002 Sb., do dozorčí rady Českých drah, a.s.16 Pokud nebude
nominační proces osob do orgánů Českých drah, a.s. koordinován
s příslušným ministerstvem, které by Výboru pro personální nominace
předložilo konkrétní návrhy namísto Řídícího výboru, Výbor pro
personální nominace se návrhy nebude moci zabývat, a to ani, kdyby
mu je předložil přímo Řídící výbor, neboť jej k tomu Návrh
neopravňuje.17
V minulosti již přitom Ministerstvo dopravy předložilo stávajícímu
Vládnímu výboru pro personální nominace18 k posouzení návrhy osob,

16

6. Neakceptováno. Dle názoru předkladatele
je již obsaženo v § 12 odst. 1 a je na
vyhodnocení konkrétního ministerstva, zda a
jak dlouhou praxi vyžadovat. V ojedinělých
případech si lze představit i osoby s nulovou
praxí (např. teoretiky v oblasti práva).
7. Akceptováno.

http://frankbold.org/sites/default/files/zpravodaj/analyza-vlastnicka_nepolitika.pdf, s. 19.

17

Viz čl. 2 odst. 3 Ústavy, který v sobě obsahuje princip „co není dovoleno, je zakázáno“. Dle komentáře: „všechny orgány státu...mohou tedy jednat toliko tak, jak jim to zákon umožňuje,
nesmí činit nic, co jim zákon nedovoluje.“ Sládeček, V., Mikule, V./Suchánek, R., Syllová, J.: Ústava České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 34.
18 https://www.vlada.cz/cz/ppov/vladni-vybor-pro-personalni-nominace-117326/
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které se měly stát členy dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s.19
Ministerstva, z jejichž zaměstnanců je Řídící výbor složen, navíc
mohou skrze usnesení vlády uložit členům Řídícího výboru navržení
konkrétní osoby na pozici v kontrolním orgánu Českých drah, a.s.
Doporučujeme proto, aby se povinnost předkládat návrhy na personální
nominace osob vztahovala nejen na jednotlivá ministerstva, ale také na
Řídící výbor.
Kromě ustanovení § 3 odst. 2 Návrhu by bylo nutné upravit také
navazující ustanovení Návrhu:
1. buď doplnit také ustanovení § 10 až 14 Návrhu a § 16 Návrhu,
upravující nominační postup, aby podle nich musel Řídící výbor
postupovat při výběru osob, které budou následně předloženy
Výboru pro personální nominace, analogicky k postupu
jednotlivých ministerstev;
2. anebo uložit Řídícímu výboru povinnost předložit Výboru pro
personální nominace (§ 10 Návrhu), povinnost zveřejnit
způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o osobě, u
které Výboru pro personální nominace předkládá návrh na
personální nominaci (§ 14 odst. 2 Návrhu), a zakotvit možnost
Řídícího výboru odchýlit se od doporučení Výboru pro
personální nominace (§ 16 Návrhu).
Navržené doplnění je v souladu se záměrem předkladatele, podle
něhož by měl Návrh „…dopadat na nominace osob ze strany
ministerstev (nikoliv případně ze strany jiných společníků nebo
akcionářů od státu odlišných).“20 Řídící výbor totiž tvoří zaměstnanci
ministerstev21 a nejedná se o orgán „jiného společníka či akcionáře
19

http://frankbold.org/sites/default/files/zpravodaj/analyza-vlastnicka_nepolitika.pdf, s. 21.

20

Zvláštní část důvodové zprávy Návrhu, str. 12.

21

8. Neakceptováno. Dle názoru předkladatele
je pojem v rámci zvyklostí vyložitelný.
Navrhované znění naopak nemusí pokrýt
škálu možných právních forem, resp.
postavení orgánů (i s ohledem na možnost
osob působících v zahraničí).
9. Částečně akceptováno. V důsledku
připomínek jednotlivých připomínkových míst.
10. Akceptováno.
11. Akceptováno. Dle ustanovení § 12 odst. 1
příslušné ministerstvo stanoví požadavky na
výkon funkce, přičemž zákon doplňuje tzv.
nezbytné základní požadavky. V oznámení o
výběrovém řízení pak standardně bývá
uvedeno, jak se předmětné splnění požadavků
prokazuje. Navrhovaná úprava doplněna do §
19.
12. Neakceptováno. Návrh Jednacího řádu ani
Statutu není podmínkou předložení
navrhované úpravy. Nadto je nutné
konstatovat, že se jedná o vnitřní předpis
tohoto poradního orgánu, který není přijímán

Podle § 12 odst. 1 zákona č. 77/2002 Sb. věty druhé: „Řídící výbor tvoří tři vládou písemně pověření zaměstnanci ministerstva a po jednom vládou písemně pověřeném zaměstnanci
Ministerstva financí, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj.“
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odlišného od státu.“ Navržené doplnění nepředstavuje ani zásah do
soukromoprávní úpravy,22 neboť společnost České dráhy, a.s., je
zřízena a primárně upravena zvláštním (veřejnoprávním) předpisem,
totiž zákonem č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy,
státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Podle našeho
názoru však bude nutné novelizovat rovněž § 1 odst. 2 zákona č.
77/2002 Sb. tak, aby jeho znění zohlednilo existenci zákona o výběru
osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou
účastí státu, neboť navržené doplnění ukládá povinnosti Řídícímu
výboru a nikoli pouze jednotlivým ministerstvům (současně by bylo
možné nahradit odkaz na již zrušený zákon č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, odkazem na platný a účinný zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích). Ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 77/2002
Sb. by tak znělo: „Na založení, vznik, činnost, postavení orgánů a
právní poměry akciové společnosti České dráhy se vztahují zákony o
obchodních korporacích a o výběru osob do řídících a dozorčích
orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, pokud tento zákon
nestanoví jinak.“

legislativním procesem.
Předkladatel neshledává důvod k úpravě
alternativního řešení.
Horní hranici členů Výboru ponechává zákon
na rozhodnutí vlády, tj. ve formě zvolení počtu
členů. Důvodem je skutečnost, aby vláda
mohla při jmenování přistoupit k různým
oblastem, které je Výborem vhodné pokrýt.

