
Platné znění s vyznačením navrhovaných 

změn a doplnění 

Změna zákona o státním podniku 
 

§ 14 
 

(1) Ředitel podniku, jeho zástupce a členové dozorčí rady nesmějí 
 

a) vlastním jménem nebo na vlastní účet anebo na účet osoby blízké uzavírat obchody, 
které souvisejí s podnikatelskou činností podniku, 

 
b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody podniku, 

 
c) účastnit se na podnikání jiné právnické osoby s obdobnou podnikatelskou činností, s 
výjimkou vlastnictví akcií nabytých v kuponové privatizaci, 

 
d) vykonávat funkci statutárního orgánu nebo člena dozorčí (správní) rady právnické 
osoby s obdobnou podnikatelskou činností, nejde-li o právnickou osobu, na jejímž 
podnikání se podnik účastní. 

 
(2) V případě nedodržení zákazu konkurence se použije obdobně ustanovení § 65 odst. 2 a 

3 a § 194 odst. 6 obchodního zákoníku. 
 

§ 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 doby 
než vláda stanoví cíle ve smyslu odstavce 1, nemůže zakladatel řediteli státního podniku 
cílovou odměnu poskytnout.    
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       (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. 
 

 
   § 15 Zakladatel 

 
a) zakládá a ruší podnik včetně sloučení, splynutí či rozdělení, 

 
b) jmenuje a odvolává ředitele, vyjma případu jmenování ředitele vládou, členy 
dozorčí rady a likvidátora, 
 
c) schvaluje jednací řád dozorčí rady, stanoví počet jejích členů, délku funkčního 
období a minimální počet schůzí za rok, 

 
d) vymezí v příloze zakládací listiny určený majetek, 

 
e) může měnit zakládací listinu s výjimkou odnětí majetku, s nímž má podnik právo 
hospodařit k okamžiku svého založení nebo k okamžiku zápisu změny zakládací 
listiny do obchodního rejstříku, nestanoví-li tento zákon jinak, 

 
f) vydává statut podniku, a to ve lhůtě do šesti měsíců ode dne zápisu podniku do 
obchodního rejstříku; statut obsahuje např. zásady hospodaření podniku, rámcové 
vymezení spolupráce s regionálními orgány státní správy a vyššími územně 
samosprávnými celky, 

 
g) má právo a povinnost požadovat informace o hospodářské činnosti a stavu majetku 
podniku a na kontrolu a ověřování těchto informací způsobem stanoveným zvláštním 
předpisem, 

 
h) kontroluje, zda potřeby státu, které podnik svou podnikatelskou činností 
zabezpečuje, jsou zajišťovány účelně a hospodárně, 

 
i) schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu, rozhoduje o rozdělení použitelného zisku 
(vypořádání ztráty); je-li rozhodnuto o vytvoření fondu zakladatele podle § 19 odst. 1 
písm. c) a § 19 odst. 4, zakladatel rozhoduje každoročně o tom, jaká část použitelného 
zisku podniku, nerozděleného zisku minulých let a fondů podniku, s výjimkou fondů 
vytvořených podle § 19 odst. 1 písm. a) a b), se v příslušném kalendářním roce přidělí 
do tohoto fondu, 

 
j) přebírá likvidační zůstatek v případě zrušení podniku s likvidací; tento zůstatek je 
povinen převést do státních finančních aktiv, 
 
k) rozhoduje o použití finančních prostředků z fondu zakladatele po předchozím 
souhlasu vlády. 
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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. 

 
Změna zákona o majetku České republiky 

 
 

§ 28 
 

(1) Stát může založit obchodní společnost nebo se účastnit jejího založení pouze ve 
formě akciové společnosti. Stát může být akcionářem i akciové společnosti, kterou nezaložil 
nebo jejíhož založení se nezúčastnil; pro nabývání akcií platí ustanovení § 12 a 13. K založení 
akciové společnosti nebo účasti na jejím založení je zapotřebí předchozí souhlas vlády; vláda 
současně stanoví, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele. 
 

(2) Jménem státu funkci zakladatele akciové společnosti vykonává a majetek do 
takové společnosti vkládá ministerstvo. Pro tyto účely ministerstvo použije majetek, se 
kterým je příslušné hospodařit ono samo, anebo na základě svého opatření (§ 20) majetek, s 
nímž je příslušná hospodařit organizační složka jím zřízená (§ 4). Práva akcionáře v založené 
akciové společnosti jménem státu vykonává vládou písemně pověřený zaměstnanec 
zakládajícího ministerstva; postupuje přitom v souladu s právními předpisy a podle 
písemných pokynů ministra, jemuž o své činnosti podává v jím určených pravidelných 
intervalech písemné zprávy. 
 

(3) Do obchodních společností lze majetek vkládat a s majetkovými účastmi státu v 
obchodních společnostech lze nakládat pouze s předchozím souhlasem vlády; tím není 
dotčeno ustanovení § 37 odst. 3. Stane-li se majetková účast v obchodní společnosti součástí 
majetku podle ustanovení § 10 anebo ji stát nabude podle ustanovení § 12 odst. 2, popřípadě 
ustanovení § 13, naloží s ní příslušná organizační složka (§ 9, 11) v souladu s tímto zákonem. 
 

 
§ 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 úřadu 
za předminulý kalendářní rok. Pevná měsíční odměna člena dozorčího orgánu akciové 
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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. 

 
 

§ 29 
 

Založit obecně prospěšnou společnost a zřídit nadaci nebo nadační fond anebo účastnit 
se na takovém založení a zřízení může stát jen s předchozím souhlasem vlády. Vláda současně 
stanoví, které ministerstvo bude jménem státu vykonávat funkci zakladatele, popřípadě 
zřizovatele. Ustanovení § 28 odst. 2 věty druhé se použije obdobně. 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 

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. 
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