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1. Úvod
Jak uvádí teorie státovědy, cíle států bývají vymezovány pro různé
oblasti společenského života. Nejčastěji se jedná o cíle v oblastech sociální,
ekologické, kulturní, hospodářské nebo politické.1 Pro jejich dosažení je v některých
případech účelné založení státních podniků či zapojení do podnikatelských aktivit
prostřednictvím majetkové účasti státu v akciové společnosti.2 Dle údajů z roku 2015
byla Česká republika majetkově účastna ve 102 obchodních společnostech a státních
a národních podnicích s ročním obratem přes 563 miliard Kč.3,4 Z porovnání
s velikostí státních rozpočtů z posledních let5 je patrné, s jak významnými částkami
výše zmíněné subjekty nakládají.

1

Blíže viz FILIP, Jan. Kapitola 4.5.3. Ustanovení vyjadřující státní cíle a hodnoty, na které je stát

vázán. In FILIP, J., SVATOŇ, J. Státověda. Praha: Wolters Kluwer. 2011, 400 s., s. 100. ISBN 978-807357-685-1. WAGNEROVÁ, Eliška. Komentář k čl. 2. In WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V. a kol.
Listina základních práv a svobod - Komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2011, 931 s., s. 79 – 96. ISBN
978-80-7357-750-6.
2

Viz též důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o majetku České republiky, zvláštní část - k § 28

[online]

[cit

1.

10.

2017].

Dostupný

z

WWW:

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=438&ct1=0.
3

Česká republika, ministerstvo financí. Věcný záměr zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů

a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem. 2015,
15 s., s. 1.
4

Zajímavá je rovněž skutečnost, že v posledních letech se zvyšovala aktiva státních podniků

a společností s majetkovou účastí státu rychleji než rostl hrubý domácí produkt České republiky.
Takový vývoj naznačuje, že význam těchto subjektů roste. Viz též SKUHROVEC, Jiří. Ekonomický
význam státem vlastněných podniků. Prezentace použitá na semináři „Legislativní opatření ke zlepšení
správy a řízení státem vlastněných podniků“, konaném dne 28. července 2015 v Senátu Parlamentu
České republiky.
5

Příjmy státních rozpočtů v posledních pěti letech dosahovaly zhruba 1100 - 1300 miliard Kč.

6

1.1.

Klíčová specifika majetkové účasti státu

1.1.1. Dosahování veřejných účelů
Význam právnických osob s majetkovou účastí státu pro Českou
republiku nespočívá jen ve vytváření zisku, ale přinejmenším některé akciové
společnosti a všechny státní podniky mají fakticky také význam pro realizaci cílů
státu.6 Toto se však může v případě akciových společností jevit z pohledu platné
právní úpravy jako problematické, neboť členové volených orgánů tohoto subjektu
soukromoprávní povahy (byť třeba s většinovou majetkovou účastí státu) jsou vázáni
povinnostmi vyplývajícími z korporačního práva, zejména pak povinnosti péče
řádného hospodáře.

1.1.2. „Vzdálenost“ obyvatelstva a vykonavatele akcionářských či zakladatelských
práv
Obyvatelstvo je považováno za jeden z pojmových znaků státu.7
To, že má činnost státu směřovat ku prospěchu obyvatelstva (resp. veřejnosti), bývá
akcentováno různými způsoby v právních normách či judikatuře.8 Současně platí,
že hospodářské výsledky právnických osob, v nichž má stát majetkové účasti,
dopadají v konečném důsledku právě na obyvatelstvo – např. pozitivní hospodářské
6

Byť není význam termínů „cíle státu“, „veřejné účely“ či „veřejné zájmy“ zcela shodný, v této práci

jsou užívány jako synonyma. Dle názoru autora této práce je toto vzhledem k obchodněprávnímu
(a nikoliv např. státovědnému) zaměření práce přípustné.
7

Např. dle Jellinekovy tříprvkové definice státu je obyvatelstvo právě jedním z těchto tří konstitutivních

elementů. Dalšími dvěma pak jsou státní území a výkon státní moci. Viz FILIP, Jan. Kapitola 2.4. Státní
území a obyvatelstvo. In FILIP, J., SVATOŇ, J. 2011, op. cit. sub 1, s. 43 – 44.
8

Viz např. článek 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky („Ústava“),

ustanovení § 4 odst. 1. Zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nebo ustanovení § 1 původního zákona
o státní službě (zákon č. 218/2002 Sb.).

7

výsledky u akciové společnosti mohou zvýšit dividendu vyplácenou státu-akcionáři9
a/nebo se pozitivně promítnou do tržní hodnoty dané majetkové účasti, tedy ceny,
za kterou může stát svoji majetkovou účast případně prodat (a takto získané
prostředky pak použít ku prospěchu obyvatelstva). Obyvatelstvo má proto zájem
na pozitivních výsledcích činnosti těchto subjektů.
Subjektem, který je majetkově účasten v akciových společnostech
či zakládá státní podniky, je však stát (a nikoliv jeho jednotliví obyvatelé). Tato
skutečnost s sebou přináší určité specifické důsledky. V první řadě platí, že mezi
občany České republiky a tím, kdo reálně vykonává akcionářská či zakladatelská
práva za stát, je vztah toliko nepřímý, zprostředkovaný. Tato skutečnost vynikne,
porovnáme-li ji např. s jednoduchou situací, kdy jedna fyzická osoba k prosazování
určitého účelu založí akciovou společnost a stane se jediným členem jejího
představenstva. V tomto případě bude zmíněná fyzická sama ve svých rozhodnutích
(ať už z pozice akcionáře nebo člena představenstva) přirozeně sledovat stanovený
účel společnosti (při dodržení všech zákonných povinností), a nebude ji tak nutné
nějakým zvláštním způsobem motivovat, nutit či kontrolovat.
V případě státu-akcionáře či státu-zakladatele je situace výrazně
odlišná. Akcionářská či zakladatelská práva (včetně např. práv týkajících se výběru
a ustavení osob do statutárních či kontrolních orgánů) vykonávají pověření
zaměstnanci ministerstev, v jejichž čele stojí ministr, tedy člen vlády odpovědné
dle čl. 68 Ústavy Poslanecké sněmovně, jejíž složení určují občané ve volbách.10
Jak je blíže popsáno v této rigorózní práci, za takové situace se ve větší míře
projevuje problém oddělení vlastnictví od řízení. Především v zahraniční literatuře
se v této souvislosti hovoří o tzv. „principal-agent“ problému či o „agency costs“.
Jak kapitola 4.2. této rigorózní práce vysvětluje, moderní zpracování principal-agent
9

Tato práce používá termíny „stát-akcionář“ a „stát-zakladatel“ jako zkratky pro slovní spojení „stát

v postavení akcionáře“, resp. „stát v postavení zakladatele“.
10

Viz Hlava druhá Ústavy.

8

problému je především spjato s autory M. Jensenem a W. Mecklingem. Jedním
z ideových východisek pro práci obou autorů však bylo již dílo A. Smitha, který
v roce 1776 podstatu principal-agent problému ve svém díle v obecné rovině
nastínil: „Nemůže být očekáváno od ředitelů [v orig. directors] těchto akciových
společností, kteří jsou správci cizích, a nikoliv vlastních peněz, že se o tyto peníze
budou starat se stejně úzkostlivou obezřetností, s jakou se starají společníci osobních
společností [v orig. private copartnery] o své peníze. […] Zanedbávání povinností
a plýtvání proto bude více či méně převládat při správě takových společností.”11, 12
Uvedené skutečnosti mají významné praktické důsledky. V souvislosti
s činností právnických osob s majetkovou účastí státu se pravidelně objevuje kritika,
že při činnosti těchto subjektů dochází zásadním způsobem k porušování právních
předpisů (včetně norem trestněprávních). Například Bezpečnostní a informační
služba (BIS) ve výroční zprávě z roku 2013 dospívá k následujícímu závěru:
„Modelovým příkladem je nedůsledný způsob, jakým stát uplatňuje svá vlastnická
práva v obchodních společnostech a státních podnicích. Často pouze formální výkon
funkce dozorčích rad, které by měly být hlavním nástrojem vlastníků pro kontrolu
společností, vede k výraznému nárůstu vlivu managementu. Ten prostřednictvím
poskytování různých výhod získává na členy dozorčích rad vliv, který akcionáři
postupně zcela znemožňuje účinně kontrolovat hospodaření společností standardními
11

SMITH, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Thomas Nelson:

Edinburgh. 1843, 429 s., s. 311.
12

C. Milhaupt a M. Pargendler pak upozorňují na v tomto odstavci popsané specifikum spojené

s činností státu, když doslova uvádí, že: “Nejvýznamnějšími ‘náklady zastoupení’ [v originále agency
costs] jsou v případě státu ty mezi zástupci státu (zvolenými či nikoliv) a občany, kteří by dle teorie
měli být konečnými beneficienty činnosti státu.“ Viz MILHAUPT, Curtis, PARGENDLER, Mariana.
Governance Challenges of Listed State-Owned Enterprises around the World: National Experiences
and a Framework for Reform. ECGI Working Paper Series in Law [online]. 2017. 66 s., s. 5.
Dostupné z WWW:
http://www.ecgi.global/sites/default/files/working_papers/documents/3522017.pdf.
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nástroji. […] Absence kontroly a odpovědnosti pak vytváří vedení prostor
pro prosazování

vlastních,

partikulárních

zájmů

poškozujících

spravované

společnosti. Zmanipulované zakázky, nevýhodné prodeje majetku, klientelismem
ovlivněná personální politika apod. jsou pak již jen zákonité důsledky prvotního
selhání státu při výkonu vlastnických práv.“13 Ostatně také poslední zveřejněná
výroční zpráva (za rok 2016), konstatuje, že: „BIS popsala několik konkrétních
případů státem ovládaných společností, ve kterých se nedodržování vnitřních
i vnějších norem stalo etablovaným systémem, který vedl ke značným finančním
ztrátám.14 Podmínkou existence takového systému byla vždy vědomá, pasivní
či aktivní, účast osob z vyššího managementu takové společnosti a více či méně
dysfunkční kontrola vykonavatele akcionářských práv, resp. jeho zástupců v dozorčí
radě. Nadále se tím potvrzovaly dřívější závěry BIS, že rozsah ztrát, hloubka
dysfunkce i doba potřebná k odhalení problému a jeho nápravě jsou obvykle větší
u státem ovládaných akciových společností, než u státních podniků.“15 Je zjevné,
že za takové situace tyto subjekty s majetkovou účastí státu nedosahují optimálních
výsledků.16

13

Bezpečnostní a informační služba. Výroční zpráva Bezpečnostní a informační služby za rok 2013

[online].

2014

[cit.

28.

7.

2015].

Dostupná

z WWW:

https://www.bis.cz/vyrocni-

zprava510f.html?ArticleID=3.
14

Srov. tyto důsledky popsané BIS s citací díla A. Smitha v závěru předchozího odstavce.

15

Bezpečnostní a informační služba. Výroční zpráva Bezpečnostní a informační služby za rok 2016

[online].

2017

[cit.

15.

11.

2017].

Dostupná

z WWW:

https://www.bis.cz/vyrocni-

zprava16e1.html?ArticleID=1136#2.1._Ochrana_v%C3%BDznamn%C3%BDch_ekonomick%C3%BD
ch_z%C3%A1jm%C5%AF.
16

Toho si ostatně všímá i zmíněná BIS: „Nehospodárné nakládání s majetkem ve státním sektoru bylo

spjaté s omezením nezávislého a efektivního ekonomického rozhodování ve státních institucích a státem
ovládaných společnostech.“ Bezpečnostní a informační služba. Výroční zpráva Bezpečnostní
a informační služby za rok 2012 [online]. 2013 [cit. 28. 7. 2015]. Dostupná z WWW:
https://www.bis.cz/vyrocni-zprava015d.html?ArticleID=25.
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Analýzou fungování společností s majetkovou účastí veřejnoprávních
subjektů se zabývalo rovněž Centrum aplikované ekonomie,17 které zkoumalo míru
politických zásahů při obsazování dozorčích rad sledovaného vzorku společností
s majetkovou účastí měst a obcí.18 Z analýzy zřetelně vyplývá, že pravidelně
po konání voleb do zastupitelstev obcí docházelo k významnému nárůstu počtu
nahrazených předsedů dozorčích rad sledovaných společností (viz graf níže).19
Na jednu stranu je možné vysvětlovat zmíněný jev tím, že nová politická
reprezentace může mít odlišnou představu o pro daný subjekt nejvhodnějším
fungování dozorčích rad, a proto je zcela legitimním postupem do složení rad
zasahovat. Přesvědčivější vysvětlení však lze zřejmě spatřovat ve snaze ve volbách
úspěšných subjektů zajistit si politický vliv v příslušných společnostech. Na toto
vysvětlení rovněž poukazovali i navrhovatelé jedné z verzí zákona o nominacích
osob do představenstev a dozorčích rad právnických osob s majetkovou účastí
státu.20

17

SKUHROVEC 2015, op. cit. sub 4.

18

Tato práce se primárně zabývá majetkovými účastmi státu. Užití analýzy dat týkající se majetkových

účastí obcí a měst je založeno na – dle autora důvodném – předpokladu, že se i u majetkových účastí
státu se popsaný jev (výraznější obměna orgánů po volbách) v obdobné podobě vyskytuje.
19
20

SKUHROVEC 2015 op. cit. sub 4, s. 3.
„Tento stav může nahrávat zákulisním dohodám a politickým tlakům na obsazování daných míst,

jejich rozdělovaní mezi politickými stranami jako ‚kořist‘ či udělovaní politikům jako ‚trafiky‘.“ Česká
republika, ministerstvo financí 2015, op. cit. sub 3, s. 1.
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Graf č. 1: Vliv voleb na personální obsazení dozorčích rad
ve vybraných společnostech s majetkovou účastí veřejnoprávních subjektů.
Zdroj: Skuhrovec (2015)

Popisované negativní jevy nejsou specifikem správy společností
českými veřejnoprávními subjekty, nýbrž se vyskytují u správy subjektů
s majetkovou účastí států v mnoha zemích, což ve svých publikacích potvrzuje
např. Světová banka: „[Politické zásahy] jsou často považovány za hlavní slabinu
corporate governance společností s majetkovou účastí státu, neboť až příliš často
bývají představenstva obsazována lidmi vybranými pro jejich politickou loajalitu,
a nikoliv pro jejich odbornost.“21 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(„OECD“) pak dodává, že: „Důležitým úkolem je zajistit aktivní výkon vlastnických

21

VAGLIASINDI, Maria. The effectiveness of boards of directors of state owned enterprises

in developing countries [online]. World Bank, Washington DC. 2008 [cit. 23. 7. 2015], 32 s., s. 8.
Dostupný z WWW: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6508.
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práv státem, např. při nominacích a volbě členů statutárních orgánů, a zároveň
se vyhnout přílišným politickým zásahům při správě společností.“22

1.2.