místo

2.
Návrh by měl dopadat také na výběr zaměstnanců do
Řídícího výboru Českých drah, a.s.
Ustanovení § 1 písm. b), § 3 odst. 2, § 10, § 11 a § 15 Návrhu by
měla výslovně zmiňovat Řídící výbor Českých drah, a.s., aby
zaměstnanci jednotlivých ministerstev uvedených v § 12 zákona č.
77/2002 Sb. (kteří mají být následně pověřeni výkonem funkce
v Řídícím výboru Českých drah, a.s.), byli vybíráni obdobně, jako
členové statutárních či kontrolních orgánů právnických osob
s majetkovou účastí státu. Současně s tím bude nutné novelizovat
§ 1 odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb. tak, aby reflektoval existenci
22

Srov. Zvláštní část důvodové zprávy Návrhu, str. 12.
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13. Akceptováno. Navržené znění je v souladu
s Legislativními pravidly vlády, ale přistoupili
jsme k úpravě.
14. Akceptováno.
15. Akceptováno.
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zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických
osob s majetkovou účastí státu.
Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění:
Ustanovení § 1 písm. b), § 3 odst. 2, § 10, § 11 a § 15 Návrhu hovoří o
řídících a dozorčích orgánech právnických osob s majetkovou účastí
státu, aniž by nějaké ustanovení Návrhu blíže vymezovalo, o jaké
orgány se jedná. To může vést k výkladovým nejasnostem ohledně
toho, co se rozumí „řídícími orgány“, ev. „dozorčími orgány“, neboť
v Návrhu použité právní pojmy neodpovídají pojmům používaným
českým právním řádem k označení statutárních (výkonných) a
kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu. Např.
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“),
hovoří v § 79 an. toliko o „řídící osobě“, a to v souvislosti
s koncernovým řízením. Orgány obchodních korporací jsou pak podle §
44 odst. 2, 4 a 5 tohoto zákona označovány jako statutární orgány
(jednatel společnosti s ručením omezeným, ev. kolektivní orgán,
představenstvo akciové společnosti s dualistickou strukturou, statutární
ředitel akciové společnosti s monistickou strukturou) a jako kontrolní
orgány (dozorčí rada společnosti s ručením omezeným a akciové
společnosti s dualistickou strukturou, správní rada akciové společnosti
s monistickou strukturou, ev. kontrolní komise nebo jiný obdobný
orgán). Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, pak v § 11 až 13
hovoří o statutárním orgánu (kterým se rozumí ředitel), v případě
dozorčí rady není užito žádného synonyma či nadřazeného právního
pojmu použito. Odborná literatura často používá také pojem „výkonný
orgán“ coby synonymum pro statutární orgán obchodní korporace,
tento pojem však uvedené právní předpisy nepoužívají.
Navrhujeme proto, aby ustanovení § 1 písm. b), § 3 odst. 2, § 10, §
11 a § 15 Návrhu hovořila namísto o řídících orgánech o
statutárních orgánech a namísto o dozorčích orgánech o
kontrolních orgánech a dále, aby výslovně zmiňovala také zvláštní

102

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHXCVFK3)

Připomínkové

Připomínka

místo

Vypořádání

orgán, totiž Řídící výbor Českých drah, a.s. (který – jak plyne již
z jeho názvu – je řídícím orgánem, není však ani statutárním orgánem,
ani kontrolním orgánem). Tím bude zajištěno, že zaměstnanci
jednotlivých ministerstev, uvedených v § 12 zákona č. 77/2002 Sb.,
kteří mají být následně pověřeni výkonem funkce v Řídícím výboru
Českých drah, a.s., budou vybíráni obdobně, jako členové
statutárních či kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou
účastí státu.
Současně s tím bude nutné novelizovat § 1 odst. 2 zákona č.
77/2002 Sb. tak, aby reflektoval existenci zákona o výběru osob do
řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí
státu.
3.

Rozšíření okruhu orgánů, na které dopadá povinnost
předložit personální nominace osob Výboru pro personální
nominace, o správní a dozorčí rady obchodních
společností s majetkovou účastí státu

Ustanovení § 3 odst. 2 Návrhu a související ustanovení mají být
formulována tak, aby povinnost předkládat návrhy na personální
nominace osob Výboru pro personální nominace dopadala kromě
ministerstev také na správní a dozorčí rady právnických osob s
majetkovou účastí státu, pokud jim stanovy svěřují právo volit členy
představenstva (nebo statutárního ředitele) takové právnické osoby.
Současně by měl být odpovídajícím způsobem upraven § 1 odst. 2
zákona č. 77/2002 Sb. tak, aby zohledňoval existenci Návrhu a uložení
této povinnosti dozorčí radě Českých drah, a.s. umožnil.
Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění:
Ustanovení § 3 odst. 2 Návrhu ukládá povinnost předložit návrhy na
personální nominace osob do řídících a dozorčích orgánů „právnických
osob s majetkovou účastí státu“ ve smyslu § 2 Návrhu pouze
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ministerstvům.
V případě
některých
obchodních
společností
s majetkovou účastí státu však ministerstva nominují pouze osoby do
dozorčí rady, neboť stanovy těchto společností svěřují obsazení
představenstva dozorčí radě namísto valné hromady,23 ve které má
příslušné ministerstvo své zástupce, anebo jejíž působnost vykonává
přímo ministerstvo (naposled uvedená možnost platí v případě, kdy je
stát jediným společníkem dané obchodní společnosti).24 Posouzení
Výborem pro personální nominace tak nepodléhají nominace osob
do představenstva Českých drah, a.s., neboť je dle § 13 odst. 1
zákona č. 77/2002 Sb. volí a odvolává (a rovněž navrhuje, byť to není
řečeno výslovně) dozorčí rada Českých drah, a.s. a nikoli Řídící výbor
(stejně je řešen nominační proces do představenstva ČEZ, a.s., jehož
členy rovněž navrhuje a volí dozorčí rada a nikoli valná hromada).25 Na
rozdíl od předkladatele nezastáváme názor, že by nebylo možné
upravit personální nominace tam, kde není dána „přímá personální
pravomoc příslušného ministerstva“,26 neboť stačí, že se jedná o
obchodní osoby s majetkovou účastí státu (viz § 2 písm. a) Návrhu).
Právní úprava obsažená v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích (dále jen „ZOK“), nominační proces vůbec neupravuje
(nejedná se tedy o nepřímou novelu tohoto zákona) a ani nebrání
uložení dalších zákonných povinností dozorčí radě či správní radě
obchodních společností zvláštním zákonem, jakým je např. Návrh.
V případě Českých drah, a.s. pak nedochází ani ke kolizi se
23

