
ZÁKON 
 

ze dne … 2015, 
 
kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a 
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

Část první 
Změna zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku 

Čl. I 

zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 220/2000 
Sb., zákona č. 103/2001 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 
480/2003 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 213/2013 Sb., se 
mění takto: 

 
Za § 14 se vkládá § 14a, který zní: 

„§14a Stanovení cílů, ukazatelů a odměňování 

(1) Vláda stanoví písemně do 31. prosince 2016 střednědobé a dlouhodobé měřitelné 
cíle státního podniku při naplňování strategických, celospolečenských nebo 
veřejně prospěšných zájmů, a to včetně priorit při naplňování uvedených cílů. 
Dokument podle věty první je uveřejněn na internetových stránkách Úřadu vlády, 
a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dokument nesmí obsahovat 
obchodní tajemství. 

(2) Zakladatel státního podniku na základě cílů podle odstavce 1 a s přihlédnutím 
k aktuálnímu vývoji určí na daný kalendářní rok řediteli státního podniku 
krátkodobé hodnotitelné nebo měřitelné ukazatele včetně jejich podílů při určení 
cílové odměny ve smyslu § 134a zákoníku práce. 

(3) Nařízení vlády stanoví způsob určení základní měsíční mzdy ředitele státního 
podniku, a to na základě celkových aktiv a výnosů, hodnoty vlastního kapitálu a 
případně též na základě dalších ekonomických ukazatelů státního podniku. 

(4) Základní měsíční mzda ředitele státního podniku může činit nejvýše 8násobek 
průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v podnikatelské sféře dosažené 
podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní 
rok. 

(5) Cílová odměna podle odstavce 2 může dosáhnout maximálně jedné poloviny výše 
základní roční mzdy, která se stanoví jako 12násobek základní měsíční mzdy. Do 
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doby než vláda stanoví cíle ve smyslu odstavce 1, nemůže zakladatel řediteli 
státního podniku cílovou odměnu poskytnout. 

(6) Ostatní odměny, příplatky nebo zaměstnanecké benefity lze řediteli poskytnout jen 
v takovém rozsahu, aby jeho celkové roční peněžité a nepeněžité příjmy spojené 
s výkonem funkce ředitele nepřesáhly 2násobek základní roční mzdy. 

(7) Roční odměna za výkon funkce člena dozorčí rady státního podniku může činit 
nejvýše jednu polovinu základní roční mzdy ředitele státního podniku.“ 

 

                                                          Čl. II 

Přechodné ustanovení 

(1) Ustanovení týkající se stanovení střednědobých a dlouhodobých cílů se nepoužijí u 
státních podniků v likvidaci, v úpadku nebo u státních podniků, jejichž celková 
aktiva nepřesahují hodnotu 150 miliónů korun. 

(2) Vláda vydá nařízení podle ustanovení § 14a odst. 3 do 31. prosince 2016. 

 
Část druhá 

Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
 

Čl. III 
 
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění zákona č.492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 
501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., 
88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona 
č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., 
zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 
Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 311/2013 Sb. a zákona č. 86/2015, se mění takto: 

 
Za § 28 se vkládá § 28a, který zní: 

„§28a Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů 

(1) Nařízení vlády stanoví způsob určení pevné měsíční odměny člena statutárního a 
dozorčího orgánů akciové společnosti, v níž má stát majetkovou účast alespoň 50 
procent na základním kapitálu, a to na základě celkových aktiv a výnosů, hodnoty 
vlastního kapitálu a případně též na základě dalších ekonomických ukazatelů. 

(2) Pevná měsíční odměna člena statutárního orgánu akciové společnosti podle odst. 1 
může činit nejvýše 8násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob 
v podnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického 
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úřadu za předminulý kalendářní rok. Pevná měsíční odměna člena dozorčího 
orgánu akciové společnosti podle odst. 1 může činit nejvýše jednu polovinu pevné 
měsíční odměny podle věty první. 

(3) Pohyblivá složka odměny člena statutárního orgánu akciové společnosti podle  
odst. 1 může dosáhnout maximálně 100% pevné složky odměny. Do pohyblivé 
složky odměny se nezapočítávají tantiémy ani majetková práva vyplývající 
z opčních a jiných motivačních programů.  

(4) Odstupné a peněžité plnění vyplývající z konkurenční doložky může být vyplaceno 
pouze do výše pevné roční odměny, není-li ve smlouvě o výkonu příslušné funkce 
uzavřené před účinností tohoto zákona stanoveno jinak. 

 

Čl. IV 
Přechodné ustanovení 

 

(1) Smlouva o výkonu příslušné funkce, která k 31. prosinci 2016 zakládá nárok na 
celkové roční odměny vyšší, než jsou limity uvedené v odst. 2 až 4, musí být 
uvedena do souladu s tímto zákonem do 31. prosince 2017, jinak je po uplynutí 
této lhůty neplatná. 

(2)  Vláda vydá nařízení podle ustanovení § 28a odst. 1 do 31. prosince 2016. 

 
Část třetí 
Účinnost 

 
Čl. V 

Tento zákon nabývá účinnosti 1. listopadu 2016. 
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