Vymezení cílů práce
Specifika majetkové účasti státu popsaná výše v bodech 1.1.1. a 1.1.2.

stojí v centru zájmu této rigorózní práce.
Pokud jde o prvé specifikum, problematiku naplňování určitých
veřejných účelů (viz bod 1.1.1.), tato práce si stanoví za cíl zodpovědět otázku,
do jaké míry je toto dle účinné právní úpravy možné v případě akciových společností
s majetkovou účastí státu. V případě státních podniků je odpověď dána ustanovením
§ 2 odst. 1 zákona o státním podniku23 („ZSP“), které výslovně stanoví, že státní
podnik je zakládán „za účelem plnění významných strategických, hospodářských,
společenských, bezpečnostních nebo dalších zájmů státu.“ Jak již bylo zmíněno
dříve, v případě akciové společnosti může být situace problematická vzhledem
k povinnosti péče řádného hospodáře.
Shora citované zprávy BIS ve vztahu k druhému specifiku naznačují,
že bez ohledu na to, co budeme považovat za dovolený cíl příslušných právnických
osob s majetkovou účastí státu, bývají tyto právnické osoby často zneužívány k cílům
jiným, nepochybně nežádoucím, z nichž mají prospěch jen velmi omezené skupiny
subjektů. Jinými slovy platí, že i kdybychom připustili u akciových společností
s majetkovou účastí státu možnost dosahování cílů státu (u státních podniků
pak o tom není pochyb), bude jejich prosazování fakticky ztěžováno vyšší závažností
22

OECD. OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises [online]. 2005

[cit. 24. 7. 2015], 55 s., s. 4. Dostupný z WWW: http://www.oecd.org/daf/ca/oecd-guidelines-corporategovernance-soes-2005.htm.
23

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku.
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principal-agent

problému

(existujícího

v důsledku

v bodu

1.1.2.

popsané

„vzdálenosti“ mezi obyvatelstvem jako konečným beneficientem činnosti státu
a osob, které v orgánech příslušných právnických osob rozhodují, příp. tyto osoby
do orgánů vybírají).
Tato práce si proto dává ve vztahu k tomuto specifiku cíl analyzovat:
1) jaké specifické právní normy regulují (případně by mohly regulovat) způsob
výběru osob státem-akcionářem či státem-zakladatelem při vytváření statutárních
či kontrolních orgánů v příslušných subjektech („nominační proces“) a 2) jaké
možnosti jsou k dispozici pro zmírnění nastíněných negativních důsledků vyšší
závažnosti

principal-agent

jenž významně

ovlivňuje

problému
rozhodování

(jak

jsou

příslušných

popsány
orgánů,

v bodu
se

1.1.2.),

zaměřením

na specifické právní mechanismy, které jsou v posledních letech zvažovány.24
V souvislosti s tímto druhým bodem je pozornost věnována především dvěma
pro nastíněný problém aktuálně velmi významným oblastem. Prvním z nich je
judikatorní vývoj ohledně možného dosahu zákona o svobodném přístupu
k informacím („ZSPI“)25 na státní podniky a akciové společnosti s majetkovou účastí
státu, druhou pak odbornou veřejností diskutovaná možnost rozšíření pravomoci
Nejvyšší kontrolního úřadu („NKÚ“) i na akciové společnosti s majetkovou účastí
státu.
Na základě předchozích dvou odstavců lze tedy pro přehlednost
shrnout tři hlavní cíle této práce, z nichž první se týká vytváření statutárních

24

Autor této práci si je vědom, že důvody pro výskyt negativních jevů popsaných výše v bodu 1.1.2.

lze teoreticky spatřovat jak v nedokonalosti (případně absenci) relevantní právní úpravy,
tak v nedostatečném vynucování existujících právních norem. Tato práce zkoumá prvou z těchto
alternativ, tedy to, zda současná především obchodněprávní úprava vytváření a rozhodování
statutárních a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu výskyt nežádoucích
jednání omezuje, působí preventivně proti němu, nebo zda jej naopak umožňuje.
25

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, zatímco druhý
a třetí cíl jsou spojeny s jejich rozhodováním:
1) analýza právní úpravy „nominačního procesu“ v českém právu,
2) analýza možnosti dosahování cílů států (veřejných účelů)
při rozhodováním orgánů akciových společností s majetkovou
účastí státu podle platné úpravy, a
3) analýza možných nástrojů ke zmírnění důsledků principal-agent
problému,

se

zaměřením

na

dva

aktuálně

diskutované

(resp. judikatorně řešené) nástroje

Problematika vytváření a rozhodování orgánu právnických osob
s majetkovou účastí státu v některých směrech významně přesahuje rámec
obchodního a občanského práva a zasahuje zejména do práva správního, pracovního
a trestního. Jakkoliv jsou pro danou problematiku významné právní normy z různých
odvětví, tato práce se zabývá primárně normami obchodněprávními. Do ostatních
odvětví práva tato práce zabíhá zejména u těch dílčích otázek, kde je význam těchto
jiných norem klíčový. Toto platí především o kapitole 4.2. zabývající se třetím z cílů
této práce (viz výše). Jak je v této kapitole blíže vysvětleno, efektivita těchto nástrojů
kontroly zásadním

způsobem

ovlivňuje

rozhodování

orgánů

v příslušných

právnických osobách.
Zákon o obchodních korporacích26 („ZOK“) pro akciové společnosti
stanoví možnost monistické vnitřní struktury (správní rada a generální ředitel) nebo
struktury dualistické (představenstvo a dozorčí rada). Tato práce se zaměřuje
na dualistickou strukturu vzhledem k dominantnímu výskytu tohoto uspořádání
u akciových společností s majetkovou účastí státu.
26

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
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Tato práce se nezabývá otázkou, zda vůbec má být Česká republika
účastna v akciových společnostech (a případně v jakých odvětvích), či které státní
podniky by měl stát zakládat. Nezkoumá tedy například, zda by měla Česká
republika všechny své majetkové účasti v akciových společnostech prodat,
čímž by některé popisované problémy odpadly (a potenciálně se objevily problémy
jiné).
Jak bylo zmíněno výše, v centru pozornosti jsou vzhledem k jejich
významu právní formy akciové společnosti a státního podniku, a nikoliv jiné
teoreticky možné alternativy, jakými jsou národní podnik či např. společnost
s ručením omezením, v níž stát nabyl podíl z titulu odúmrti.27

1.3.

Struktura práce a způsob zpracování
Tato práce je členěna do pěti hlavních částí. Tato úvodní část popisuje

specifika právnických osob s majetkovou účastí státu, z nich plynoucí problémy
a na tomto základě pak vymezuje obsahový rámec práce.
Druhá kapitola popisuje jednak a) klíčové prameny práva a relevantní
koncepty specifické pro majetkovou účast státu a dále b) v nutné míře ty nespecifické
prameny, obchodněprávní principy či koncepty, které jsou zasádní pro vytváření
a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou

27

K této možnosti viz např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. září 2012,

sp. zn. 29 Cdo 3525/2011; usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. srpna 2015,
sp. zn. 21 Cdo 2720/2014. K analýze přechodu podílu na základě odúmrti dle občanského zákoníku
viz ČÁP, Vojtěch. Vliv úmrtí společníka na podíl společnosti s ručením omezeným [online]. Brno, 2017
[cit. 2. 12. 2017], 64 s., s. 33. Diplomová práce na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Vedoucí
diplomové

práce

prof.

JUDr.

Jarmila

Pokorná,

https://is.muni.cz/th/405462/pravf_m/.
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CSc.

Dostupná

z WWW:

účastí států (péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku a obchodní
vedení).
Třetí a čtvrtá kapitola tvoří hlavní část rigorózní práce a jejich obsah
je určen cíli práce vysvětlenými v předchozí kapitole. Zvažovanými členěními byla
jednak členění dle specifik účasti státu, popsaných v bodech 1.1.1. a 1.1.2. a dále
členění striktněji dle zadaného tématu práce (tedy na vytváření orgánů
a na rozhodování orgánů), které bylo z důvodu větší přehlednosti nakonec zvoleno.
Třetí část se proto specificky zaměřuje na problematiku vytváření
statutárních a kontrolních orgánů u právnických osob s majetkovou účastí státu.
Tento proces je možné v jistém smyslu vnímat jako dvoukrokový, jehož složkami
jsou 1) výběr určité osoby (nominační proces) a 2) její volba či jmenování do daného
orgánu. Tato práce se primárně zabývá složkou první, a to proto, že zatímco druhý
zmíněný krok je relativně standardizovaný, právní úprava nominačního procesu
je tématem velice aktuálním a taktéž mezi odbornou veřejností poměrně sporným.
Pro jednu její část je možná právní úprava této problematiky záležitostí
nadbytečnou,28 avšak pro jiné je její absence jednou z příčin stavu popisovaného
ve zprávách BIS.29 V posledních pěti letech se objevilo několik legislativních pokusů
stanovit specifická pravidla pro nominace do statutárních a/nebo kontrolních orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu. Tato práce zmíněná řešení popisuje
a porovnává, a i na základě této komparativní analýzy se pokouší odpovědět
na otázku, zda je obecně vzato vůbec nějaká specifická úprava žádoucí a jakou
28

Tento názor byl prezentován např. J. Svejkovským a B. Havlem v rámci zasedání Legislativní rady

vlády na zasedání konaném dne 21. února 2013, na což upozorňuje věcný záměr připravený
ministerstvem financí v roce 2015. [Upravený] Návrh věcného záměru zákona o výběru odborníků do
funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností
ovládaných státem [online]. 2015 [cit. 1. 12. 2017], 21 s., s. 7. Dostupný z WWW:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9V6D5F06.
29

Např. Rekonstrukce státu [online]. 2017 [cit. 20. 12. 2017].
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/odborne-nominace-do-dozorcich-rad.
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Dostupný

z WWW:

by případně měla mít formu. V závěru této části je zahrnut stručný exkurz do britské
úpravy nominačního procesu jako ukázky reálně fungujícího právního řešení
diskutovaného problému.
Čtvrtá

část

se

zabývá

specifiky

rozhodováním

statutárních

a kontrolních orgánů u právnických osob s majetkovou účastí státu. Z hlediska
vymezení tématu této rigorózní práce v kapitole 1.2. se rozhodování dotýkají dvě
otázky. První zkoumanou oblastí je potenciální konflikt mezi dodržováním norem
korporačního práva s úsilím o dosahování veřejných cílů (viz bod 1.1.1.). Oblastí
druhou pak jest analýza principal-agent problému při rozhodování právnických osob
s majetkovou účastí státu v českém právním prostředí a dvou možností jeho zmírnění
(viz bod 1.1.2.).
Pátá, závěrečná, část pak shrnuje hlavní závěry vyplývající
z částí předchozích.

1.4.

Použité zdroje
Jakkoliv existuje rozsáhlá česká odborná literatura k některým dílčím

oblastem právní úpravy a problémům relevantním pro tuto rigorózní práci, ucelené
zpracování zvoleného tématu chybí. Vedle tuzemské literatury proto byla využita
odborná literatura zahraniční a dokumenty mezinárodních organizací - OECD
a Světové banky. Dokumenty těchto organizací porovnávají existující právní úpravy
v jednotlivých státech a na jejich základě formulují doporučení a tzv. „dobré praxe“.
Autor této práce měl v roce 2015 možnost externě spolupracovat
s nevládní organizací Transparency International a díky tomu se zúčastnit zasedání
dvou vládních pracovních komisí: Komise k hospodárnému nakládání s majetkem

18

státu a Komise k transparentnosti státní správy.30 Tyto komise byly ustaveny v rámci
protikorupčních snah české vlády a dávají svá doporučení k připravované legislativě
Vládě České republiky. Různorodé argumenty, které zazněly na jejich zasedáních,
jsou zohledněny na některých místech v této práci. Totéž lze dále říci o příspěvcích
ze semináře „Legislativní opatření ke zlepšení správy a řízení státem vlastněných
podniků“, který organizoval Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu
Parlamentu České republiky a kterého měl autor této práce rovněž možnost
se zúčastnit.

30

Obě komise byly zřízeny dle čl. 5. Odst. 1 Statutu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Statut

byl původně schválen usnesením vlády č. 629 ze dne 30. července 2014. Blíže viz
http://www.korupce.cz/cz/rada-vlady/pracovni-komise/pracovni-komise-rady-vlady-pro-koordinaciboje-s-korupci-121698/.
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2. Prameny práva a klíčové principy
2.1.

Prameny práva

2.1.1.

Akciové společnosti

2.1.1.1.

Obecná úprava
Normy relevantní pro právní režim akciových společností jsou

obsaženy především v zákoně o obchodních korporacích a v občanském zákoníku31
(„OZ“). V případě dualistické struktury platí ustanovení § 421 odst. 2 písm. e)
a § 438 odst. 1 ZOK, dle nichž je představenstvo voleno valnou hromadou nebo,
určují-li to stanovy, dozorčí radou. Valná hromada rovněž volí členy dozorčí rady
(viz ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) a § 448 odst. 2 ZOK), nestanoví-li zákon
o obchodních

korporacích

nebo

jiný

právní

předpis

odchylnou

úpravu.32

U společností s více než pěti sty zaměstnanci pak volí (opět dle ustanovení
§ 448 odst. 2 ZOK) jednu třetinu zaměstnanci.
Pokud jde o zákonné požadavky na členy výše uvedených orgánů,
tyto jsou stanoveny především v ustanoveních § 152 OZ a § 46 ZOK a zahrnují
svéprávnost, bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona a absenci překážek
provozování živnosti. Překážkou by dále byla tzv. diskvalifikace (vyloučení člena
orgánu rozhodnutím soudu dle ustanovení § 63 ZOK). Klíčovými principy
a povinnostmi pro vlastní činnost volených orgánů ve vztahu k tématu této práce pak
31

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

32

U monistické struktury je dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) ZOK volba správní rady primárně opět

svěřena valné hromadě. Komplikovanější situace panuje v případě statutárního ředitele v důsledku
rozporu mezi ustanoveními § 421 odst. 2 písm. e) a § 463 odst. 1 ZOK. Dle stanoviska Nejvyššího
soudu, sp. zn. Cpjn 204/2015, ze dne 13. ledna 2016, volí statutárního ředitele opět valná hromada
(nesvěří-li stanovy volbu správní radě). K odlišnému názoru viz LASÁK, Jan, FILIP, Václav. Komentář
k ustanovení § 463. In LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních
korporacích: komentář. 2014. Praha: Wolters Kluwer. 2014, s. 2182. ISBN 978-80-7478-537-5.
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jsou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře se svými složkami povinností péče
a povinností loajality a uplatnění pravidla podnikatelského úsudku při obchodním
vedení. Tyto koncepty jsou blíže rozebrány v bodu 2.2.2.

2.1.1.2.

Specifika v případě majetkové účasti státu
Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních

vztazích33 („zákon o majetku České republiky“ nebo „ZMČR“) upravuje způsoby
a podmínky hospodaření s majetkem České republiky. Ve svém ustanovení
§ 28 odst. 1 umožňuje zákon státu založit akciovou společnost nebo se účastnit jejího
založení. Pro založení je třeba předchozí souhlas vlády, přičemž vláda zároveň
stanoví, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele. Dále platí, že stát může
nabýt majetkovou účast i v akciové společnosti, kterou nezaložil.34
Důležitý pro správu akciových společností s majetkovou účastí státu
je pak ustanovení § 28 odst. 2, které mimo jiné upravuje výkon akcionářských práv
a stručně stanoví, že práva akcionáře v založené akciové společnosti za stát vykonává
vládou písemně pověřený zaměstnanec zakládajícího ministerstva. Při této své
činnosti je vázán právními předpisy a výslovnými pokyny ministra, kterému tento
zaměstnanec musí v určených intervalech podávat pravidelné zprávy. Dále
je stanoveno, že při zakládání akciové společnosti vykonává příslušné ministerstvo
funkci zakladatele a do společnosti vkládá majetek, s nímž je oprávněno hospodařit
přímo toto ministerstvo nebo jím zřízená organizační složka.35 Konečně ustanovení
§ 28 odst. 3 ZMČR podmiňuje vklady státního majetku do obchodních společností
a nakládání s majetkovými účastmi státu předchozím souhlasem vlády.