Doplněná právní úprava musí dopadat jak na akciové společnosti s monistickou, tak dualistickou strukturou, pokud v nich má stát majetkovou účast.

24

Tento problém se netýká státních podniků, neboť dle § 12 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb. ředitele státního podniku volí a odvolává zřizovatel, tedy příslušné ministerstvo, nikoli dozorčí rada.
To samé se týká také národního podniku Budějovický Budvar (srov. čl. 2.1.2 statutu Budějovického Budvaru).
25

Viz čl. 15 odst. 2 Stanov, dostupných zde: https://www.cez.cz/edee/content/file/investors/corporate-governance/stanovy_duben-2016.pdf

26

Zvláštní část důvodové zprávy Návrhu, str. 12.
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soukromoprávní úpravou, neboť tato společnost je zřízena
zákonem č. 77/2002 Sb. (tedy veřejnoprávním předpisem) a
ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích na ni
dopadají pouze subsidiárně.27 Stejně jako ve výše uvedeném doplnění
Návrhu o povinnost Řídícího výboru postupovat při nominacích osob do
dozorčí rady Českých drah bude nutné novelizovat rovněž § 1 odst. 2
zákona č. 77/2002 Sb. tak, aby jeho znění zohlednilo existenci zákona
o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s
majetkovou účastí státu.28
Kromě již uvedených ustanovení § 3 odst. 2 Návrhu a § 1 odst. 2
zákona č. 77/2002 Sb. by muselo být doplněno rovněž ustanovení § 14
odst. 2 Návrhu tak, aby dozorčí rada měla povinnost zveřejnit
způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o osobě, u které
Výboru pro personální nominace předkládá návrh na personální
nominaci, ustanovení § 10 a § 14 Návrhu doplnit tak, aby obsahovala
povinnost dozorčí rady návrh na nominaci konkrétní osoby do
představenstva obchodní společnosti, a ustanovení § 16 Návrhu, podle
něhož by měla dozorčí rada možnost odchýlit se od doporučení Výboru
pro personální nominace.
Navržená doplnění tedy nezasahují do práva dozorčí rady (či správní
rady) zvolit libovolnou osobu coby člena představenstva (či statutárního
ředitele), nevyžadují po dozorčí (správní) radě provádět předchozí
výběrové řízení způsobem upraveným v § 11 až 13 Návrhu, ani
vyžadovat kvalifikační kritéria výběru daných osob dle § 12 Návrhu.
4.

Rozšíření okruhu adresátů navržené právní úpravy o

27

Srov. § 1 odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb.: „Na založení, vznik, činnost, postavení orgánů a právní poměry akciové společnosti České dráhy se vztahuje obchodní zákoník, pokud tento zákon
nestanoví jinak.“
28

Ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb. totiž podřizuje právní úpravu postavení orgánů a právních poměrů společnosti České dráhy obchodnímu zákoníku (nyní zákonu o obchodních
korporacích), pokud zákon č. 77/2002 Sb. nestanoví jinak.
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dceřiné společnosti s výlučnou majetkovou
mateřské společnosti s majetkovou účastí státu

účastí

Navrhujeme, aby ustanovení § 2 písm. a) Návrhu bylo doplněno
tak, aby okruh obchodních společností s majetkovou účastí státu
zahrnoval také dceřiné společnosti těchto obchodních
společností, pokud v nich má mateřská obchodní společnost
výlučnou majetkovou účast. To znamená doplnit znění § 2 písm. a)
Návrhu o dovětek: „a dceřinou společnost, ve které má obchodní
společnost s majetkovou účastí státu výlučnou majetkovou účast (dále
jen „dceřinou společnost“). V takovém případě by Návrh dopadal na
všechny dceřiné společnosti obchodních společností s přímou
majetkovou účastí státu, nedopadal by však již na dceřiné společnosti
dceřiných společností.
Současně s tím je třeba doplnit ustanovení § 3 odst. 2 Návrhu, § 10, §
14 a § 16 Návrhu tak, aby stejná práva a povinnosti týkající se
podávání návrhů personálních nominací osob do řídících a kontrolních
orgánů, jaké mají dle Návrhu ministerstva, měl v případě výše
uvedených dceřiných společností řídící orgán mateřské obchodní
společnosti. Výbor pro personální nominace by tak byl povinen
posuzovat nominace předložené řídícím orgánem mateřské společnosti
(§ 3 odst. 2 Návrhu), řídící orgán mateřské společnosti by měl
povinnost předložit návrhy personálních nominací osob do orgánů
dceřiné společnosti Výboru pro personální nominace (§ 10 Návrhu),
dále by měl tento řídící orgán povinnost zveřejnit způsobem
umožňujícím dálkový přístup informace o osobě, u které Výboru pro
personální nominace předkládá návrh na personální nominaci (§ 14
odst. 2 Návrhu), řídící orgán by měl mít rovněž možnost odchýlit se od
doporučení Výboru pro personální nominace (§ 16 Návrhu).
Současně by měl být odpovídajícím způsobem upraven § 1 odst. 2
zákona č. 77/2002 Sb. tak, aby zohledňoval existenci Návrhu a uložení
této povinnosti představenstvu Českých drah, a.s. umožnil.
Tato připomínka je zásadní.
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Odůvodnění:
Z ustanovení § 1 a 2 Návrhu plyne, že navržený zákon upravuje výběr
osob, které mají zastupovat stát v řídících a kontrolních orgánech
obchodních společností s majetkovou účastí státu. Takovými
obchodními společnostmi jsou primárně akciové společnosti ve smyslu
§ 243 - 551 ZOK a také akciová společnost České dráhy, zřízená
zákonem č. 77/2002 Sb. Ustanovení § 2 písm. a) Návrhu, dopadá na
všechny obchodní společnosti, v nichž má stát libovolně vysokou (resp.
nízkou) majetkovou účast. To pokládáme za vhodné vzhledem k tomu,
že k ovládání obchodní společnosti postačuje za podmínek uvedených
v § 75 odst. 2 až 4 ZOK i nižší než většinová majetková účast (40%,
resp. 30% podíl na hlasovacích právech). Návrh však díky požadavku
na (přímou)29 majetkovou účast státu nedopadá na dceřiné společnosti
„právnických osob s majetkovou účastí státu“, neboť v nich de iure
nemá majetkovou účast stát, ale mateřská obchodní společnost, ve
které má stát majetkovou účast.30 Stávající znění Návrhu tak nedopadá
např. na ČD Cargo, a.s.,31 ČD Telematika, a.s.,32 ČD Informační
systémy, a.s. nebo DPOV, a.s. které jsou dceřinými společnostmi
Českých drah, a.s.33 Přitom se jedná o významné akciové společnosti,
jak potvrzuje např. analýza Dopravní federace, týkající se vlastnické

