
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

I. Obecná část 

a) Zhodnocení platného právního stavu  

Zákon č. 77/1997 Sb. o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů ani jiné právní 
předpisy neupravují pravidla odměňování pro členy dozorčích ani statutárních orgánů státních 
podniků nebo veřejnou správou ovládaných korporací. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 
v ustanovení § 54 odst. 1 vyjímá z působnosti této normy státní podniky. Zásady pro 
odměňování členů orgánů obchodních korporací schválené usnesením vlády č. 606 ze dne 29. 
července 2015 podobně jako předchozí zásady schválené usnesením vlády č. 159 ze dne 22. 
února 2010, nelimitují absolutní příjmy spojené s výkonem funkce ve statutárním nebo 
dozorčím orgánu státem ovládaných obchodních společností.    

Důvody pro přijetí právní úpravy, která by stanovila pravidla vlastnické politiky veřejnou 
správou řízených státních podniků a korporací jsou uvedeny v protikorupční strategii na 
období let 2013 a 2014 a podrobně jsou rozpracovány např. v analýze Public money and 
corruption risks.1 Stanovení pravidel pro nominační procesy do dozorčích rad a pravidel pro 
odměňování bylo předmětem doporučení Rekonstrukce státu. Ministerstvo financí připravuje 
legislativní úpravu nominačních procesů, nikoliv však pravidla odměňování. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu připravilo novelu zákona o státním podniku, ale tato novela neobsahuje 
úpravu odměňování. Z tohoto důvodu se předkládá návrh senátního návrhu zákona.    

  

b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Hlavní princip navrhované právní úpravy spočívá ve stanovení absolutních limitů pro peněžité 
příjmy spojené s výkonem funkce ředitele státního podniku, člena dozorčí rady státního 
podniku a členů statutárních a dozorčích orgánů společností s většinovou účastí státu.  

Zatímco porušení zásad odměňování nezakládá bez dalšího možnost vymáhání bezdůvodného 
obohacení, případné vyplacení odměn nad rámec limitů stanovených zákonem, může být 
důvodem k podání žaloby na vrácení bezdůvodného obohacení.  

Návrh stanovuje rámec pravidel pro odměňování členů statutárních a dozorčích orgánů, a to 
tak, že základní mzda (odměna) je vázána na průměrnou mzdu v podnikatelském sektoru.  

Vztah mezi pevnou a variabilní složkou odměn členů statutárních a dozorčích orgánů státních 
podniků i státem ovládaných akciových společností vychází z článku 94 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady č. 2013/36/EU. 

Navrhovaná právní úprava předpokládá, že budou písemně stanovené střednědobé a 
dlouhodobé cíle vlastnické politiky státu. Odměňování pak bude navázané na plnění 
stanovených ukazatelů. 

                                    
1 Dostupná zde: http://www.eps.cz/sites/default/files/publikace/public_money_and_corruption_risks.pdf  
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c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

d) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie. 

Právo Evropské unie se na problematiku upravenou předloženým návrhem nevztahuje. 
V oblasti regulace odměňování manažerů nicméně je návrh inspirován směrnicí 2013/36/EU, 
která tuto problematiku řeší u finančních institucí. 

e) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána. 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s vyhlášenými mezinárodními 
smlouvami, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jakož 
i s obecně uznávanými a dodržovanými zásadami mezinárodního práva. 

f) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí. 

Navržená právní úprava nemá přímý vliv na veřejné rozpočty. 

Navržená právní úprava by měla vést k účelnějšímu a hospodárnějšímu hospodaření státních 
podniků a veřejnou správou ovládaných akciových společností. 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

Vzhledem k tomu, že návrh zákona limituje odměny členům statutárních orgánů na částce 4,9 
miliónů korun (s výjimkou tantiém a opčních programů), což je dle odhadů průměrná úroveň 
odměňování těchto osob, lze při aplikaci regulace předpokládat úspory cca 120 mil. Kč.   

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. 

Úprava nemá dopadů ve vztahu k ochraně soukromí či osobních údajů. Návrh žádným 
způsobem nemění dosavadní praxi v oblasti ochrany soukromí či osobních údajů. 

h) Zhodnocení korupčních rizik. 

Tato úprava předpokládá snížení korupčních rizik při odměňování členů statutárních 
orgánů. Přestože nelze vyloučit opakování praktik, při nichž si např. management Letiště 
Praha „zařídil“ vyplacení odměn 200 miliónů korun2, při existenci zákonné regulace by bylo 
                                    
2 http://ekonomika.idnes.cz/o-obrich-odmenach-pro-dvoraka-nejsou-smlouvy-fnc-
/ekoakcie.aspx?c=A150611_175237_ekoakcie_rny#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-
box 
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možné dovodit neplatnost smluvních ujednání, na jejichž základě by byla „odměna“ v takové 
výši vyplacena.  

Zvláštní část 

K čl. I 

K bodu 1 

Ustanovení § 14a upravuje pravidla odměňování ředitele státního podniku i členů dozorčí 
rady. Při odměňování se klade důraz na plnění předem stanovených měřitelných cílů, a to 
s cílem dosažení co nejvyšší míry transparentnosti v procesu odměňování. Vychází se 
z předpokladu, že střednědobé a dlouhodobé cíle budou stanoveny vládou a zakladatel 
v závislosti na těchto cílech stanoví krátkodobé ukazatele pro odměňování. Stanovené cíle 
musí být rámcové a dokument, který je stanoví, nesmí obsahovat obchodní tajemství resp. 
konkrétní kroky (opatření), kterými mají vést ke splnění stanovených cílů.  