33

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

34

Viz též ustanovení § 12 odst. 7 ZMČR.

35

Ustanovení § 28 odst. 2 ZMČR.
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Relativně jasný základní rámec fungování společností s majetkovou
účastí státu narušuje skutečnost, že některé z nejvýznamnějších akciových
společností nebyly založeny žádným z ministerstev, nýbrž dnes již zaniklým Fondem
národního majetku (který byl právnickou osobou). Příkladem mohou být např. ČEZ,
a.s. („ČEZ“), či ČEPRO, a.s. Na takové subjekty se proto režim ustanovení
§ 28 odst. 2 ZMČR (které hovoří o státem založených společnostech) zřejmě
nevztahuje. Správa takových společností je upravená v zákoně o zrušení Fondu
národního majetku a o působnosti ministerstva financí při privatizaci majetku České
republiky36 („ZZFNM“). Dle ustanovení § 1 odst. 2 ZZFNM přešel majetek Fondu
na stát a ustanovení § 2 stanoví, že působnost Fondu přešla na ministerstvo financí,
kterému tak přísluší hospodaření s bývalým majetkem Fondu.37 Na tuto skutečnost
ostatně poukazuje i Nejvyšší kontrolní úřad a upozorňuje, že současný stav tak vede
k paradoxní situaci, kdy je písemné pověření vládou k výkonu akcionářských práv
vyžadováno u některých méně významných společností a naopak vyžadováno není
u společností jako např. ČEZ.38
Zákon o zrušení Fondu národního majetku neobsahuje obsáhlejší
úpravu vlastního výkonu akcionářských práv (např. jakousi obdobu výkonu práv
pověřeným zaměstnancem dle zákona o majetku České republiky). Pouze ustanovení
6 odst. 1 písm. b) ZZFNM stanoví, že ministerstvo financí vykonává za stát práva
36

Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti

Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky.
37

Konečně též může nastat situace, že stát určitou akciovou společnost nezaloží a pouze se v některý

moment stane akcionářem. Z dikce ustanovení § 28 odst. 2 ZMČR by i v takovém případě vyplývalo,
že se zmíněné ustanovení nepoužije.
38

NKÚ. Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/05 - Majetkové účasti státu v obchodních

společnostech [online]. 2015 [cit. 2. 12. 2017]. Dostupný z WWW:
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjto_Wa7zX
AhXQaVAKHX6gCnQQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nku.cz%2Fassets%2Fkonzavery%2FK15005.docx&usg=AOvVaw2ugmQ5fPVR1GZpO_V5oGls.
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akcionáře. Zákon dále omezuje „manévrovací prostor“ při správě tohoto majetku
ustanovením § 5 odst. 3, jež stanoví účely, k nimž lze zisk z účasti státu
na příslušných společnostech použít - např. pro účely nemocenského, důchodového
a zdravotního pojištění (na základě rozhodnutí o privatizaci).
Na úrovni jednotlivých ministerstev je blíže specifikován výkon
akcionářských či zakladatelských práv státem prostřednictvím interních směrnic.
Např. obsáhlá směrnice vydaná ministrem financí39 stanoví konkrétní postup
i pro situace, kdy dochází k porušování povinnosti péče řádného hospodáře.40
NKÚ rovněž poukázal na absenci pravidel pro situace, kdy výkon
akcionářských práv (včetně hlasování při volbě osob do statutárních a kontrolních
orgánů společnosti) ve společnostech vykonává více ministerstev. Praktické důsledky
takového stavu ilustruje příklad Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.,
39

Ministerstvo financí. Směrnice č. 3/2015 ministra financí: Pravidla pro výkon vlastnických práv

státu v obchodních korporacích strategického významu s majetkovou účastí České republiky –
Ministerstva financí [online]. 2015 [cit. 28. 11. 2017]. Dostupná z WWW:
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiLlqT3hcfX
AhWFVxoKHRuFAqoQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mfcr.cz%2Fassets%2Fcs%2Fmedia
%2FInformace-zadost-106_Pr-001_2015-03-05_Info-106-99-MF-10238-2015-9002528IK.pdf&usg=AOvVaw31LQB2WdYAL_XhiBVgGVWw.
40

“13. Při zjištění podezřelých obchodů u ovládaných společností zajistí odbor 43 personální změny

osob, které v podezřelém obchodu figurovaly nebo se na něm podílely, osob, které o něm věděly
či měly vědět, a osob, které mu nezabránily, přestože měly možnost mu zabránit. U ostatních
společností odbor 43 oznámí zjištěný podezřelý obchod a navrhne personální změny orgánům dané
společnosti (v případě pochybení managementu) nebo vlastníkům (v případě pochybení orgánů
společnosti) na valné hromadě nebo i mimo ni.
14. U vážných pochybení, při nichž hrozí nebo vznikla společnosti či jejím vlastníkům škoda, musí
zástupce ministerstva v orgánech společnosti postupovat s péčí řádného hospodáře, zejména zajistit,
aby se společnost sama domáhala náhrady vzniklé škody. Odbor 43 předá veškeré informace
příslušnému útvaru ministerstva k případnému podání občanskoprávní žaloby nebo oznámení
o podezření ze spáchání trestného činu příslušným orgánům.” Tamtéž, s. 4.
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v níž se stát v roce 2015 stal jediným akcionářem (který dle ustanovení
§ 12 odst. 1 ZOK vykonává působnost nejvyššího orgánu), přičemž před touto
změnou vykonávali akcionářská práva zaměstnanci více ministerstev (na valné
hromadě každý pověřený zaměstnanec ve vztahu k určité části majetkové účasti
státu).
Za této nové situace vyvstala otázka, jakým způsobem má stát svoji
vůli projevovat – zda je k tomuto nutný souhlas všech ministerstev, která se dříve
podílela na výkonu akcionářských práv, nebo postačí většina. Např. M. Štancl
argumentuje,41 že při absenci úpravy usnesením vlády či stanovami je nejbližší
(byť nikoliv zcela přesnou) analogií k vyplnění diskutované mezery v právu situace,
kdy akcionář zmocní více zmocněnců - každého ve vztahu k jiným svým akciím.
Následně autor dovozuje, že příslušná ministerstva by měla hlasováním na základě
většinového principu zformulovat vůli státu jakožto jediného akcionáře. Takové
řešení je logické i proto, že materiálně odpovídá způsobu výkonu akcionářských práv
před tím, než se stát stal jediným akcionářem.

2.1.2.

Státní podniky
Jedním z důvodů vzniku zákona o státním podniku byl úmysl

zákonodárce „vytvořit stručný a flexibilní právní základ pro podnikatelské aktivity
státních podniků, na jejichž zachování má stát z nejrůznějších důvodů zájem
a u nichž se tedy nepředpokládá ve střednědobém horizontu plná privatizace.“42

41

Blíže viz ŠTANCL, Michal. Problematická místa právní úpravy majetkových účastí státu

v obchodních korporacích. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer. 2016, č. 9, s. 10. ISSN 2533-4239.
42

Důvodová zpráva vládnímu návrhu zákona o státním podniku, obecná část [online] [cit 15. 4. 2015].

Dostupná z WWW: http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t002300.htm.
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Zákon vymezuje státní podnik jako „právnickou osobu provozující podnikatelskou
činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.“43
Zakladatelem státního podniku je stát, jehož jménem vykonává funkci
zakladatele v závislosti na předmětu podnikání podniku některé z ministerstev.
Mezi orgány státního podniku se přirozeně neřadí valná hromada. Státní podnik není
právnickou osobou, kterou by bylo možné převádět na subjekty soukromého práva.
Statutárním orgánem podniku je ministrem či vládou jmenovaný ředitel, do jehož
působnosti

spadají

všechny záležitosti,

které

nejsou

zákonem

vyhrazeny

do působnosti zakladatele (viz ustanovení § 12 ZSP). Jako kontrolní orgán působí
ve státním podniku dozorčí rada, minimálně tříčlenná, přičemž jedna třetina
je tvořena, volena a odvolávána zaměstnanci podniku a zbylé dvě třetiny
pak jmenovány zakladatelem (viz ustanovení § 13 ZSP).
Jedním ze specifik státního podniku je existence tzv. určeného
majetku, který se zapisuje do zakládací listiny podniku a se kterým může daný státní
podnik

nakládat

jen

s předchozím

schválením

zakladatele

(ustanovení § 17 odst. 2 ZSP). Stát při výkonu zakladatelských práv neuplatňuje nad
podnikem veřejnou moc.44 Přechodné ustanovení § 54 odst. 1 ZMČR vyjímá státní
podniky ze své působnosti. Státní podniky se dle rejstříkového zákona45 zapisují
do obchodního rejstříku. Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. m) se u státního
podniku zapisuje označení toho, kdo vykonává funkci zakladatele, výše minimálního
kmenového jmění, kterou je státní podnik povinen zachovávat a určený majetek.46
43

Ustanovení § 2 odst. 1 ZSP.

44

Srov. též rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. dubna 2011, sp. zn. 30 Cdo

4039/2010.
45
46

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Pro úplnost lze zmínit, že v případě akciových společností s majetkovou účastí státu je často

relevantní ustanovení, podle něhož má-li společnost jen jednoho akcionáře, zapisují se jeho adresa
a případně bydliště do rejstříku (písm. k). NKÚ v této souvislosti upozorňuje na jistou
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2.2.
2.2.1.

Klíčové principy
Povinnost loajality a péče
V českém právním řádu nejsou zákon o obchodních korporacích

a občanský zákoník jedinými předpisy, které stanoví určité standardy loajality a péče.
Ve vztahu k tématu této práce je dále relevantní úprava obsažená v zákoně o majetku
České republiky, v zákoně o státním podniku a v zákoně o státní službě47 („ZSS“).
Je proto důležité popsat obsah těchto povinností pro jednotlivé subjekty a jejich
orgány.

2.2.1.1.

Volené orgány akciové společnosti
Povinnost péče řádného hospodáře je pro členy volených orgánů

formulovaná v ustanovení § 159 odst. 1 OZ, přičemž dle tohoto ustanovení zahrnuje
„nezbytnou loajalitu“ (povinnost loajality), „potřebné znalosti“ a „pečlivost“
(společně povinnost péče).
Před účinností zákona o obchodních korporacích byla povinnost péče
řádného hospodáře obsažena v obchodním zákoníku („ObchZ“)48

v ustanovení

§ 194 odst. 5 pro členy představenstva akciové společnosti a skrze odkaz
v ustanovení § 200 odst. 3 též pro členy dozorčích rad. Povinnost loajality

nekonzistentnost při aplikaci právě zmíněného ustanovení: v některých případech je zapsána pouze
Česká republika bez uvedení příslušného ministerstva, zatímco v jiných případech je ministerstvo
uvedeno. Viz NKÚ 2015, op. cit. sub 38, s. 16.
47

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.

48

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
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ke společnosti nebyla výslovně v obchodním zákoníku zmíněna, nicméně její
existence byla dovozována judikaturou a odbornou literaturou.49
Požadavek loajality naplňuje ten člen představenstva akciové
společnosti, který „dává při rozhodování v představenstvu přednost zájmům
společnosti před zájmy akcionáře, který jej do představenstva vahou svých hlasů
prosadil, a nenechá se při výkonu funkce tímto akcionářem ovlivňovat.“50
Pokud jde o povinnost péče, obecný standard znalostí a pečlivosti
je pro obchodní korporace specifikován v ustanovení § 51 odst. 1 ZOK, které uvádí,
že „pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském
rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně
a v obhajitelném zájmu obchodní korporace.“ V tomto vymezení je do českého
právního řádu zavedeno tzv. pravidlo podnikatelského úsudku, o kterém je blíže
pojednáno výše v podbodu 2.2.2.2.
Již za účinnosti předchozí právní úpravy byla diskutována
v obchodním zákoníku výslovně neupravená otázka, zda by měla být péče řádného
hospodáře posuzována subjektivně nebo objektivně. V této souvislosti je významná
judikatura Nejvyššího soudu, který uzavřel, že „má-li člen představenstva určité
odborné znalosti, schopnosti či dovednosti, lze z požadavku náležité péče
(§ 194 odst. 5 obch. zák.) dovodit, že je povinen je při výkonu funkce - v rámci svých
možností – využívat.“51 Zákon o obchodních korporacích na první pohled posuzování
péče řádného hospodáře objektivizuje, když v ustanovení § 52 odst. 1 stanoví,
že se „přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá

49

Např. DĚDIČ, Jan. Komentář k ustanovení § 194. In DĚDIČ, J. a kol.: Komentář k obchodnímu

zákoníku, Díl III, Bova, Praha 2002, 4079 s., s. 2417. ISBN 80-7273-071-1; ČECH, Petr: Péče
řádného hospodáře a povinnost loajality, Právní rádce, 2007, č. 3, s. 4-16. ISSN 1210-4817.
50

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. února 2009, sp. zn. 29 Cdo 3864/2008.

51

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. července 2008, sp. zn. 29 Odo 1262/2006.
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osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace“.
Jakkoliv však někteří autoři hovoří o „objektivním testu“,52 subjektivní poměry
konkrétní osoby budou zřejmě stále významné při posuzování určitého případu.
To konstatovala jednak odborná literatura (zdůrazňující, že zákon o obchodních
korporacích hovoří toliko o „přihlédnutí“ k objektivnímu standardu)53 a dále pak
rovněž rozhodovací praxe.54

2.2.1.2.