29

Zvláštní část důvodové zprávy Návrhu, str. 12.

30

Majetkovou účastí se v Návrhu patrně rozumí účast na dané právnické osobě na základě vneseného majetkového vkladu, a to v podobě účasti společníka v obchodní korporaci, danou
vkladem do základního kapitálu obchodní korporace (§ 15 ZOK).
31

„Je největším železničním nákladním dopravcem v České republice a jedním z největších nákladních železničních dopravců v Evropě.“ Analýza, s. 6
„Poskytuje datové, hlasové a internetové služby a vlastní druhou nejrozsáhlejší optickou infrastrukturu v České republice.“ Analýza, s. 6
33 Jejich kompletní seznam je k dispozici zde: http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/dcerine-spolecnosti/-9604/
32
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politiky a nominačního procesu v resortu Ministerstva dopravy (dále jen
„Analýza“).34 Obdobně není Návrhem upraven nominační proces do
orgánů dceřiných společností akciové společnosti ČEZ,35 včetně těch,
které jsou podrobeny jednotnému řízení v rámci koncernu ČEZ.36
Navrhujeme proto, aby Návrh zajistil, že návrhy na personální
nominace osob do orgánů dceřiných společností budou posouzeny
Výborem pro personální nominace. Stejně jako v předchozích
případech bude nutné upravit § 1 odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb. tak,
aby reflektoval existenci Návrhu.
Návrh by se měl vztahovat pouze na ty dceřiné společnosti, v nichž má
mateřská společnost s majetkovou účastí státu výlučnou majetkovou
účast. V takových případech totiž působnost valné hromady vykonává
mateřská obchodní společnost coby jediný společník, resp. akcionář
dceřiné společnosti (§ 12 odst. 1 ZOK), a to prostřednictvím svého
řídícího orgánu (představenstva, ev. statutárního ředitele). V těchto
případech tak nenastávají problémy spojené s nutností svolat valnou
hromadu společníků (akcionářů) a během ní rozhodnout o volbě
konkrétních osob do řídících a kontrolních orgánů dceřiné
společnosti.37 Např. ve společnosti České dráhy, a. s. vykonává
působnost valné hromady dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s.
34

http://frankbold.org/sites/default/files/zpravodaj/analyza-vlastnicka_nepolitika.pdf

35

https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/spolecnosti-skupiny-cez-v-cr.html

36

https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/koncern-cez.html

37

Těmito problémy máme na mysli především fakt, že valná hromada je ad hoc svolávaný nejvyšší orgán dceřiné společnosti, který by musel rozhodnout nejen o nominaci, ale i o volbě
konkrétní osoby, a to v průběhu jednoho dne. Lhůty v § 15 Návrhu ovšem ukládají Výboru pro personální nominace posoudit navrženou personální nominaci do 20 pracovních dní, takže by
Výbor neměl čas nominace posoudit (ledaže by konkrétní osoby navrhoval orgán svolávající valnou hromadu, na které by mělo být řešeno obsazení řídících a kontrolních orgánů dceřiné
společnosti, pak by tyto návrhy mohl nechat posoudit Výborem). Dalším problémem jsou praktické obtíže plynoucí z možnosti (ev. povinnosti) každého akcionáře navrhnout Výboru
k posouzení vlastní kandidáty.
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představenstvo Českých drah, a.s., které nechává své návrhy
personálních nominací osob do orgánů ČD Cargo, a.s. posoudit
Řídícím výborem Českých drah, a.s.38 Navržená právní úprava
nominačního procesu v dceřiných společnostech mateřských
společností s majetkovou účastí státu tak reflektuje a kodifikuje
stávající praxi.
Návrh nepředstavuje nepřímou novelu ZOK (neboť ten nominační
proces vůbec neupravuje) a nezasahuje ani do práv a povinností
akcionářů mateřské společnosti (neboť ukládá povinnost toliko jejímu
řídícímu orgánu). Navržená právní úprava nezasahuje do práva
řídícího orgánu mateřské společnosti vykonávajícího působnost valné
hromady dceřiné společnosti zvolit libovolnou osobu coby člena
řídícího či kontrolního orgánu dceřiné společnosti (bez ohledu na to,
zda Výbor pro personální nominace takovou osobu doporučí nebo ne),
ani nevyžaduje po řídícím orgánu mateřské společnosti provádět
předchozí výběrové řízení způsobem upraveným v § 11 až 13 Návrhu,
ani vyžadovat kvalifikační kritéria výběru daných osob dle § 12 Návrhu.
5.
Doplnění požadavku na nezávislost členů Výboru pro
personální nominace na státní správě
Ustanovení § 9 Návrhu má být doplněno o požadavky zajišťující
nezávislost členů výboru na státní správě, konkrétně doplnit
písmeno f) ve znění „není veřejným funkcionářem uvedeným v § 2
odst. 1 zákona o střetu zájmů“ a písmeno g) ve znění „není státním
zaměstnancem podle zákona o státní službě, který by byl přímo
podřízeným ministerstvu vykonávajícímu vůči právnické osobě
s majetkovou účastí státu právo zakladatele či společníka.“
Tato připomínka je zásadní.