Navrhuje se, aby základní mzda ředitele státního podniku mohla dosáhnout maximálně 
8násobek průměrné nominální mzdy v podnikatelské sféře. Dále se navrhuje stanovení 
celkového limitu pro peněžité a nepeněžité příjmy spojené s výkonem funkce ředitele státního 
podniku, a to na 16násobek průměrné nominální mzdy v podnikatelské sféře. Tento limit 
může být dále diskutován před druhým čtením předmětného návrhu zákona. 

Navržený maximální limit celkového objemu peněžitých a nepeněžitých příjmů spojených 
s výkonem funkce vychází z informace o odměňování (viz příloha). V absolutním vyjádření 
odpovídá tento limit celkové roční odměně cca 4,9 mil. korun, což odpovídá odměně 
guvernéra České národní banky. Vláda může nařízením pro konkrétní státní podnik limit 
snížit, a to dle transparentních ekonomických ukazatelů.   

K čl. II 

Přechodná ustanovení vyjímají z působnosti navrhovaného zákona státní podniky v likvidaci, 
v úpadku a státní podniky, jejichž celková aktiva nepřesahují hodnotu 150 miliónu korun. 
Závěrem se stanovuje lhůta pro vydání příslušného nařízení vlády.   

K čl. III  

K bodu 1 

Rovněž v případě členů statutárních a dozorčích orgánů akciových společností, v nichž má 
stát majetkovou účast alespoň 50 procent na základním kapitálu, se předpokládá odměňování 
v podobných relacích jako u státních podniků. Cílem je předcházet situacím, kdy např. člen 
představenstva ztrátové a relativně malé finanční instituce pobíral roční odměnu spojenou 
s výkonem funkce ve výši 8 mil. korun, tedy významně více, než např. guvernér ČNB- šéf 
instituce, jejíž bilanční suma byla cca 40-ti násobně větší. Samozřejmě, že v případě 
společností jako např. ČEZ, a.s. je představitelné, že celková roční odměna člena 
představenstva přesáhne při dosažení stanovených cílů částku 5 mil. korun ročně.   
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Navrhuje se tedy stanovit výjimku nad stanovený limit, a to v případě, kdy dochází k výplatě 
tantiém nebo majetkových práv vyplývajících z opčních či jiných motivačních programů.  

Ustanovení dále specifikuje limity pro odstupné nebo nároky vyplývajících z konkurenčních 
doložek. Podobně jako u státních podniků se i u státem ovládaných akciových společností 
vychází při stanovení vztahu mezi pevnou a variabilní složkou odměn z článku 94 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady č. 2013/36/EU. Předpokládá se, že podrobnosti stanovení 
absolutní výše odměn stanoví nařízením vláda.  

K čl. IV  

Navrhuje se stanovení roční lhůty pro uvedení smluv o výkonu příslušné funkce, které byly 
uzavřeny před účinností zákona, do souladu se zákonnými limity. Sankce neplatnosti smlouvy 
po uplynutí stanovené lhůty může významně přispět    

K čl. IV 

Účinnost novely zákona se předpokládá k 1. listopadu 2016 s tím, že vláda bude mít do 31. 
prosince 2016 prostor k vydání příslušných nařízení.  

V Praze dne 20.11. 2015 
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Příloha 

Výtah z informace o odměňování  

Ministerstva celkem 

27 společností, 77 funkčních míst (pozic) bez ČEZ, a.s. 

Maximální roční průměrný příjem u mužů cca 4,55 mil. korun, u žen cca 4,60 mil. korun, tj. 
že tento poměr je prakticky shodný (bez ČEZ, a.s.) 

Ministerstvo financí  

8 společností, 34 pozic 

Průměrný maximální roční příjem u 23 pozic (bez 7 pozic ČEZ, a.s.) obsazených muži je cca 
5,5 mil. korun, u 3 pozic obsazených ženami je tento příjem ve výši cca 4,3 mil korun.   

Ministerstvo dopravy 

4 společnosti, 18 pozic 

Průměrný maximální roční příjem u 17 pozic obsazených muži je 4,4 mil. korun, u 1 pozice 
obsazené ženou je tento příjem ve výši cca 4 mil. korun. 

Ministerstvo zemědělství 

7 společností, 7 pozic 

Průměrný maximální roční příjem u 7 pozic obsazených muži je cca 3,7 mil. korun. 

Ministerstvo obrany  

5 společností, 5 pozic 

Průměrný maximální roční příjem u těchto 5 sledovaných pozic obsazených muži je ca 2,7 
mil. korun. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

2 společnosti, 8 pozic 

Průměrný maximální roční příjem u 7 pozic obsazených muži je cca 4, 958 mil. korun a u 
pozice obsazené ženou je roční příjem cca 5,520 mil. korun.  

Ministerstvo vnitra 

1 společnost, 5 pozic 

Průměrný maximální roční příjem u těchto pozic obsazených muži je cca 4,7 mil. korun. 
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