Povinnost péče a loajality u státu-akcionáře
Jak již bylo zmíněno, ustanovení § 159 odst. 1 OZ se vztahuje

jen na členy volených orgánů, nikoliv na akcionáře. Akcionářům (potažmo tedy
osobám vykonávajícím práva za akcionáře) stanoví ustanovení § 212 odst. 1 OZ

52

LASÁK, Jan. Komentář k ustanovení § 52. In LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T.

a kol. 2014, op. cit. sub 32, s. 440.
53

HAVEL, Bohumil. Komentář k ustanovení § 52. In ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F.,

KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017,
1128 s., s. 159. ISBN 978-80-7400-540-4. Shodný názor též viz BEZPALEC. Zdeněk. Povinnost jednat
s péčí řádného hospodáře při řízení akciové společnosti v České republice s přihlédnutím k úpravě
ve Velké Británii [online]. Praha, 2016 [cit. 15. 10. 2017], 92 s., s. 33. Diplomová práce na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy. Vedoucí diplomové práce prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Dostupná
z WWW: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/151643/.
54

“K tomu odvolací soud pro stručnost odkazuje na závěr vyslovený a odůvodněný Nejvyšším soudem

např. v rozsudku ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 29 Odo 1262/2006, podle něhož‚ má-li člen představenstva
určité odborné znalosti, schopnosti či dovednosti, lze z požadavku náležité péče (§ 194 odst. 5 ObchZ
ve znění účinném do 31. 12. 2000) dovodit, že je povinen je při výkonu funkce – v rámci svých možností
– využívat‘. Tento závěr se podle mínění odvolacího soudu s ohledem na přetrvávající požadavek
jednání s péčí řádného hospodáře (viz např. § 159 ObčZ, § 49, § 51 až 53, § 62, 65, 68, 81, 255 ZOK)
prosadí též v poměrech právní úpravy účinné od 1. 1. 2014.” Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne
6. dubna 2017, sp. zn. 14 Cmo 312/2015. Viz též rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne
22. srpna 2017, sp. zn. 21 Cdo 1876/2017.
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povinnost chovat se vůči korporaci čestně a zachovávat její vnitřní řád.55 V tomto
ustanovení je sice obsažen princip obecné korporační loajality, avšak jak upozorňuje
J. Lasák, ve vztahu k členům korporací obecně neplatí, že by tito museli
upřednostňovat zájmy korporace nad své vlastní.56 Autor doplňuje, že akcionářská
povinnost loajality má nižší intenzitu než povinnost loajality dle ustanovení
§ 159 odst. 1 OZ. Porušením ustanovení § 212 odst. 1 by byla především „zjevná
zneužití výkonu členských práv“.57 P. Čech pak uvádí, že u akcionáře nelze žádnou
obecnou péčí řádného hospodáře dovozovat.58,59
Výkonu akcionářských práv za stát se dále týká ustanovení
§ 47 odst. 1 ZMČR, které stanoví povinnost osobám vykonávajícím za stát práva
akcionáře činit tak „s odbornou péčí“. Přímo z textu zákona není zřejmé, co všechno
55

Před účinností zákona o obchodních korporacích byl určitý standard loajality dovozován

v judikatuře. Např. Ústavní soud konstatoval, že „Povinnost brát ohled na zájmy dotčených osob se
uplatní zejména při realizaci práv společníka (akcionáře) podílet se na řízení společnosti,
a to především při výkonu hlasovacího práva. (…) Za porušení povinnosti loajality by bylo možné
považovat i situaci, kdy by společník (akcionář) úmyslně jednal tak, aby společnost přestala generovat
zisk, resp. aby znemožnil naplnění cílů, pro něž byla společnost založena.“ Usnesení Ústavního soudu
ze dne 8. prosince 2011, sp. zn. I. ÚS 3168/11.
56

LASÁK, Jan. Komentář k ustanovení § 212. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná

část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 2014, s. 1075-1079. ISBN 978-80-7400-5299.
57

Tamtéž.

58

Blíže viz ČECH, Petr. Nová rizika společníků a akcionářů po rekodifikaci. Legal News [online].

2012 [cit. 7. 11. 2017]. Dostupné na WWW:
http://www.glatzova.com/files/download/glatzova-newsletter-legal-news-nova-rizika-spolecniku-aakcionaru-po-rekodifikaci.pdf.
59

V podobném duchu hovoří i jiná odborná literatura, např. dle V. Filipa s D. Fyrbachem je „nejvyšší

orgán fórem, na kterém hájí každý jeho člen své vlastní zájmy a jehož členové povinnost jednat s péčí
řádného hospodáře nemají.“ FILIP, Václav, FYRBACH, David. Nová pravidla střetu zájmů
v obchodních korporacích, 2. část. Rekodifikace & praxe, 2015, č. 10, s. 17. ISSN 1805-6822.
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je obsahem této povinnosti. Standard „odborné péče“ bylo možné před novelou
obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb. dovozovat pro členy statutárních orgánů
osobních společností (skrze odkaz na ustanovení o smlouvě mandátní), zatímco
pro výkon působnosti člena představenstva či dozorčí rady akciové společnosti
předepisoval obchodní zákoník v ustanovení § 194 odst. 5 péči „náležitou“.
Ani tehdy však nebylo vymezení obou těchto standardů chápáno jednoznačně a nelze
jej proto použít jako jednoduché interpretační vodítko k platnému ustanovení
§ 47 odst. 1 ZMČR. Především jde o to, zda je odborná péče obsahově podobným
standardem jako péče řádného hospodáře (jejíž jednou složkou je povinnost péče
vyžadující „potřebné znalosti“ a „pečlivost“), nebo v některém ohledu odlišným
(např. ve vztahu k požadovaným znalostem či k (ne)existenci prvku loajality
u odborné péče).60 I. Štenglová k definování odborné péče využívá ustanovení
§ 75 odst. 1 nyní již zrušeného zákona o kolektivním investování,61 které hovoří
o jednání „kvalifikovaném, čestném, odpovědném a v nejlepším zájmu akcionářů
[…]“.62 Toto chápání v sobě tedy zahrnovalo i prvek loajality (odpovídající
vzhledem ke shora uvedenému vymezení teorii shareholder value – blíže viz bod
4.1.1.). Platné právní předpisy dále uvádí standard odborné péče v ustanovení
§ 2489 odst. 1 OZ - u smlouvy o obchodním zastoupení. Komentářová literatura
ke zmíněnému ustanovení akcentuje u odborné péče požadavek na vyšší odbornost,63

60

Blíže viz Dědič 2002, op. cit. sub 49.

61

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

62

ŠTENGLOVÁ, Ivana. Odborná péče. In HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. Praha. 2009,

1459 s., s. 565. ISBN 978-80-7400-059-1.
63

HORÁČEK, Vít. Komentář k ustanovení § 2489. In ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník.

Komentář. Svazek V (§ 1721 – 2520, relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer, 2014,
1700 s., s. 1620. ISBN 978-80-7478-638-9.
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resp. „odbornou podnikatelskou zdatnost“64 v příslušném oboru, tedy zejména
schopnost posoudit, zda určitý obchod podstoupit či nikoliv.
Z těchto vymezení by na první pohled mohlo vyplývat, že z hlediska
předepsané úrovně znalostí lze odbornou péči (vyžadující „odbornost“ či „odbornou
zdatnost“) považovat za vyšší standard než povinnost péče (v rámci péče řádného
hospodáře dle občanského zákoníku), vyžadující „potřebné znalostí“. Přijmeme-li
však názor prezentovaný J. Dědičem, že jakkoliv dle povinnosti péče řádného
hospodáře nemusí mít daná osoba odborné znalosti např. v oblastech účetnictví, daní,
práva atp., musí tato osoba být odborníkem v oboru řízení a správy společností,65
rozdíl se v souvislosti s diskutovaným ustanovením § 47 odst. 1 ZMČR stírá.
Tak jako péče řádného hospodáře vyžaduje odborné znalosti v oblasti řízení a správy
společností (s tím, že jednotlivá rozhodnutí musí být činěna s potřebnými znalostmi),
ustanovení § 47 odst. 1 ZMČR předepisuje požadavek odborných znalostí pro oblast
výkonu akcionářských práv.66 Současně lze argumentovat, že i bez výslovné právní
úpravy v sobě požadavek těchto odborných znalostí zahrnuje povinnost činit
jednotlivá akcionářská rozhodnutí s potřebnými znalostmi.67
Pokud bychom u odborné péče připustili prvek loajality, je nutné
si uvědomit, že ekvivalentem k té části definice I. Štenglové obsahující jednání
64

HORÁK, Pavel. Komentář k ustanovení § 2489. In HULMÁK, Milan a kol.: Občanský zákoník VI.

Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072
s., s. 889. ISBN 978-80-7400-287-8.
65

DĚDIČ, Jan. Výkon působnosti představenstva a odměňování jeho členů. In DĚDIČ, Jan,

ŠTENGLOVÁ, Ivana, KŘÍŽ, Radim, ČECH, Petr: Akciové společnosti. 7., přepracované vydání.
Praha: C. H. Beck, 2012, 697 s., s. 357. ISBN 978-80-7400-404-9.
66

Srov. s ustanoveními zmiňovaného zákona a kolektivním investování, který užitím standardu

odborné péče předepisoval odbornost specificky v oblasti kolektivního investování (např. ustanovení
§ 74 odst. 1 zákona).
67

Toto ostatně vyplývá i z čl. 3 odst. 2 směrnice ministerstva financí upravující výkon práv státu

v obchodních společnostech. Viz Česká republika, ministerstvo financí 2015, op. cit. sub 39.

31

statutárního orgánu „v nejlepším zájmu akcionářů“ (příp. v nejlepším zájmu akciové
společnosti, pokud bychom se odklonili od striktního pojetí tzv. teorie shareholder
value) by bylo jednání osob vykonávajících práva akcionáře v nejlepším zájmu toho,
koho zastupují, tedy státu-akcionáře (a nikoliv akciové společnosti). V kontextu
akcionářských

povinností

vyplývajících

z občanského

zákoníku

a

zákona

o obchodních korporacích je možné toto požadovat pouze za současného dodržení
povinnosti loajality vůči společnosti vyplývající z ustanovení § 212 odst. 1 OZ.
Lze shrnout, že i přes absenci povinnosti jednat s péčí řádného
hospodáře u státu-akcionáře vyžadují ustanovení § 212 odst. 1 OZ v kombinaci
s § 47 odst. 1 ZMČR ve svém souhrnu standard výkonu práv akcionáře, který
zahrnuje jak určitý prvek loajality, tak určitý prvek péče.68

2.2.1.3.

Povinnost péče a loajality u orgánů státních podniků
Před novelou č. 253/2016 Sb. neobsahoval zákon o státním podniku

ustanovení výslovně zmiňující povinnost péče řádného hospodáře u ředitele, členů
dozorčí rady nebo osob jednajících za zakladatele.69 Zákon o majetku České
republiky, jak již bylo zmíněno výše, státní podniky ze své působnosti výslovně
vylučuje v ustanovení § 54 odst. 1, a proto se na ně nemůže vztahovat ani ustanovení
§ 47 odst. 1 ZMČR.70 Za dané situace byla existence povinnosti péče řádného
68

Zároveň však platí, že zatímco povinnost korporační loajality je povinností akcionáře vůči dané

společnosti, povinnost výkonu akcionářských práv s odbornou péčí je povinností pověřeného zástupce
státu vůči státu, stanovenou v zákoně o majetku České republiky. Byl by to tedy stát, kdo by na dané
osobě vymáhal náhradu škody v případě porušení takové povinnosti.
69

Určité principy relevantní pro „kvalitu“ hospodaření státního podniku však zákon o státním podniku

již před novelou obsahoval. Např. dle ustanovení § 15 písm. h) „zakladatel kontroluje, zda potřeby
státu, které podnik svou podnikatelskou činností zabezpečuje, jsou zajišťovány účelně a hospodárně.“
70

Není přitom bez zajímavosti, že v minulosti existoval právní předpis, který pro hospodaření

se státním (resp. národním) majetkem výslovnou povinnost péče řádného hospodáře stanovil. Tímto
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hospodáře dovozována z ustanovení § 20 odst. 2 OZ v kombinaci se shora
analyzovaným ustanovením § 159 OZ.71 Ustanovení § 20 odst. 2 stanoví
aplikovatelnost občanského zákoníku na právnické osoby veřejného práva, je-li to
slučitelné s povahou těchto osob. Jakkoliv nejsou ředitel státního podniku a někteří
členové dozorčí rady voleni, dle ustanovení § 152 odst. 2 OZ spadají pod legislativní
zkratku „člen voleného orgánu“.72 Někteří autoři73 připomínali rovněž možnost
standard péče řádného hospodáře výslovně formulovat ve statutu státního podniku
jakožto dokumentu, který mimo jiné „obsahuje pravidla usměrňování hospodářské
činnosti podniku, pravidla kontrolní činnosti zakladatele a zásady nakládání
s majetkem podniku.“74
Novela č. 253/2016 Sb. zavedla do zákona o státním podniku
s účinností od 1. ledna 2017 výslovně povinnost péče řádného hospodáře,
a to jak pro ředitele, tak pro členy dozorčí rady a osoby jednající za zakladatele.

předpisem byla vyhláška federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., která ve svém ustanovení
§ 6 stanovila, že: „Organizace jsou povinny hospodařit s národním majetkem s péčí řádného
hospodáře“ a následně její obsah demonstrativním výčtem specifikovala. Podobně jako zákon
o majetku České republiky se však ani tato vyhláška nevztahovala na státní podniky (s výjimkou
ustanovení § 30 – 35). Tehdejší zákon o státním podniku (zákon č. 88/1988 Sb.) pak požadavek péče
řádného hospodáře neobsahoval.
71

Viz LASÁK, Jan. Komentář k ustanovení § 159. In LAVICKÝ, P. a kol. 2014, op. cit. sub 56,

s. 817.
72

Ustanovení § 152 odst. 2, věta první, zní: „Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby

a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána (dále jen „člen voleného orgánu“), musí být
plně svéprávná.“
73

Např. HOKR, Tomáš. Státní podnik [online]. Praha, 2012 [cit. 27. 9. 2017], 79 s., s. 34. Diplomová

práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Vedoucí diplomové práce JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Dostupná z WWW: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120077110.
74

Ustanovení § 15 odst. 1, písm. f) ZSP.
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Dle důvodové zprávy75 byly motivací k novele mimo jiné snahy o zvýšení kvality
hospodaření s majetkem podniků a o zlepšení hospodářských výsledků těchto
subjektů. Novela stanovila, že pro náhradu újmy způsobené jednáním ředitele
se použije ustanovení § 257 odst. 2 zákoníku práce,76

v jehož důsledku

je tak povinnost náhrady škody způsobené ředitelem z nedbalosti omezena
čtyřapůlnásobkem průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti. Stejné
ustanovení pak omezuje náhradu škody způsobené zaměstnancem jednajícím
za zakladatele a též členy dozorčí rady, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru
(ať už k zakladateli, nebo přímo k danému podniku; viz odkaz v ustanovení
§ 13a odst. 2 ZSP). Za škodu způsobenou úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných
návykových látek odpovídá příslušný zaměstnanec v plném rozsahu. Členové
dozorčí rady, kteří nejsou zaměstnanci a měli by se státním podnikem uzavřenu
smlouvu o výkonu funkce, by odpovídali v rozsahu určeným v takové smlouvě
(potenciálně tedy i neomezeně).
Z důvodové zprávy k novele zákona přitom vyplývá, že zákonodárce
původně zvažoval kromě zvoleného řešení rovněž převzetí úpravy dle zákona
o obchodních korporacích, tedy odpovědnost bez omezení obsaženého v zákoníku
práce.

2.2.1.4.

Dodatečné povinnosti státních zaměstnanců dle zákona o státní službě
Problematickým ustanovením (především ve vztahu k akciovým

společnostem) je § 81 odst. 1 ZSS, které upravuje situace, kdy se státní zaměstnanec

75

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním

podniku, ve znění pozdějších předpisů, obecná část [online] [cit. 25. 9. 2017], s. 29. Dostupná
z WWW: http://www.psp.cz/doc/00/12/16/00121693.pdf.
76

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce („zákoník práce“).
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stane členem řídících77 nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících
podnikatelskou činnost. Zmíněný odstavec zákona o státní službě stanoví, že je-li
státní zaměstnanec „vyslán“ do uvedených orgánů, „jedná v těchto orgánech jako
zástupce státu a je povinen prosazovat jeho zájmy.“ Označení za „zástupce státu“
je vzhledem k postavení členů představenstva přinejmenším nešťastné. Především
je nutné zabývat se otázkou, zda lze být současně loajální státu (prosazovat jeho
zájmy) a příslušné obchodní společnosti. Tuto otázku řeší kapitola 4.1. této práce.