38

Viz http://frankbold.org/sites/default/files/zpravodaj/analyza-vlastnicka_nepolitika.pdf, s. 15, 16 a 22.
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Odůvodnění:
Východiskem je věcný záměr Návrhu, hovořící o tom, že většina členů
výboru by měla být odborníky stojícími mimo státní správu. Tento
pojem nebyl ve věcném záměru definován a Návrh tento pojem
nepoužívá. Namísto toho ustanovení § 9 Návrhu vymezuje konkrétní
podmínky, které musí člen Výboru pro personální nominace splňovat.
Jednou z těchto podmínek je „apolitičnost“, vyjádřená v § 9 písm. e)
Návrhu zákazem členství v politické straně či hnutí. Tato podmínka
však sama o sobě nezaručuje nezávislost členů Výboru pro personální
nominace na státní správě (včetně ministerstev, která předkládají
návrhy personálních nominací) a do jisté míry nezaručuje ani
apolitičnost (např. senátorem se může stát nezávislý kandidát, tj.
kandidát, který není členem žádné politické strany či hnutí). Proto se
navrhuje doplnění dalších dvou podmínek, které zaručují, že:
1. člen výboru nebude poslancem, senátorem, členem vlády,
zastupitelem územního samosprávného celku uvedeným v § 2
odst. 1 písm. m) až o) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a
dále, že nebude ani předsedou či členem jiného ústředního
orgánu státní správy ve smyslu § 2 zákona č. 2/1969 Sb.,
kompetenčního zákona, který je uveden ve výčtu § 2 odst. 1
písm. c) až l) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Stávající
znění § 9 Návrhu totiž nevylučuje, že by členem Výboru pro
personální nominace mohl být ministr, jehož ministerstvo
předkládá návrhy personálních nominací osob, tedy nevylučuje
střet zájmů, ke kterému by v takovémto případě mohlo dojít;39
2. člen výboru nebude státním zaměstnancem ve smyslu § 6
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, který by byl přímo
podřízený ministerstvu vykonávajícímu funkci zakladatele či
společníka právnické osoby s majetkovou účastí státu. Tento
požadavek opět vylučuje možný střet zájmů, kdy by členem
39

Alternativou je novelizace § 4 odst. 1 zákona o střetu zájmů tak, aby podobnému střetu zájmů zabránil.
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Výboru pro personální nominace byl státní zaměstnanec
ministerstva předkládajícího návrhy personálních nominací
osob. Státní zaměstnanci jiných ministerstev však členy Výboru
pro personální nominace být mohou.
6.

Uchazeči o výkon funkce v řídícím nebo dozorčím orgánu
by měli mít předchozí zkušenosti s výkonem obdobné
funkce

Ustanovení § 12 odst. 2 Návrhu by mělo být doplněno o požadavek na
předchozí zkušenosti s výkonem funkce orgánu podnikající právnické
osoby podobně, jako je tomu v případě členů Výboru pro personální
nominace (srov. § 9 písm. d) Návrhu). Např. požadavkem na alespoň
čtyřletou praxi v řídícím nebo dozorčím orgánu podnikající právnické
osoby za posledních 10 let (přičemž je lhostejné, zda šlo o nepřetržitý
či naopak postupný výkon funkce). Bylo by přitom lhostejné, zda této
praxe bylo dosaženo v právnické osobě s majetkovou účastí státu nebo
v soukromé podnikající právnické osobě. Ponechání požadavku na
dosaženou praxi na jednotlivých ministerstvech dle § 12 odst. 1 Návrhu
není dle našeho názoru dostatečné, protože nebrání nominaci
uchazeče s nulovou praxí. Ustanovení § 12 odst. 2 písm. e) Návrhu by
nově znělo: „e) v posledních deseti letech působil po dobu alespoň čtyř
let jako člen řídícího nebo dozorčího orgánu podnikající právnické
osoby.“ Stávající písmena e) až g) ustanovení § 12 odst. 2 Návrhu by
nově byla písmeny f) až h) Návrhu.
Tato připomínka je doporučující.
Dále doporučujeme k přijetí také následující legislativně-technické
připomínky (opravy):
7.

