
 
 

Stanovisko vlády 

 

k návrhu poslanců Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání 

zákona o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky při 

řízení společností ovládaných státem 

(sněmovní tisk č. 167) 

 

Vláda na své schůzi dne 5. května  2014 projednala a posoudila návrh zákona 

o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu při řízení společností ovládaných 

státem a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas zejména z těchto důvodů: 

 

1. Návrh zákona je v rozporu s ustálenými elementárními pravidly tvorby právních 

předpisů, podle kterých nesmí být nepřímou novelou jiných zákonů. Předložený 

návrh však výrazným způsobem zasahuje do celé řady zákonů, například do  

- zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve 

znění pozdějších předpisů,  

- zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky 

a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky 

(zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů,  

- zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, nebo 

- zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci 

Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním 

podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2. Návrh ustanovení § 2 zakládá potenciální neslučitelnost s právem EU. Jedná se 

o vymezení pojmu „společnost ovládaná státem“, za kterou se považuje 

i obchodní společnost „s majetkovou účastí státu“, aniž by byla  blíže určena výše 
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majetkové účasti státu; z návrhu ustanovení lze dovozovat, že zahrnuje jakoukoli 

účast. O „řízení“ lze však stěží hovořit při účasti státu pod 50 %, takové zákonné 

ustanovení by mohlo vést k výkladu, že i přes svou minoritní účast bude stát 

společnost „ovládat“ a bude tedy mít privilegované postavení. Na tyto situace se 

vztahuje judikatura Soudního dvora EU, například ve věcech C-483/99 Komise 

versus  Francie, C-282 a 283/04 Komise versus Nizozemí, C-112/05 Komise 

versus  Německo (Volkswagen), C-244/11 Komise versus Řecko, kdy podíl státu 

nabývá hodnoty tzv. golden share, tedy podílu s většími právy, což Soudní dvůr 

shledává jako překážku volného pohybu kapitálu (investic do podniků), která, má-li 

být ospravedlněná, musí být zavedena diferencovaně a náležitě odůvodněna. 

 

3. V návrhu ustanovení  § 3 je zcela pominut zásadní fakt, že u obchodních 

společností majetkové účasti mění své majitele (i stát nabývá a vlastní majetkové 

účasti, aniž by byl původním zakladatelem či spoluzakladatelem těchto 

obchodních společností), takže přechod práv a povinností vyplývající pouze z role 

zakladatele by nedosáhl zamýšleného sjednocení všech majetkových účastí státu 

v obchodních společnostech u Ministerstva průmyslu a obchodu. Platná právní 

úprava také nevylučuje situace, kdy s  majetkovou účastí státu v obchodní 

společnosti hospodaří i jiné státní instituce než ústřední orgány státní správy 

(např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo některé státní 

příspěvkové organizace v  resortu Ministerstva zdravotnictví). Ustanovení § 3 je 

navíc přechodným ustanovením a tedy neomezuje zakládání obchodních 

společností a státních podniků mimo Ministerstvo průmyslu a obchodu, stejně jako 

nabývání majetkových účastí státem jinou cestou se samozřejmým vznikem 

příslušnosti hospodařit s touto majetkovou účastí na straně té organizační složky 

státu, jejímž právním jednáním (ale případně i ze zákona) k tomuto nabytí dojde. 

 

4. Z  návrhu zákona ani z důvodové zprávy není zřejmý předmět a cíl koordinační 

a metodické funkce, kterou by mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu vykonávat. 

 

5. Poslanecký návrh zákona vykazuje i nedostatky legislativně technického 

charakteru. Kromě již shora zmíněných nepřípustných nepřímých novel zákonů či 

chybného uvedení názvu Ministerstva průmyslu a obchodu, návrh § 4 neodpovídá 
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ustáleným legislativně technickým požadavkům na nadpisy paragrafů a znění 

ustanovení o nabytí účinnosti právního předpisu.  
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