2.2.2.

Uplatnění pravidla podnikatelského úsudku při obchodním vedení
Obchodní vedení a při něm uplatňované pravidlo podnikatelského

úsudku jsou v obecné rovině zásadně významné koncepty pro rozhodování
statutárních a kontrolních orgánů při obchodní činnosti.

2.2.2.1.

Obchodní vedení
Podle ustanovení § 435 odst. 2 ZOK přísluší představenstvu, jakožto

statutárnímu orgánu akciové společnosti, obchodní vedení společnosti. Obchodní
vedení lze obecně vymezit jako „veškeré rozhodování o vnitřních záležitostech
společnosti, ale také o jejím řízení, pokud jde o realizaci podnikatelské činnosti,
obecněji řečeno o organizování a řízení podnikatelské činnosti společnosti.“78,79
77

Za řídící organ je zde třeba považovat orgán statutární. Viz SMEJKAL, Ladislav. Komentář

k ustanovení § 81. In PICHRT, Jan, BĚLINA, Miroslav, a kol.: Zákon o státní službě: Komentář.
Praha: Wolters Kluwer. 2015, 984 s. ISBN 978-80-7478-843-7.
78

ČERNÁ, Stanislava, ČECH, Petr. Kde jsou hranice obchodního vedení? Právní fórum. 2008, roč. 5,

č. 11, s. 454. ISSN 1214-7966.
79

Jiné obecné definice popisují obchodní vedení např. jako „každodenní management směřující

dovnitř společnosti“. VRAJÍK, Michal. Kudy vedou hranice obchodního vedení? DHK-sešit 21
[online]. 2012 [cit. 23. 7. 2015], s. 27 – 32.
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K bližšímu vymezení tohoto termínu pak došlo v judikatuře. Dle Nejvyššího
správního soudu se jedná o „průběžnou pravidelnou správu záležitostí společnosti
a jejího podniku, tzn. rozhodování o organizačních, technických, obchodních,
personálních, finančních aj. otázkách běžného života. Rozumí se tím řízení
společnosti, zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně
rozhodování o jejích podnikatelských záměrech.“80 Ustanovení § 156 odst. 2 OZ
umožňuje rozdělit různé oblasti obchodního vedení mezi jednotlivé členy
představenstva, přičemž zůstává zachovaná povinnost všech členů dohlížet na správu
záležitostí právnické osoby.
Možnosti zásahů do obchodního vedení se zabývá ustanovení
§ 435 odst. 3 ZOK, které stanoví, že nikdo není oprávněn udělovat představenstvu
pokyny týkající se obchodního vedení. Speciálním případem je pak ustanovení
§ 51 odst. 2 ZOK, které umožňuje členu statutárního orgánu požádat nejvyšší orgán
společnosti. Lze tedy shrnout, že u obchodního vedení jsou přípustné jen pokyny
vyžádané.81

Dostupný z WWW: http://www.dhplegal.com/files/7350bd695e085267002f78d5f2f52793.pdf.
80

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. března 2005, sp. zn. 4 Afs 24/2003.

81

K tomu lze doplnit, že může nastat situace, kdy by si představenstvo akciové společnosti sice

vyžádalo pokyn ohledně určité konkrétní věci spadající do obchodního vedení, avšak následná
odpověď valné hromady by meze žádosti překračovala. I. Štenglová uvádí jako příklad situaci, kdy by
byla valná hromada požádána o výběr ze dvou nemovitostí ke koupi společností, avšak valná hromada
by se vyslovila pro koupi třetí, v žádosti o pokyn nezmíněné, nemovitosti. Za nastíněné situace
souhlasím s názorem, že takový pokyn překračuje rámec původní žádosti, jedná se tudíž o pokyn
nevyžádaný. Na příslušné rozhodnutí valné hromady se bude hledět jako by nebylo přijato
(dle ustanovení § 45 odst. 1 ZOK a § 245 OZ). Blíže viz ŠTENGLOVÁ, Ivana. Pokyny týkající
se obchodní vedení kapitálových obchodních společností [online]. 2015 [cit. 23. 7. 2015]. Dostupný
z WWW:

https://www.obczan.cz/clanky/pokyny-tykajici-se-obchodniho-vedeni-kapitalovych-

obchodnich-spolecnosti?do=detail-export.
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Obchodní zákoník obsahoval ustanovení § 194 odst. 4, které určovalo
představenstvu akciové společnosti povinnost řídit se „zásadami a pokyny
schválenými valnou hromadou“. Dle ustanovení § 194 odst. 5 ObchZ platilo,
že zmíněné pokyny valné hromady se nesměly týkat obchodního vedení a prakticky
se tedy mohlo jednat o pokyny strategického a dlouhodobého významu.82
Ačkoliv zákon o obchodních korporacích ustanovení § 194 odst. 4 ObchZ nepřevzal,
bývá zmíněna vázanost zásadami a pokyny mimo obchodní vedení v odborné
literatuře dovozována.83 V každém případě si akciové společnosti mohou takovou
možnost výslovně stanovit ve společenské smlouvě.84
Z definic uvedených v úvodu této kapitoly je patrné, jak široké
spektrum činností reálně pod obchodní vedení spadá. Vyloučení zásahů
do obchodního vedení ostatními osobami je zcela logické: „Mají-li totiž členové

82

„Zásahy ze strany valné hromady (jediného akcionáře) do řízení společnosti by se proto ve smyslu

věty první § 194 odst. 4 obchodního zákoníku měly týkat usměrňování podnikatelské činnosti
společnosti v dlouhodobém horizontu, např. z hlediska zásad dlouhodobé investiční politiky,
rozhodování jakým směrem se společnost bude vyvíjet, které významné aktivity bude rozvíjet a které
naopak utlumí či zruší apod.“ Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. srpna 2008,
sp. zn. 5 Tdo 488/2008.
83

Viz např. HÁMORSKÁ, Andrea. Povinnost členů orgánů obchodních korporací jednat s péčí

řádného hospodáře po rekodifikaci. Obchodněprávní revue, Praha: C. H. Beck. 2012, č. 9, s. 250.
ISSN 1803-6554; SOSNA, Jakub. Péče řádného hospodáře a odpovědnost za její porušení
v kapitálové obchodní společnosti [online]. Praha, 2014 [cit. 7.8.2015], 60 s., s. 43. Diplomová práce
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Vedoucí diplomové práce JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Dostupná z WWW: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/129811/.
84

Blíže viz ŠTROSOVÁ, Ilona. Zásahy do obchodního vedení po rekodifikaci [online]. 2013

[cit. 23. 7. 2015]. Dostupný z WWW: http://www.epravo.cz/top/clanky/zasahy-do-obchodnihovedeni-dnes-a-po-rekodifikaci-90444.html. LISSE, Luděk. Pokyn valné hromady členovi statutárního
orgánu

podle

ZOK

[online].

2014

[cit.

23.

7.

2015].

Dostupný

z

WWW:

http://www.ustavprava.cz/blog/2014/10/pokyn-valne-hromady-clenovi-statutarniho-organu-podlezok/.
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statutárního orgánu rozhodovat o řízení kapitálové obchodní společnosti, resp. jejího
závodu, a nést za svá rozhodnutí v rámci této působnosti plnou odpovědnost, je třeba
jim také poskytnout dostatečný prostor k tomu, aby mohli přijímat rozhodnutí v rámci
této působnosti bez vnějších zásahů – jakýkoli zásah by totiž mohl důsledky plynoucí
z rozhodnutí ve věcech obchodního vedení deformovat.“85
V případě

státního

podniku

náleží

obchodní

vedení

řediteli,

který dle ustanovení § 12 odst. 1 ZSP řídí činnost podniku a rozhoduje o všech
záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti zakladateli. Zákon o státním
podniku zákaz pokynů týkajících se obchodního vedení neobsahuje. Zakladatel může
obchodní

činnost

podniku

ovlivňovat

zejména

na

základě

ustanovení

§ 15 odst. 1 písm. f) ZSP, které mu dává povinnost stanovit ve statutu podniku
pravidla usměrňování hospodářské činnosti a zásady nakládání s majetkem.
Významná jsou také ustanovení § 17 – 17e ZSP, která upravují nabývání majetku
podnikem a nakládání s majetkem. Kupříkladu ustanovení § 17 odst. 1 ZSP
umožňuje zakladateli v naléhavém zájmu státu zvýšit nebo snížit rozsah určeného
majetku. Důsledkem popsaného tedy může být vyšší míra ingerence státu
do obchodního vedení státních podniků v porovnání s akciovými společnostmi. Toto
lze považovat za pochopitelné, neboť i) se jedná o subjekty s jediným zakladatelem –
státem (ustanovení § 3 odst. 1 ZSP), ii) účelem státního podniku je naplňování
určitých veřejných zájmů (jinými slovy, cílů státu; ustanovení § 2 odst. 1 ZSP)
a iii) ředitel, jemuž obchodní vedení náleží, odpovídá toliko podle pracovněprávních
předpisů, a nikoliv neomezeně (srov. s citací v závěru předchozího odstavce).

85

ŠTENGLOVÁ 2015 op. cit. sub 81, s. 1.
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2.2.2.2.

Pravidlo podnikatelského úsudku

Pravidlo podnikatelského úsudku vychází z několika základních premis:
i) Podstupování rizika v obchodních vztazích, je při dodržení určitých
podmínek pro obchodní korporace přínosné.86 Takové riziko by však mělo být
kalkulované a racionálně a informovaně podstupované.87
ii) Při dodržení předepsaných podmínek nemůže nést ten, kdo jednal
(rozhodoval), veškerá rizika, která mohou v rámci podnikání nastat.88
iii) Soudci nejsou v postavení, aby byli schopni ex post náležitě
přezkoumávat podnikatelská rozhodnutí členů statutárního orgánu. Pravidlem
by proto měla být určitá zdrženlivost, pokud jde přezkum, v jehož rámci by pak měl
být přezkoumáván spíše jen rozhodovací proces.89 D. Borsík pak nabízí částečně
odlišný názor, když argumentuje, že důvod zmíněného nepřezkoumávání není ani tak
„neschopnost“ náležitého přezkumu soudem, nýbrž spíše ochrana „autority“
86

Jako příklad lze uvést situaci, již ve svém článku popisuje J. Broulík: představenstvo se rozhoduje,

zda realizovat určité obchodní rozhodnutí, přičemž ví, že na 95 procent přinese takové rozhodnutí zisk
10 milionů Kč a na (zbylých) 5 procent ztrátu 30 milionů Kč. Pravděpodobnosti mohou být např. dané
minulou zkušeností s podobnými transakcemi. Za takové situace se jeví jako správné danou investici
učinit, neboť 19krát z 20 případů přinese zisk a jen jednou ztrátu, přičemž výše zisku z těchto 19
transakcí převýší ztrátu z transakce dvacáté (jinými slovy očekávaná hodnota takové transakce
je pozitivní: (0,95 x 10) – (0.05 x 30) > 0). Blíže viz BROULÍK, Jan. Pravidlo podnikatelského
úsudku a riziko. Obchodněprávní revue, Praha: C. H. Beck. 2012, č. 6, s. 161–167. ISSN 1803-6554.
87

KOŽIAK, Jaromír. Pravidlo podnikatelského úsudku v návrhu zákona o obchodních korporacích

(a zahraničních právních úpravách). Obchodněprávní revue, Praha: C. H. Beck. 2012, roč. 4, č. 4, s.
108-112, s. 108. ISSN 1803-6554.
88

Důvodová zpráva k zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

korporacích), zvláštní část - k § 44 - 75 [online] [cit. 22. 8. 2015], s. 204. Dostupná z WWW:
http://www.psp.cz/doc/pdf/00/07/11/00071126.pdf.
89

LASÁK, Jan. Akciová společnost na prahu rekodifikace: základní novinky. Obchodněprávní revue,

Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 4, č. 2, s. 46 - 51. ISSN 1803-6554.
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příslušného orgánu činit podnikatelská rozhodnutí: pokud by často docházelo
k iniciaci soudního přezkumu obchodních rozhodnutí akcionáři, bylo by dle autora
takový stav možné vnímat jako přesun reálné rozhodovací pravomoci na akcionáře.90
Pravidlo podnikatelského úsudku91 má svůj původ v americkém
korporačním právu, kde byl tento koncept rozvinut bohatou judikaturou především
soudů ve státu Delaware následujících po rozsudku ve věci Smith v. Van Gorkom.92,93
Ač bylo pravidlo podnikatelského úsudku plnohodnotně do českého právního řádu
uvedeno až prostřednictvím zákona o obchodních korporacích, je možné určité jeho
90

BORSÍK, Daniel. Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku bez legend.

Obchodněprávní revue, Praha: C. H. Beck. 2015, č. 7-8, s. 193. ISSN 1803-6554.
91

Angl. „business judgment rule“.

92

Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, 872 (Del. 1985). Z předchozích relevantních rozhodnutí

např. Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, 812 (Del. 1984).
93

Podstatu a smysl pravidla podnikatelského úsudku soudy velice názorně analyzovaly

např. v rozhodnutí In re Walt Disney Co. Derivative Litigation. Soud zde výslovně konstatoval,
že smyslem pravidla je chránit a podporovat roli správní rady (v orig. „board“) jakožto hlavního
správce (manažera) společnosti. Pravidlo je dle soudu založeno na podmínce, že při rozhodování
v obchodních záležitostech jednají členové představenstev na informovaném základě a s upřímnou
vírou v to, že jejich kroky jsou v nejlepším zájmu společnosti a jejích akcionářů. Ten, kdo by soudní
cestou napadal rozhodnutí představenstva, by musel uvést důkazy k vyvrácení zmíněné domněnky.
Pravidlo podnikatelského úsudku se proto uplatní tam, kde není prokázán podvod, zlá víra
nebo obchodování „sám se sebou“ ve vlastní prospěch (v orig. self-dealing).
Podle rozhodnutí v případu Brehm v. Eisner dokonce platí, že porušením pravidla podnikatelského
úsudku je až iracionalita. Soud doslova konstatoval, že jej ani nezajímá, zda bylo předmětné obchodní
rozhodnutí

rozumné.