Zavádějící formulace ustanovení § 10 Návrhu

Ustanovení § 10 Návrhu má být formulováno tak, aby byla
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vyloučena záměna pozice, která má být v rámci nominačního
procesu upraveného Návrhem obsazena, totiž, že se nejedná o
pozici na ministerstvu, ale o pozici v řídícím či kontrolním orgánu
právnické osoby s majetkovou účastí státu.
Tato připomínka je doporučující.
Odůvodnění:
Ustanovení § 10 Návrhu zní: „Ministerstvo, ve kterém má být obsazena
funkce v řídícím nebo dozorčím orgánu, předloží Výboru návrh na
nominaci konkrétní osoby do této funkce, nestanoví-li tento zákon
jinak.“ Problém je v tom, že na základě navržené právní úpravy má
dojít k obsazení pozice v řídícím či kontrolním orgánu právnické osoby
s majetkovou účastí státu, nikoli k obsazení pozice na příslušném
ministerstvu, které vykonává práva zakladatele, resp. společníka za
stát. Ustanovení § 10 Návrhu by proto mělo znít např.: „Příslušné
ministerstvo vykonávající vůči právnické osobě s majetkovou účastí
státu práva zakladatele či společníka předloží Výboru návrh na
nominaci konkrétní osoby do funkce v řídícím nebo dozorčím orgánu
takové právnické osoby, nestanoví-li tento zákon jinak.“
8.
Změna § 9 písm. d) a § 12 odst. 1 Návrhu hovořícího o řízení
právnických osob
Ustanovení § 9 písm. d) Návrhu vyžaduje po členech Výboru pro
personální nominace pětiletou praxi v „řízení právnických osob“.
Rovněž ustanovení § 12 odst. 1 Návrhu hovoří v souvislosti
s požadavky na uchazeče o funkce v řídících a dozorčích orgánech o
„odpovídající praxi v oboru řízení právnických osob“. Návrh však
nedefinuje, co se tímto souslovím rozumí, důvodová zpráva tento
pojem neexplikuje a český právní řád se souslovím „řízení právnické
osoby“ nepracuje. Doporučujeme proto nahradit sousloví „řízení
právnických osob“ jednou z následujících možností:
1. buď souslovím „výkon funkce člena orgánu právnické osoby“,
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takže je Návrhem akceptován výkon funkce v libovolném
orgánu libovolné právnické osoby, např. člena výboru pro audit;
2. anebo souslovím „výkon funkce člena statutárního orgánu
právnické osoby“, takže taková osoba disponuje praxí
získanou výkonem funkce člena statutárního (tedy výkonného)
orgánu právnické osoby, např. člena představenstva akciové
společnosti, přičemž tato naposled uvedená možnost je patrně
bližší pojmu „řízení právnické osoby“ než prvně uvedená
možnost.
Ustanovení § 9 písm. d) Návrhu a § 12 odst. 1 Návrhu by pak musela
být přeformulována odpovídajícím způsobem.
Tato připomínka je doporučující.
9.
Sjednocení pojmů „nominace“ a „návrh na nominaci“, resp.
„nominace“ a „personální nominace“
Návrh nepoužívá jednotnou terminologii, kterou popisuje návrh
ministerstva na jmenování konkrétní osoby členem řídícího či
dozorčího orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu.
Ustanovení § 3 odst. 2 Návrhu hovoří o „personální nominaci osob“,
ustanovení § 10, § 14 odst. 4 a 4 (správně 5) a § 15 odst. 1 a 2 Návrhu
hovoří o „návrhu na nominaci konkrétní osoby“. Ustanovení § 11 odst.
1 a § 14 odst. 1 Návrhu hovoří o „nominace konkrétní osoby“,
ustanovení § 14 odst. 1 Návrhu dále hovoří také o vyšším počtu
„nominací na tutéž funkci“. Konečně ustanovení § 14 odst. 2 Návrhu
hovoří o „návrhu na personální nominaci“. Tyto pojmy přitom blíže
nedefinuje, ani neuvádí, jaký je mezi nimi rozdíl. Důsledkem je tak
nepřijatelná právní nejasnost ohledně obsahu a výkladu uvedených
pojmů.
Navrhujeme proto sjednocení výše uvedených pojmů následujícím
způsobem:
 ustanovení § 3 odst. 2 Návrhu se doplňuje následovně: „Výbor
posuzuje personální nominace osob, které mají zastupovat stát
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v řídících a dozorčích orgánech právnických osob s majetkovou
účasti státu (dále jen „návrh na nominaci konkrétní osoby“),
předložené ministerstvem, do jehož působnosti právnická osoba
s majetkovou účastí státu spadá (dále jen „ministerstvo“).“ Tím
je v Návrhu zavedena legislativní zkratka „návrh na nominaci
konkrétní osoby“, která je důsledně používána ve zbylých
ustanoveních Návrhu. Odpadá tím rovněž nutnost používat
sousloví typu „na funkci v řídícím nebo dozorčím orgánu
právnické osoby s majetkovou účastí státu“ v dalších
ustanoveních Návrhu;
ustanovení § 11 odst. 1 Návrhu zní následovně: „Před
předložením návrhu na nominaci nominace konkrétní osoby
na funkci v řídícím nebo dozorčím orgánu právnické osoby
s majetkovou účastí státu podle Chyba! Nenalezen zdroj
odkazů.10 se koná výběrové řízení.“
ustanovení § 14 odst. 1 Návrhu zní následovně: „Ministerstvo je
povinno po provedení výběrového řízení předložit Výboru návrh
na nominaci konkrétní osoby do funkce v právnické osobě
s majetkovou účastí státu. Ministerstvo může Výboru předložit i
vyšší počet návrhů na nominaci konkrétních osob na tutéž
funkci v právnické osobě s majetkovou účastí státu.“
ustanovení § 14 odst. 2 Návrhu zní následovně: „Ministerstvo je
povinno zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup
informace o uchazeči, u něhož Výboru předkládá návrh na
personální nominaci.“ V tomto případě je evidentní, o jakou
osobu se jedná, a sousloví „návrh na nominaci konkrétní osoby“
by bylo zavádějící, neboť „konkrétní osobou“ je uvedený
uchazeč.
ustanovení § 14 odst. 4 Návrhu zní následovně: „Součástí
návrhu na nominaci konkrétní osoby do řídícího nebo dozorčího
orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu je
a) profesní životopis,
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b) kopie všech podkladů, které uchazeč předložil ve výběrovém
řízení,
c) záznam o výběrovém řízení a jeho průběhu.“
ustanovení § 14 odst. 4 (správně 5) Návrhu zní následovně:
„Výbor si může vyžádat další podklady nebo informace za
účelem posouzení návrhu na nominaci konkrétní osoby do
řídícího nebo dozorčího orgánu právnické osoby s majetkovou
účastí státu. Současně stanoví lhůtu, do kdy mají být tyto
dodatečné podklady nebo informace předloženy. Po tuto dobu
neběží lhůta pro projednání návrhu na nominaci konkrétní
osoby do řídícího nebo dozorčího orgánu právnické osoby
s majetkovou účastí státu podle § 15 odst. 1.“
 ustanovení § 15 odst. 1 Návrhu zní následovně: „Výbor návrh
na nominaci konkrétní osoby do řídícího nebo dozorčího orgánu
právnické osoby s majetkovou účastí státu projedná a zaujme
k němu stanovisko ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne podání
tohoto návrhu.“
 ustanovení § 15 odst. 2 Návrhu zní následovně: „Při posuzování
návrhu na nominaci konkrétní osoby do řídícího nebo dozorčího
orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu Výbor přihlíží
k požadavkům stanoveným zákonem nebo zvláštním právním
předpisem, jsou-li vyžadovány, a k odborným a osobnostním
předpokladům pro výkon funkce. Za tímto účelem provede
s uchazečem pohovor.“
Tato připomínka je zásadní.