Ochranu

pravidlem

podnikatelského

úsudku

neposkytne

pouze

v situaci, kdy by představenstvo jednalo způsobem, který nemůže být vysvětlen žádnou racionální
příčinou. Své úvahy o věcném nepřezkoumávání obchodních rozhodnutí soud trefně shrnul tak,
že v jeho pojetí pravidla podnikatelského úsudku neexistuje „materiální“ povinnost péče
(v orig. „substantive due care“), ale povinnost péče toliko procesní (v orig. „process due care“),
jejíž dodržení se zkoumá. Blíže viz In re The Walt Disney Company Derivative Litigation, No. 411,
2005 (Del. June 8, 2006), Brehm v. Eisner, 746 A.2d 244, 264 n.66 (Del. 2000).
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prvky

nalézt

již

v dřívější

rozhodovací

praxi

Nejvyššího

soudu

ČR

(např. sp. zn. 29 Cdo 4276/2009).94 Pravidlo podnikatelského úsudku je do českého
právního řádu promítnuto skrze ustanovení § 51 odst. 1 ZOK, které rozvádí obsah
povinnosti péče řádného hospodáře.
Zákon o obchodních korporacích se drží koncepce, dle níž
při dodržení předepsaného procesu (tzv. postup lege artis), není člen statutárního
orgánu odpovědný za negativní následek, který může nastat typicky proto,
že nastanou některá z možných rizik. Aby bylo určité obchodní rozhodnutí chráněno
pravidlem podnikatelského úsudku, musí být takové jednání být v dobré víře,
informované, v obhajitelném zájmu obchodní korporace a učiněno s nezbytnou
loajalitou (ustanovení § 51 odst. 1 ZOK). Jinými slovy: „Členové orgánu mají právo
na to nemít podnikatelské štěstí, pokud jejich rozhodovací proces není možné
napadnout z důvodů uvedených v § 51 odst. 1, resp. z důvodu porušení povinnosti
loajality.“95 Někteří autoři se domnívají, že část ustanovení § 51 odst. 1 ZOK
požadující „nezbytnou loajalitu“ je nadbytečná, neboť již požadavek jednání
v obhajitelném zájmu obchodní korporace v sobě implicitně nezbytnou loajalitu
obsahuje.96 Shora popsaná východiska pravidla podnikatelského úsudku platí nejen
pro akciové společnosti, ale i pro státní podniky, neboť příslušná ustanovení zákona
o státním podniku převzala formulaci pravidla podnikatelského úsudku ze zákona
o obchodních korporacích (srov. § 12a odst. 1 ZSP).97

94

Blíže viz LASÁK, Jan. Komentář k ustanovení § 51. In LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z.,

DOLEŽIL, T. a kol. 2014, op. cit. sub 32, s. 415 - 422.
95

Tamtéž.

96

BORSÍK 2015 op. cit. sub 90, s. 193.

97

Jak upozorňuje B. Havel, již předchozí právní úpravy státního podniku (zákony č. 88/1988 Sb.

a č. 111/1990 Sb., o státním podniku) uznávaly, že podstupování určitého rizika je žádoucí.
Obsahovaly proto koncept „hospodářského rizika“. Blíže viz HAVEL, Bohumil. Synergie péče
řádného hospodáře a podnikatelského úsudku. Právní rozhledy. 2007, č. 11, s. 413. ISSN 1210-6410.
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3. Vytváření orgánů právnických osob s majetkovou účastí
státu
3.1.

Význam nominačního procesu
Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.3. této práce, je nutné si uvědomit,

že proces vytváření statutárních a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou
účastí státu má dvě hlavní fáze:
i)

Formulace vůle státu-akcionáře či státu-zakladatele
obsadit určitou osobu do příslušného orgánu; tedy
„nominační proces“ vedoucí k výběru dané osoby

ii) Vlastní ustavení (volbou či jmenováním) osoby
vybrané

v předchozím

prostřednictvím

právními

kroku;

toto

předpisy

se

děje

předepsaného

procesu pro vznik členství v příslušném orgánu98
Z hlediska tématu této práce je významná první „fáze“. Fáze druhá
se uskutečňuje v případě akciových společností s majetkovou účastí stejně jako
u akciové společnosti bez takové majetkové účasti - způsobem předepsaným
v zákoně o obchodních korporacích. V případě státního podniku se při této druhé fázi
použije zákon o státním podniku, především pak ustanovení § 12 odst. 2 (ředitel)
a § 13 odst. 2 a 3 (dozorčí rada).
V následujících odstavcích jsou popsány a porovnány současná právní
úprava nominačního procesu, navrhované alternativy a dále pak některé klíčové
98

Na důležitost odlišování těchto dvou fází upozorňuje rovněž Světová banka. Viz World Bank.

Board of Directors. In: Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Toolkit [online].
Washington, DC: World Bank. 2014 [cit. 28. 4. 2015], 358 s., s. 160. Dostupný z WWW:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20390/9781464802225.pdf?sequence=
1.
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aspekty celé problematiky, zejména pak otázky potřebnosti dané úpravy a její
žádoucí formy.

3.2.
3.2.1.

Současné řešení: Vládní výbor pro personální nominace
Ustavení Výboru a způsob jeho činnosti
V roce 2014 zřídila vláda České republiky svým usnesením Vládní

výbor pro personální nominace.99 Výbor se skládá ze tří členů, které jmenuje
a odvolává vláda. Dle ustanovení čl. 3 odst. 2 statutu výboru platí, že jednoho člena
navrhuje předseda vlády, jednoho člena ministr financí a jednoho člena
místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace.100 Výbor má dále dle ustanovení
čl. 4 svého tajemníka, který je zodpovědný za organizační zajištění činnosti Výboru.
Statut definuje Výbor jako „poradní orgán vlády pro posuzování
personálních nominací osob, které mají zastupovat stát v dozorčích radách
obchodních společností s majetkovou účastí státu, státních podniků nebo národního
podniku.“101 Působnost Výboru tedy zahrnuje jen dozorčí rady, a nikoliv
již představenstva akciových společností nebo ředitele státních podniků.
Výbor v první řadě nebyl ustaven jako orgán, který by někoho
skutečně nominoval – podstatou jeho činnosti je pouze posuzování konkrétních
ministerstvy navržených osob, pokud jde o jejich vhodnost pro působení v dozorčí
radě určité akciové společnosti či státního podniku. Nejedná se tedy o výběr
nejvhodnějšího kandidáta, ale pouze o vyjádření názoru na „přijatelnost“ určité
99

Usnesením vlády č. 177 ze dne 17. března 2014, kterým byl rovněž schválen jeho statut.

100

Formulace zjevně reflektovala momentální personální obsazení zmíněných postů ve vládě. Takové

řešení rozhodně není vhodné. I vzhledem ke vzniku nové vlády po volbách do Poslanecké sněmovny
v říjnu 2017 pak nejspíše dozná změn.
101

Čl. 1 statutu.
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osoby nominované daným členem vlády. Pro nominaci daným členem vlády pak
žádná zvláštní kritéria stanovena nejsou.
Svojí činností Výbor zajišťuje elementární úroveň transparence
nominačního procesu, neboť způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje
zápisy z projednávání jednotlivých nominantů. Dále Výbor v souladu s čl. 2 odst. 4
svého statutu zveřejňuje seznam kritérií, jimiž se při formulaci svých doporučení řídí.
Výboru je také dána možnost zřídit si pracovní komise složené z odborníků
pro oblasti

manažerského

řízení,

ekonomie,

práva

nebo

personalistiky.102

Z dostupných zápisů není zřejmé, zda je této možnosti reálně využíváno.

3.2.2.

Hodnocení současného řešení
V případě současného řešení platí, že předepsaný proces není vždy

v praxi dodržován.103 Na úrovni jednotlivých ministerstev je výběr osob ke zvolení
do orgánů příslušných společností upraven vnitřními předpisy. Tyto ne vždy vyžadují
též projednání konkrétní osoby Výborem pro personální nominace. Jak konstatuje
ve své zprávě NKÚ, např. v případě ministerstva financí stanoví vnitřní předpisy
pouze to, že navrhovanou osobu musí schválit ministr, aniž by bylo stanoveno,
že daná osoba má být rovněž posouzena Výborem.104
Výbor sice na jedné straně zveřejňuje obecný seznam kritérií, podle
kterých dané osoby hodnotí, ale není vůbec jasné, jakou váhu které kritérium má,
či zda se tato váha liší podle obsazované pozice.
Kromě toho, že bývá Výbor některými ministerstvy obcházen
(viz výše), vyvolávají jím publikované dokumenty též pochybnosti o přínosnosti jeho
102

Čl. 5 Statutu Výboru.

103

NKÚ 2015, op. cit. sub 38, s. 18.

104

Tamtéž.
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činnosti. Statistiky činnosti Výborů svědčí o tom, že v drtivé většině případů
posuzovanou osobu doporučí. Např. v roce 2014 projednal přes 100 nominací,
z nichž jen 5 osob nebylo doporučeno.105 Jen pro úplnost lze doplnit, že i kdyby se
tak stalo, neexistuje povinnost doporučení Výboru dodržet a při nedodržení postačí
Výbor písemně informovat podle čl. 7 jednacího řádu. Jakkoliv lze považovat
za pozitivní snahy učinit nominace osob do orgánů právnických osob s majetkovou
účastí státu transparentnějšími (což odpovídá doporučením OECD a Světové banky
viz kapitola 3.10.), je patrné, že současné řešení k reálným pozitivním výsledkům
nevede.
Vedle platného řešení se v posledních letech vznikly ve formě návrhů
zákona či věcných záměrů čtyři varianty. První z nich byla připravena ještě před
současným řešením, další tři pak později. Následující kapitoly se těmto variantám
věnují.

3.3.
3.3.1.

Varianta 1: návrh zákona z roku 2012
Okolnosti vzniku
Ministerstvo financí (ve spolupráci s ministerstvem vnitra) připravilo

na základě zadání v koncepčním dokumentu vlády („Strategie vlády v boji proti
korupci“)106 návrh zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích
rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem
105

Česká republika, ministerstvo financí. [Upravený] Návrh věcného záměru zákona o výběru

odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních
společností ovládaných státem [online]. 2015 [cit. 1. 12. 2017], 21 s., s. 8. Dostupný z WWW:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9V6D5F06.
106

Česká republika, Vláda. Strategie vlády v boji proti korupci [online] [cit. 27. 7. 2015]. Dostupná

z WWW: http://www.mvcr.cz/soubor/strategie-vlady-v-boji-proti-korupci-na-obdobi-let-2011-a-2012pdf.aspx.
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a územními samosprávnými celky a o způsobu jejich odměňování („ZVO“).
V přiložené důvodové zprávě107 navrhovatel konstatoval, že obecná úprava obsažená
v obchodním zákoníku a zákoně o státním podniku týkající se jmenování
a odměňování členů zmíněných orgánů je zcela nedostatečná.108

3.3.2.

Klíčové principy navrhované právní úpravy
Návrh zákona byl svojí strukturou jednoduchý a ve svých

dvanácti paragrafech stanovil toliko několik obecněji formulovaných povinností
jednak a) ministerstvům, která vykonávají funkci zakladatele státních podniků a která
vykonávají jménem státu práva akcionáře, nebo společníka ve společnostech
ovládaných státem, a dále pak b) územním samosprávným celkům, které jsou
ovládajícími akcionáři v akciových společnostech.

3.3.2.1.

Stanovení jen obecných zásad
Nevýznamnější povinnost je obsažena v ustanoveních § 2 a 3,

kde zákon stanoví příslušným ministerstvům a územně samosprávným celkům
povinnost vypracovat a zveřejnit pravidla pro výběr odborníků do statutárních
a kontrolních orgánů obchodních společností a státních podniků, která budou

107

Důvodová zpráva k návrhu zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad

státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem a územními
samosprávnými celky a o způsobu jejich odměňování, obecná část [online] [cit. 25. 7. 2015], s. 13.
Dostupná z WWW: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN8XGLP5MX.
108

Důvodová zpráva konstatuje, že „personální obsazování uvedených funkcí podléhá často

politickým vlivům, je spojeno s osobními vztahy a známostmi, některé osoby jsou do těchto funkcí
dosazovány za minulé zásluhy nebo za odměnu a jsou zaznamenávány prvky klientelismu
a paternalismu.” Tamtéž, s. 13.
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obsahovat především kvalifikační a další osobnostní předpoklady.109 Ministerstvům
a územním samosprávným celkům pak návrh bez bližší specifikace stanoví
povinnost zahrnout v pravidlech též „zásady transparentního, nediskriminačního
a veřejně kontrolovatelného procesu výběru vhodných uchazečů“.110

3.3.2.2.

Specifikace požadovaných charakteristik
Dále návrh zákona určoval jednotlivým ministerstvům a územně

samosprávným celkům povinnost vést seznam státních podniků a obchodních
společností, u nichž vykonávají práva zakladatele, resp. akcionáře, s uvedením
i) charakteristiky funkcí, do kterých by byly osoby nominovány dle navrhovaného
zákona, ii) dalších podmínek, které by kandidáti museli splňovat a iii) spodní a horní
hranice odměn za výkon funkce.111

3.3.2.3.

Dodatečné povinnosti u rozhodnutí valné hromady a zápisu do rejstříku
V úvodu kapitoly o nominacích bylo vysvětleno, že vytváření

příslušných orgánů probíhá ve dvou krocích s tím, že prezentované varianty právní
úpravy se týkají především první fáze – nominačního procesu. Úprava obsažená
v návrhu z roku 2012 měla širší záběr v tom ohledu, že stanovila dodatečné
požadavky pro rozhodnutí valné hromady a pro zápis daného člena orgánu
do obchodního rejstříku. V příslušném rozhodnutí valné hromady (příp. dozorčí
rady) by dle návrhu totiž muselo být uvedeno, kteří z členů statutárních
či kontrolních orgánů byli nominováni na základě pravidel pro výběr odborníků.
Následný návrh na zápis těchto osob do obchodního rejstříku by musel obsahovat
písemné prohlášení příslušného ministerstva či územně samosprávného celku o tom,
109

Viz ustanovení § 2 odst. 1 a 2, a § 3 odst. 1 a 2 ZVO.

110

Viz ustanovení § 2 odst. 3 a § 3 odst. 3 ZVO.

111

Ustanovení § 9 odst. 1 ZVO.
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že daná osoba byla zvolena do funkce v souladu s pravidly předepsanými pro výběr.
Absence takového prohlášení by pak dle ustanovení § 8 odst. 2 návrhu vedla
k zamítnutí návrhu na zápis člena statutárního či kontrolního orgánu rejstříkovým
soudem.

3.3.3.

Hodnocení
Za nedostatek návrhu zákona z roku 2012 lze považovat jeho přílišnou

obecnost a neurčitost. Může-li jedním z možných argumentů ve prospěch existence
právní úpravy nominačního procesu býti určitá standardizace (a ve svém důsledku
zjednodušený výkon) příslušných povinností státu-akcionáře (blíže viz kapitola 3.8.),
pak návrh zákona z roku 2012 by k takovému stavu nepochybně nevedl. Zákon
pouze v obecné rovině ukládal jednotlivým ministerstvům a územně samosprávným
celkům, aby samy přišly s příslušnými pravidly, která by vyhovovala kritériím
transparentnosti, kontrolovatelnosti a nediskriminačního přístupu. Takový přístup
by snadno mohl vést k nepřehlednému stavu, kdy by paralelně existovalo několik
souborů pravidel.
Rovněž předvídaná působnost zákona i ve vztahu k dceřiným
společnostem právnických osob s majetkovou účastí státu (příp. územního
samosprávného celku) by byla problematická.112 Má-li být účelem právní úpravy
stanovení pravidel, jak má veřejnoprávní subjekt v pozici akcionáře či zakladatele
nominovat osoby do statutárních a kontrolních orgánů, pak v případě vztáhnutí dané
právní normy i na dceřiné společnosti se již jedná o stanovení pravidel subjektům
soukromého práva (neboť akcionářem v dceřiné společnosti je samozřejmě
společnost mateřská). Nad to lze mít pochybnosti, zda je takový zásah vůbec
potřebný. Patrně by bylo možné předpokládat, že pokud by se podařilo zlepšit kvalitu
osob nominovaných státem do orgánů mateřské společnosti, rozhodnutí těchto osob
112

Jakkoliv např. dceřiné společnosti ČEZu nakládají s částkami v řádech stovek milionů korun.
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v rámci obchodního vedení, do nějž spadá také personální politika ve vztahu
k dceřiným společnostem,113 by pravděpodobně měla žádoucí kvalitu.
Tento vládní návrh se nakonec ani nedostal do legislativního procesu
v Parlamentu ČR poté, co Legislativní rada vlády nedoporučila vládě jeho
schválení.114

3.4.