10.

Přečíslování odstavců § 14 Návrhu

Ustanovení § 14 odst. 4 Návrhu označuje dva obsahově odlišné
odstavce: jednak odstavec vymezující obsahové náležitosti návrhu na
nominaci konkrétní osoby, jednak odstavec opravňující Výbor pro
personální nominace vyžádat si další podklady nebo informace. Jedná
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se očividně o legislativně-technickou chybu (překlep). Doporučujeme
naposledy uvedený odstavec označit jako odstavec č. 5.
Tato připomínka je doporučující.
11.

Čestné prohlášení uchazeče o funkci v řídícím či dozorčím
orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu a
doložení splnění podmínek § 12 odst. 2 písm. a) a b) Návrhu

Ustanovení § 12 odst. 2 písm. g) Návrhu jako jednu z podmínek pro
účast fyzické osoby na výběrovém řízení uvádí splnění podmínek
stanovených pro výkon funkce podle § 12 odst. 1 Návrhu. Nevyžaduje
se však doložení čestného prohlášení o splnění podmínek stanovených
pro výkon funkce podle § 12 odst. 1 Návrhu, ani doložení jiné listiny,
která by splnění těchto podmínek osvědčila. Důvodová zpráva Návrhu
přitom nestanoví, jakým způsobem má být splnění podmínek
uvedených v § 12 odst. 1 Návrhu doloženo. Stejný problém nastává i
při dokládání splnění podmínek uvedených v § 12 odst. 2 písm. a) a b)
Návrhu, tedy doložení věku 25 let a plné svéprávnosti. Ze srovnání
s právní úpravou např. žádosti o přijetí do služebního poměru dle
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě přitom plyne, že plná
svéprávnost, vzdělání a zdravotní způsobilost se dokládají čestným
prohlášením (srov. § 25 odst. 1 písm. c) e) a f) zákona č. 234/2014 Sb.,
§ 26 odst. 1 poslední věta a § 26 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb.), resp.
příslušnými listinami. Obdobně lze přitom upravit i dokládání splnění
podmínek uvedených v § 12 písm. f) a g) Návrhu. Ustanovení § 12
odst. 2 písm. f) Návrhu navíc vyžaduje po uchazeči splnění podmínek
stanovených na výkon funkce Návrhem, ačkoli není jasné, jaké jiné
podmínky pro výkon funkce Návrh obsahuje, pomineme-li ustanovení §
12 odst. 1 Návrhu (na které však odkazuje § 12 odst. 2 písm. g)
Návrhu) a ustanovení § 12 odst. 2 písm. a) až e) Návrhu). Tento
požadavek je proto duplicitní a lze jej z Návrhu vypustit bez náhrady.
Navrhujeme proto změnu § 12 odst. 2 písm. f) a g) Návrhu tak, aby
vyžadovala doložení čestného prohlášení.
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Ustanovení § 12 odst. 2 písm. f) Návrhu nově zní: „předloží čestné
prohlášení o tom, že splňuje podmínky stanovené zvláštním právním
předpisem, jsou-li vyžadovány,“
Ustanovení § 12 odst. 2 písm. g) Návrhu nově zní: „předloží čestné
prohlášení o tom, že splňuje podmínky stanovené pro výkon funkce
podle odstavce 1 a že je plně svéprávná.“
Tato připomínka je doporučující.
12.
Doplnění náhradního řešení způsobu zvolení předsedy a
místopředsedy Výboru pro personální nominace
Ustanovení § 4 Návrhu hovoří o tom, že Výbor pro personální
nominace má mít minimálně 5 členů. Návrh však již v žádném
ustanovení nestanovuje nejvyšší možný počet členů tohoto výboru, ani
nevyžaduje vždy lichý počet členů a neupravuje ani způsob
rozhodování tohoto výboru (tak má učinit až jednací řád výboru, vydaný
dle § 8 odst. 2 a 3 Návrhu vládou. Znění tohoto jednacího řádu však
není k dispozici. V praxi tak může dojít k tomu, že počet členů výboru
znemožní zvolit předsedu a místopředsedu výboru. Pro tento případ
doporučujeme do Návrhu výslovně doplnit alternativní způsob zvolení
předsedy a místopředsedy výboru, a to poté, kdy po delší dobu nedošlo
k jejich zvolení.
Ustanovení § 4 tak může být doplněno následovně: „Výbor má
nejméně 5 členů, kteří ze svého středu volí předsedu a místopředsedu
Výboru. Pokud zanikl výkon funkce předsedy nebo místopředsedy
výboru a ani po dvou měsících ode dne jmenování nových členů
výboru vládou dle § 5 odst. 1 tohoto zákona nebyl předseda nebo
místopředseda zvolen, jmenuje předsedu nebo místopředsedu výboru
vláda.“
Tato připomínka je doporučující.
13.

Nadbytečný dovětek v § 9 písm. e) Návrhu
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Ustanovení § 9 písm. e) Návrhu obsahuje podmínku, podle které nesmí
být člen výboru pro personální nominace členem politické strany nebo
hnutí „podle zákona upravujícího politické strany nebo hnutí“. Protože
však jiný zákon než zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích, členství v politických stranách a
hnutích neupravuje, je dovětek o tomto zákonu nadbytečný.
Doporučujeme vypustit jej bez náhrady.
Tato připomínka je doporučující.
14.
Vypuštění spojky „a“ ve výčtu podmínek § 12 odst. 2 písm.
a) a b) Návrhu
Ustanovení § 12 odst. 2 uvádí kumulativní výčet podmínek, které musí
uchazeč o funkci v řídícím či dozorčím orgánu splnit, aby se mohl
zúčastnit výběrového řízení. Podle čl. 42 odst. 2 písm. a) Legislativních
pravidel vlády40 se kumulativní výčet vyjadřuje tak, že: „mezi více
možností, které musejí být splněny současně, se vloží čárky a mezi
poslední dvě možnosti se vloží slovo „a“, před nímž se čárka nepíše.“
Doporučujeme proto odstranit spojku „a“, uvedenou mezi písm. a) a b)
ustanovení § 12 odst. 2 Návrhu.
Tato připomínka je doporučující.
15.
Výbor pro personální nominace by měl zohlednit také
obsah zakladatelských právních jednání
Ustanovení § 15 odst. 2 Návrhu uvádí, k čemu musí Výbor pro
personální nominace přihlédnout při posuzování návrhu na nominaci
konkrétní osoby do řídícího či dozorčího orgánu právnické osoby
s majetkovou účastí státu., totiž, že přihlíží k požadavkům stanoveným
zákonem a také k požadavkům zvláštních právních předpisů (takovým
může být např. požadavek na bezúhonnost člena orgánu obchodní
40

https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/legislativni-pravidla/LPV_uplne-zneni.pdf
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společnosti ve smyslu § 46 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v kombinaci
s § 6 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, nebo
požadavek týkající se člena dozorčí rady státního podniku na členství
v určité sociální skupině, obsažený v § 13 odst. 3 zákona č. 77/1997
Sb.). Další požadavky na členy orgánů však mohou být obsaženy také
v tzv. zakladatelských právních jednáních ve smyslu § 123 zákona č.
89/2012 Sb.41 (např. společenské smlouvě v případě vícečlenné
společnosti s ručením omezeným, anebo zakládací listině státního
podniku ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb.), případně také
ve stanovách akciové společnosti (které doplňuji zakladatelskou listinu
společnosti),42 přičemž i k těmto požadavkům by měl Výbor pro
personální nominace přihlížet.
Ustanovení § 15 odst. 2 Návrhu by mělo znít následovně: „Při
posuzování návrhu na nominaci konkrétní osoby do řídícího nebo
dozorčího orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu Výbor
přihlíží k požadavkům stanoveným zákonem nebo zvláštním právním
předpisem, jsou-li vyžadovány, k požadavkům obsaženým v
zakladatelské listině, společenské smlouvě nebo ve stanovách
právnické osoby s majetkovou účastí státu, a k odborným a
osobnostním předpokladům pro výkon funkce. Za tímto účelem
provede s uchazečem pohovor.“
Tato připomínka je doporučující.
Úřad vlády – odbor
kompatibility
(doporučující)

Po stránce formální:

1. Akceptováno. Věková hranice upravena.
V případě člena Výboru byla věková hranice
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování posunuta na 30 let, v případě uchazeče na 28
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních let. Předkladatel považuje zachování věkové
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. hranice za žádoucí, neboť představuje určitý
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při stupeň míry odbornosti a získání životních

41

Zakladatelské právní jednání určí alespoň název, sídlo právnické osoby, předmět činnosti, jaký má právnická osoba statutární orgán a jak se vytváří, nestanoví-li to zákon přímo. Určí též, kdo
jsou první členové statutárního orgánu.
42 Štenglová I.; Plíva, S.; Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník : komentář. 13. vyd. Praha : C.H. Beck, 2010, s. 538.
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plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v zkušeností.
Evropské unii, v platném znění.
§ 9 (nově § 6) upraven.
2. Akceptováno. § 10 upraven.

Po stránce materiální:

3. Neakceptováno. MF zde vychází ze zadání
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:
Na předmět úpravy, tedy na systém výběru a jmenování schváleného věcného záměru návrhu zákona
odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích a řídících orgánu vládou.
společností s účastí se právo EU nevztahuje. Jeho pravidla pokrývají
teprve oblast výkonu takto svěřených funkcí.
Připomínky a případné návrhy změn:
Z hlediska slučitelnosti s právem EU odbor kompatibility žádné
nevznáší.
Závěr:
Návrh neimplementuje předpisy EU a není s právem EU
v rozporu.
Nad rámec posuzování slučitelnosti:
K§9
Dle našeho názoru nejsou kritéria pro členy Výboru vhodně
nastavena. Věková hranice 25 let se nám zdá nepřiměřeně nízká,
naopak chybí požadavek na stupeň vzdělání. Právě kombinace
požadavku vzdělání a přiměřeně dlouhé praxe by daleko vhodněji a
účelněji nahrazovala kritérium věku.
Požadavek 5 let praxe je nejasně formulován, navrhujeme za
čárku po slovu osob doplnit slovo podnikajících.
K § 10
Nevhodná
formulace.
Funkce
se
nemá
obsazovat
v ministerstvu, ale v právnické osobě s majetkovou účastí státu, kdy
stát zastupuje právě příslušné ministerstvo.
K celkovému pojetí návrhu:
Dvoustupňový systém výběru, kdy stanovisko Výboru má
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nakonec pouze doporučující charakter a ministerstvo se jím řídit
nemusí, nás vede k pochybnostem, zda takový systém skutečně splní
cíl uváděný v důvodové zprávě návrhu.
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