Varianta 2: věcný záměr zákona připravený ministerstvem

financí v roce 2015
3.4.1.

Klíčové principy zamýšlené právní úpravy
Věcný záměr zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů

dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných
státem z roku 2015, vypracovaný ministerstvem financí, předpokládal existenci
Vládního výboru pro personální nominace a otázky vlastnické politiky státu, který
by měl určité pravomoci v nominačním procesu. Dle věcného záměru by povaha
výstupů z činnosti Výboru byla pouze doporučující.

3.4.1.1.

Ustavení Výboru pro nominace
Dle věcného záměru platilo, že se "předpokládá, že návrhy

na [všechny] členy výboru by vládě předkládal Ministr financí“.115 Toto řešení bylo
113

Viz LASÁK, Jan. Komentář k ustanovení § 51. In LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z.,

DOLEŽIL, T. a kol. 2014, op. cit. sub 32, s. 417.
114

Viz poznámka pod čarou č. 28.

115

Česká republika, ministerstvo financí. Věcný záměr zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů

a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem.
2015, 15 s.
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zdůvodněno ustanovením § 4 odst. 1 kompetenčního zákona,116 které do působnosti
ministerstva financí řadí mimo jiné hospodaření s majetkem státu a privatizaci
majetku státu. Lze patrně argumentovat, že právní úprava svěřující výběr všech členů
Výboru jedné osobě (byť s nutností schválení vládou) jde proti jednomu
z hlavních cílů zamýšlené úpravy, tedy určitému „odpolitizování“ nominačního
procesu.
Věcný záměr předvídal, že zákon by upravoval činnost Výboru pouze
rámcově, přičemž podrobnější pravidla jeho činnosti by byla upravena v jednacím
řádu, který by podléhal schválení vládou.117 I v tomto ohledu se věcný záměr
podobal současnému řešení.

3.4.1.2.

Nominační proces
Věcný záměr předvídal dvě alternativy celého procesu. První varianta

by částečně odpovídala způsobu činnosti existujícího Vládního výboru pro
personální nominace. Příslušný zástupce ministerstva by Výboru předkládal
k posouzení konkrétní osoby, v tomto případě (alespoň) dva kandidáty na členství
v orgánu dané společnosti. Výbor by pak vydal doporučující stanovisko ohledně
vhodnosti jemu předložených osob. Druhou alternativou by pak bylo konání
výběrového řízení, na jehož základě by Výbor doporučil ze všech kandidátů
nevyřazených z formálních důvodů nominaci nejvhodnější osoby (nejvhodnějších
osob).118 V obou případech by se však mohli zástupci ministerstev vykonávající
116

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České

socialistické republiky („kompetenční zákon“).
117

Tamtéž, s. 14.

118

Jednou z námitek (prezentovaných na zasedání Komise k transparentnosti státní správy konané dne

30. dubna 2015) proti automatickému konání výběrových řízení byl nízký zájem o členství v orgánech
některých společností s majetkovou účastí státu. Proti tomuto argumentu lze patrně namítnout,
že vhodnějším řešením než dát zástupcům ministerstev naprostou volnost, pokud jde o možnost
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práva akcionáře či zakladatele od doporučení libovolně odchýlit (bez nutnosti takový
postup jakkoliv zdůvodnit).
Podobně jako u existujícího Vládního výboru počítal věcný záměr
s relativně širokými publikačními povinnostmi, které by se týkaly především
informací o vypsání výběrového řízení na konkrétní funkci, jeho podmínkách
a dále pak vlastního doporučení Výboru (včetně odůvodnění). Takový postup
je v souladu s doporučeními OECD ohledně transparentnosti nominačního procesu.

3.4.1.3.

Novelizace zákona o střetu zájmů
Věcný záměr zákona též předvídal novelizaci zákona č. 159/2006 Sb.,

o střetu zájmů. Tento zákon dle ustanovení § 1 omezuje některé činnosti
tzv. veřejných funkcionářů (viz ustanovení § 2 zákona). Jako jednu z činností
zapovězenou veřejným funkcionářům pak zákon v ustanovení § 4 odst. 1 písm. b)
uvádí členství ve statutárním či kontrolním orgánu podnikající právnické osoby
(tedy včetně státních podniků a akciových společností s majetkovou účastí státu).
Zároveň však platí, že zákaz se netýká poslanců a senátorů. Věcný záměr z roku
2015 v té souvislosti plánoval tuto „výjimku“ pro poslance a senátory zrušit.

3.4.1.4.

Hodnocení
Ze shora popsaných charakteristik plyne, že k dosažení hlavního

deklarovaného účelu - zvýšení odborné úrovně nominovaných osob a odpolitizování
nominačního procesu,119 by právní úprava připravená na základě diskutovaného
se výběrovým řízením vyhnout, by bylo např. stanovit povinnost nejprve výběrové řízení
ve stanovených lhůtách konat a případně opakovat a teprve v případě opětovného neúspěchu umožnit
přímou nominaci příslušným ministrem.
119

Česká republika, ministerstvo financí 2015, op. cit. sub 3, s. 1.
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věcného záměru zřejmě nevedla. Shrneme-li věcný záměr, pak platí, že úprava
vzniklá na jeho základě by toliko vedla ke stavu, kdy by existoval Výbor se členy
nominovaným jediným ministrem, jehož členové by byli kdykoliv odvolatelní, při
své činnosti by pravidelně jen doporučovali jednoho ze dvou navržených kandidátů,
s tím, že by si příslušný zástupce ministerstva mohl bez jakýchkoliv omezení stejně
vybrat kandidáta druhého (tedy nedoporučeného). Přínos takového legislativního
řešení by byl minimální.

3.4.2.

Upravený věcný záměr připravený ministerstvem financí
Na základě negativní zpětné vazby byl věcný záměr přepracován

a některé kritizované parametry (viz předchozí část) zamýšlené právní úpravy
odstraněny.120

3.4.2.1.

Posílení nezávislosti výboru
Jako opatření posilující nezávislost výboru pro personální nominace

zmiňuje věcný záměr pevně stanovené funkční období jeho členů (s možností
opakovaného jmenování) a neslučitelnost členství ve Výboru s členstvím
v politických stranách a hnutích. Výbor měl být stejně jako dle původního návrhu
jmenován vládou, avšak nově by mohl kandidáty na členství ve výboru navrhovat
kdokoliv, nikoliv jen ministr financí. Upravený věcný záměr dále předvídal
stanovení jasných pravidel pro odvolávání členů Výboru, aby bylo zamezeno libovůli
a ad hoc odvolávání „nepohodlných“ osob.

120

Česká republika, ministerstvo financí 2015, op. cit. sub 105.

52

3.4.2.2.

Pozměněný nominační proces
Upravený věcný záměr již hovořil o povinnosti konat výběrové řízení,

nenastane-li některá z výjimek. Mezi ty byly řazeny krajně naléhavý důvod a časová
nouze.121 Je zřejmé, že bez bližšího, dostatečně přesného, vymezení by u obou
výjimek hrozilo riziko zneužití.
Během výběrového řízení by příslušné ministerstvo nejprve posoudilo
všechny přijaté přihlášky a vyloučilo ty z nich, které by byly formálně nevyhovující.
Poté by proběhlo vlastní výběrové řízení (v tomto případě stále však na úrovni
ministerstva a nikoliv Výboru), na jehož konci by ministerstvo předkládalo Výboru
k posouzení návrh nominace určité osoby do statutárního či kontrolního orgánu dané
společnosti. Stejně jako u původní verze věcného záměru by se ministerstvo mohlo
od příslušného doporučení Výboru odchýlit. Nově by však muselo toto odchýlení
písemně zdůvodnit a zdůvodnění zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Stejně jako v případě původního věcného záměru by i nyní byl jeho
význam omezený. Klíčovou fází nominačního procesu by totiž stále zůstal prvotní
výběr osob ministerstvem (byť nyní zpravidla ve formě výběrového řízení),
aniž by pro tuto část procesu věcný záměr určoval jasná pravidla zajišťující určitý
kvalitativní standard tohoto procesu výběru.

3.5.

Varianta 3: Senátní návrh zákona z roku 2015
Kromě věcného záměru a jeho revize připravené ministerstvem

financí byl v první polovině roku 2015 připraven senátní návrh zákonné úpravy.122
121

Česká republika, ministerstvo financí 2015, op. cit. sub 105, s. 18.

122

Česká republika. Návrh zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon

č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku
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Ač jsou cíle tohoto návrhu123 a věcného záměru ministerstva financí podobné,
obsahově se senátní návrh od věcného záměru v některých ohledech významně lišil.
V první řadě se nejedná o návrh nového (separátního) zákona, nýbrž
o návrh novelizace dvou účinných zákonů: o majetku České republiky a o státním
podniku.

Ustavení Výběrové komise

3.5.1.

Návrh zákona předvídal vznik tzv. Výběrové komise, složené z pěti
členů nominovaných (vždy po jednom členu) v případě akciové společnosti
ministerstvy financí, dopravy a průmyslu a obchodu, Hospodářskou komorou a Radou
vysokých škol; v případě státního podniku pak ministerstvy vnitra, obrany,
zemědělství, Agrární komorou a Českomoravskou konfederací odborových svazů.
Příslušná ministerstva byla zvolena podle toho, že vykonávají práva akcionáře,
resp. zakladatele v nejvíce akciových společnostech, resp. státních podnicích. Takové
řešení, byť zřejmě motivované také snahou o určitou různorodost složení komisí
(přinejmenším v porovnání s dříve navrhovanými úpravami), nebylo zcela vhodné,
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů [online]. 2015
[cit. 8. 10. 2017]. Dostupný z WWW:
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3730.
123

“Hlavní princip navrhované právní úpravy spočívá v tom, že kandidáti na obsazení míst

v dozorčích a statutárních orgánech státních podniků a státem ovládaných společností budou
výběrovou komisí vybíráni z více uchazečů, kteří musí splňovat určitá kvalifikační kritéria. Výběrová
komise by měla být odpolitizována. Její členové by neměli být veřejnými funkcionáři ani funkcionáři
politických stran nebo hnutí.” Důvodová zpráva k návrhu zákona, 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, obecná část [online]
[cit.

1.

12.

2017],

s.

13.

http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/76521/64330.
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Dostupná

z

WWW:

neboť mu chyběla obecnost. Návrh odpovídal reálnému stavu v době jeho vytvoření,
který se však mohl změnit124 a navrhované řešení tak ztratit svůj smysl.

3.5.2.

Nominační proces
Navrhovaná novelizace zákona o majetku České republiky měla

upravovat nominační proces pro akciové společnosti s majetkovou účastí státu
alespoň 50 procent. Návrh především stanovil povinnost ministerstvu s největším
podílem na hlasovacích právech konat výběrové řízení. Nová úprava by systematicky
byla zařazena do části třetí zákona o majetku České republiky („Nakládání
s majetkem“), bezprostředně za ustanovení § 28 ZMČR, které upravuje především
zakládání akciových společností státem a výkon akcionářských práv jménem státu.
Takové zařazení by nebylo příliš vhodné. Na jedné straně je sice
patrný úmysl navrhovatelů zákona regulovat nominační proces u všech akciových
společností s majetkovou účastí státu alespoň 50 procent na základním kapitálu,
na straně druhé ustanovení § 28 ZMČR v současné podobě upravuje – jak bylo
vysvětleno v podbodu 2.1.1.2. – toliko právní poměry ve vztahu k akciovým
společnostem založeným některým z ministerstev. Lze si tedy představit možné
interpretační obtíže při posuzování, zda dané pravidlo vztáhnout i na společnosti
založené zaniklým Fondem národního majetku, jejichž právní režim je primárně
upraven v zákoně o zrušení Fondu národního majetku (např. ČEZ).
Ostatně např. ministerstvo financí, na které působnost Fondu
národního majetku přešla, již na základě obdobné argumentace odmítlo v konkrétním
případě poskytnout informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Na dotaz, který vládou pověřený zaměstnanec ministerstva vykonával dle ustanovení
124

Např. některé z ministerstev podílejících se na výběru členů Komise by prodalo své majetkové

účasti.
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§ 28 odst. 2 ZMČR jménem státu akcionářská práva na jedné z valných hromad
akciové

společnosti

ČEZ,

odmítlo

ministerstvo

odpověď

poskytnout

se zdůvodněním, že nedisponuje žádnými informacemi, které by se týkaly výkonu
akcionářských práv dle zmíněného ustanovení zákona o majetku České republiky
ve vztahu k ČEZu.125 Takovou odpověď lze nepochybně považovat za účelově
vyhýbavou a porušující Principy dobré správy, neboť i dle ustanovení § 6 odst. 1
písm. b) ZZFNM vykonává někdo z ministerstva práva akcionáře, a právě to bylo
zjevně účelem dotazu.126 Tento příklad tedy prakticky ilustruje interpretační problém,
který by mohl navrhovaným zařazením právní úpravy vzniknout.
Pokud jde o vlastní výběrové řízení, návrh stanoví (pro státní podniky
v zákoně o státním podniku a pro akciové společnosti v zákoně o majetku České
republiky) základní procesní parametry – jakými jsou lhůty pro vyhlášení či způsoby
oznamování vyhlášení řízení na úřední desce. Dále jsou vymezeny požadavky
na žadatele o účast ve výběrovém řízení: zejména svéprávnost, bezúhonnost,
důvěryhodnost a určité vzdělání.127 Cílem výběrového řízení bylo pro Komisi

125

Blíže viz http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-

podanych-zadosti/2012/zadost-o-poskytnuti-informaci-podle-zako-8733 [cit. 28. 7. 2015].
126

Srov. „10. VSTŘÍCNOST: [úředník se] v rámci svých možností se snaží osobě pomoci dosáhnout

cíle, který sleduje svým podáním.“ Veřejný ochránce práv. Principy dobré správy [online] [cit. 7. 1.
2016].

Dostupný

z WWW:

http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/pripady-a-stanoviska-

ochrance/principy-dobre-spravy/.
127

Tyto požadavky jsou v návrhu podrobněji vymezeny. Např. ustanovení § 13b odst. 6 ZSP mělo

vymezovat předpoklad důvěryhodnosti:
„Splnění předpokladů důvěryhodnosti žadatel dokládá čestným prohlášením, které za předpokladu
pravdivosti informací potvrzuje, že žadatel v uplynulých pěti letech:
a) nespáchal správní delikt s uložením pokuty vyšší než 1 000 000 Kč,
b) neporušil zásady poctivého obchodního styku, nenarušil hospodářskou soutěž ani nezneužil
důvěrné informace,
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na základě výběrového řízení porovnat jednotlivé uchazeče (dle stanoveného
bodového hodnocení) a vybrat tři nejvhodnější kandidáty. Z těchto by následně
příslušný ministr nominoval jednu osobu na danou pozici ve statutárním nebo
kontrolním orgánu. Senátní návrh by ministrovi nedával možnost se od výsledků
výběrového řízení odchýlit,128 což bylo významnou změnou oproti dříve
navrhovaným řešením.

3.5.3.

Omezení výše odměn
Do zákona o majetku České republiky a zákona o státním podniku

měla kromě právní úpravy nominačního procesu přibýt též ustanovení § 28d,
resp. § 13d, na jejichž základě by byla u členů orgánů státních podniků a akciových
společností s majetkovou účastí státu určována odměna a omezená její maximálně
výše. Podle těchto ustanovení by byla určena odměna člena statutárního
či kontrolního orgánu na základě nařízení vlády, ve výši odvislé od „celkových aktiv
a výnosů [příslušné společnosti či podniku], hodnoty vlastního kapitálu a případně
též na základě dalších ekonomických ukazatelů.“ 129 Kromě toho by byl rovněž určen
„platový strop“. Pevná složka měsíční odměny by odpovídala maximálně
osminásobku (statutární orgán), resp. čtyřnásobku (dozorčí orgán) průměrné
c) nebyl v úpadku ani soud nezamítl insolvenční návrh vůči jeho osobě proto, že by majetek žadatele
nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
d) se nedopustil při výkonu funkce ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnické osoby pochybení,
jehož důsledkem byly skutečnosti uvedené pod písm. a), b) nebo c).“ Op. cit. sub 122.
128

Byť i tato možnost – zmíněná ve věcných záměrech ministerstva financí – byla autory senátního

návrhu zvažována – viz stenozáznam z 1. dne 10. schůze Senátu České republiky. 2015 [online]
[cit. 8. 1. 2016]. Dostupný z WWW:
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=10&IS=5511&D=22.07.2015#b
15982.
129

Ustanovení § 28d odst. 1 návrhu.
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nominální měsíční mzdy fyzických osob v podnikatelské sféře. 130 Pohyblivá složka
by pak mohla být rovna nejvýše pevné složce.
Jakkoliv mohl být úmysl zákonodárce veden snahou bránit
kritizovaným neúměrně vysokým odměnám statutárních a kontrolních orgánů,
navrhované řešení neposkytovalo záruky, že odměna dle nařízení vlády bude
pro danou společnost stanovená v konkurenceschopné výši. Vazba maximální výše
odměny na průměrnou mzdu fyzických osob v podnikatelské sféře totiž např. nemusí
odrážet pozitivní situaci v určitém sektoru. Neodpovídající odměna by mohl vést
k odchodu nejschopnějších členů statutárních či dozorčích orgánů, tedy v konečném
důsledku by se úspora na odměnách mohla negativně projevit na hospodářských
výsledcích dané společnosti (v důsledku nižší kvality činnosti statutárního a/nebo
kontrolního orgánu).

3.6.

Varianta 4: Poslanecký návrh zákona z roku 2017
Posledním

legislativním

pokusem

stanovit

jednotná

pravidla

pro nominační proces je návrh zákona z února 2017. Důvodová zpráva k návrhu
kromě důvodů zmiňovaných u předchozích návrhů upozorňuje jako na jednu z příčin
vzniku návrhu na ne zcela uspokojivé fungování existujícího Vládního výboru
pro personální nominace.131

130

Podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok –

viz navrhovaná ustanovení § 13d odst. 4 a 7 ZSP a § 28d odst. 2 ZMČR.
131

Důvodová zpráva k návrhu na vydání zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů

právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon), obecná část [online] [cit. 1. 12. 2017],
s. 10. Dostupná z WWW: http://www.psp.cz/doc/00/12/10/00121018.pdf.
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3.6.1.

Ustavení Výboru pro personální nominace
Návrh dle svého ustanovení § 3 odst. 1 předvídá ustavení Výboru pro

personální nominace jakožto poradního orgánu vlády. Výbor by měl mít alespoň pět
členů s funkčním obdobím pěti let. Členy jmenuje a odvolává vláda na návrh
kteréhokoliv člena vlády (ustanovení § 5 odst. 1 návrhu). Vedle některých obvyklých
požadavků (např. bezúhonnost, nestrannost či bezdlužnost) návrh od členů požaduje
alespoň

pětiletou

zkušenost

v některém

z relevantních

oborů,

mezi

něž

se dle ustanovení § 6 návrhu řadí: „činnosti spočívající v řízení právnických osob,
v oboru práva, personalistiky, auditní činnosti, ekonomie nebo ve finanční
či hospodářské oblasti“.132 Změna oproti dříve navrhovaným řešením pak spočívá
zejména ve snaze posílit postavení jednotlivých členů. Návrh taxativně stanoví
důvody zániku funkce člena Výboru, přičemž k jeho odvolání vládou může
dle ustanovení § 7 odst. 2 dojít toliko tehdy, pokud člen nebude vykonávat svoji
funkci po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců.

3.6.2.

Nominační proces
Zákon by se měl vztahovat především na státní podniky a na všechny

obchodní společnosti, v nichž má stát majetkovou účast.133 Tím se liší
od předchozího návrhu senátního, který vyžadoval majetkovou účast alespoň
50 procent (a hovořil výslovně o akciových společnostech). Důvodová zpráva
vztažení úpravy na všechny obchodní společnosti zdůvodňuje principem rovnosti

132

Česká republika. Návrh na vydání zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů

právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) [online]. 2017 [cit. 15. 12. 2017].
Dostupný z WWW: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1045&CT1=0.
133

Dále pak na formu národního podniku a na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty

(ustanovení § 2 návrhu).
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a dále pak skutečností, že i při relativně nízké majetkové účasti může stát-akcionář
mít reálný vliv na obsazení volených orgánů v důsledku akcionářských dohod.134
Návrh

zákona

především

stanoví

jako

obecnou

povinnost

ministerstvům konat výběrová řízení před nominací konkrétní osoby do statutárního
či dozorčího orgánu příslušné právnické osoby. Výjimka z této povinnosti pak může
vzniknout pouze v „naléhavých případech“. Tyto situace návrh v ustanovení
§ 11 odst. 4 vymezuje tak, že jej ministerstvo svým jednáním nezpůsobilo a rovněž
jej nemohlo předvídat. Současně platí, že použití této výjimky musí ministerstvo
odůvodnit a odůvodnění předepsaným způsobem zveřejnit.
Výběrová řízení mají dle návrhu organizovat jednotlivá ministerstva,
a to prostřednictvím nejméně tříčlenné výběrové komise. Z výběrového řízení
na úrovni ministerstva vzejde jeden či více kandidátů na obsazovanou pozici.
Tito kandidáti jsou následně posouzeni Výborem. Informace o těchto kandidátech
je příslušné ministerstvo rovněž povinno zveřejnit (ustanovení § 14 odst. 2 návrhu).
Po předložení návrhu dané osoby (osob) ministerstvem se Výbor ve lhůtě 10 dnů
musí k dané osobě vyjádřit. Návrh zákona stanoví, že stanovisko Výboru není
závazné. Zároveň však platí, že pokud by se ministerstvo chtělo od stanoviska
odchýlit, je povinno takové odchýlení písemně zdůvodnit a toto zdůvodnění pak
neprodleně zveřejnit (ustanovení § 16 návrhu).

3.7.

Porovnání jednotlivých alternativ
Kapitoly 3.3 – 3.6. popsaly čtyři možnosti, které se ve formě návrhů

zákonů či věcných záměrů objevily v posledních několika letech jako varianty

134

Důvodová zpráva k návrhu na vydání zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů

právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon), zvláštní část – k § 2 [online]
[cit. 15. 12. 2017]. Dostupná z WWW: http://www.psp.cz/doc/00/12/10/00121018.pdf.
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zákonného zakotvení nominačního procesu pro (zejména) akciové společnosti
s majetkovou účastí státu (a případně též územně samosprávných celků) a státní
podniky.
Při porovnání jednotlivých alternativ vyniknou jak některé shodné
prvky, tak některé zásadní rozdíly. Na jednu stranu všechny možnosti s výjimkou
té chronologicky nejstarší počítaly se vznikem jednoho centralizovaného orgánu
pro účely nominačního procesu. Zároveň však v postavení takového orgánu
(ať byl nazýván Výběrovou komisí či třeba Výborem pro personální nominace)
panovaly u jednotlivých variant významné odlišnosti, především pokud jde
o postavení takového orgánu. Varianta s nejslabším postavením počítala s nominací
jeho členů jedním ministrem a možností tyto členy z libovolných důvodů kdykoliv
odvolat. Naopak návrh z roku 2017 umožnil navrhovat členy vzniklého orgánu
kterémukoliv členu vlády a zároveň restriktivně vymezoval podmínky pro zánik
funkce těchto členů (viz výše).
Další odlišnost spočívala v povaze činnosti orgánu a možnosti
odchýlit se od jeho závěrů. V alternativě s nejslabším postavením výboru by se jeho
úloha zúžila na zcela nezávazné vyjádření se ke kandidátům „předvybraným“
příslušným ministerstvem, zatímco u nejsilnějšího postavení by na úrovni
nominačního orgánu probíhalo celé výběrové řízení a od jeho závěrů by nebylo
možné se odchýlit.
Konečně se jednotlivé varianty odlišovaly také návrhem úpravy
některých dílčích otázek (např. odměňování, publikačních povinností či střetu
zájmů).
Je zřejmé, že pokud by převážil názor, že nějaká právní úprava
nominačního procesu (odlišná od té již existující) je žádoucí, může být de lege
ferenda požadovaného účelu – tedy především omezení negativních jevů popsaných
v úvodu této práce (viz bod 1.1.2.) – dosaženo spíše při takovém postavení
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nominačního

orgánu,

které

bude

silnější,

nezávislejší.

Jak

vyplývá

ze shora porovnaných alternativ, takového stavu lze docílit zejména: i) výběrem
jednotlivých členů nominačního orgánů různými orgány, ii) omezením možností
zániku funkce členů nominačního orgánu na taxativně stanovené případy
a iii) omezením možnosti ministerstev odchýlit se od závěrů nominačního orgánu
(např. stanovením nutnosti takový krok písemně zdůvodnit a zdůvodnění zveřejnit).
Z dalších prvků právní úpravy jsou důležité zejména široké publikační povinnosti
směřující k dosažení dostatečné transparentnosti a kontrolovatelnosti nominačního
procesu.

Některé sporné otázky možné úpravy nominačního procesu

3.8.

U všech věcných záměrů a návrhů zákona byla jejich kritiky namítána
nepotřebnost a žádná z variant úspěšně neprošla zákonodárným procesem
v Parlamentu České republiky.135 Prozatím tedy existuje Vládní výbor pro personální
nominace zřízený usnesením vlády (viz kapitola 3.2. výše). Vzhledem k těmto
skutečnostem je nutné zabývat se následujícími otázkami:


Je vůbec existence (nějaké) úpravy žádoucí?



Připustíme-li vhodnost existence právní úpravy, měla by tato mít formu
zákona, nebo postačí forma jiná, např. usnesení vlády?



Jaký by měl být následek nedodržení předepsaného nominačního
postupu? Měla by být úprava schopna efektivně zamezit členství určité
nevhodné osoby ve statutárním či kontrolním orgánu? Měla by úprava
určitým specifickým způsobem sankcionovat konkrétní fyzické osoby
jednající za stát-akcionáře (resp. stát-zakladatele)?

135

U poslední popsané varianty nebyl ještě legislativní proces formálně ukončen.
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3.8.1.

Je zvláštní právní úprava nominací žádoucí?
Podle Legislativní rady vlády by samostatná právní úprava byla

řešením sui generis v situaci, kdy k dosažení žádoucího stavu postačuje povinnost
jednat s odbornou péčí, příp. péči řádného hospodáře.136 Dle této logiky platí,
že je věcí toho, v jehož působnosti je volba či jmenování členů statutárních
či kontrolních orgánů, koho do těchto orgánů vybere. Při výběru příslušných osob
je pak nutno dodržet příslušné standardy péče a loajality.137 Zvolené či jmenované
osoby jsou pak povinny jednat s péčí řádného hospodáře vůči akciové společnosti
či státnímu podniku.
Tuto argumentaci by bylo možné dále rozvést v tom směru, že pokud
různé zdroje (např. v této práci citované výroční zprávy BIS) poukazují na závažné
nedostatky v souvislosti s činností statutárních či kontrolních orgánů právnických
osob s majetkovou účastí států, je nutno usilovat o nápravu jinými prostředky
než změnou platné obchodněprávní úpravy (či vytvářením nové právní úpravy
nad rámec té existující). Jelikož zprávy BIS poukazují i na rozsáhlá porušování
trestněprávních norem, mohla by v obecné rovině být takovými nápravnými
prostředky např. opatření směřující k zajištění důslednější práce orgánů činných
v trestním řízení.
Domnívám se, že se shora popsanou argumentací lze do jisté míry
souhlasit, avšak vhodná právní úprava nominačního procesu přesto svůj smysl má.
Jak vyplývá z bodu 2.2.1., rovněž osoby vykonávající práva akcionáře a zakladatele
jsou povinny dodržovat (příp. zajistit) určitý standard odbornosti a loajality. Jakkoliv
může být hlavní příčina v jiné oblasti práva, je legitimní zkoumat, nakolik
k neuspokojivému stavu úprava nominačního procesu přispívá či naopak tomuto
stavu předchází. Absence rozvinuté judikatury ohledně nominačního procesu
136

Česká republika, ministerstvo financí 2015, op. cit. sub 3, s. 4.
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Blíže k povinnostem členů volených a nevolených orgánů – viz kapitola 2.2.
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do statutárních a kontrolních orgánů státních podniků a akciových společností
s majetkovou účastí státu může svědčit o tom, že při absenci standardizovaného
a dostatečně transparentního procesu není s rozumným úsilím možné rozpoznat
porušení předepsaných standardů péče a loajality, k nimž dochází.
Jinými slovy, pro třetí osoby je patrně velice obtížné v momentě
zvolení (či jmenování) určité osoby do statutárního či dozorčího orgánu právnické
osoby s majetkovou účastí státu rozpoznat, že tato osoba byla vybrána z jiných
důvodů než pro svoji odbornou kvalifikaci pro danou pozici. Zároveň platí,
že v tomto momentě dané právnické osobě ještě ani nevznikla škoda, jejíž náhradu
by bylo možné vymáhat. Škoda bude v takovém případě vznikat až v důsledku
následného jednání člena statutárního či kontrolního orgánu. Přesto je beze sporu
nežádoucí, pokud se do orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu
nežádoucí osoby vůbec dostanou.
Určitá právní úprava nominačního procesu by proto mohla být
přínosná. Existoval-li by totiž předpis předepisující relativně jednoduchý
a kontrolovatelný nominační proces, mohl by každý s přiměřeným úsilím posoudit,
zda byl tento proces dodržen, či nikoliv. V takovém případě by např. nadřízení osob
vykonávajících práva akcionáře či zakladatele mohli snáze iniciovat nápravu.
Ostatním akcionářům by standardizace procesu rovněž umožnila snáze monitorovat
nominační proces a např. včas identifikovat osoby, jejichž nominace by vzbuzovala
pochybnosti.138

Tentýž

závěr

platí

ve

vztahu

ke

„kontrole“

veřejností.

Ač nepochybně platí, že téměř každý proces je možné obejít, vhodně zvolená právní
138

Kupříkladu si lze představit situaci, kdy by byly některé důležité aspekty předepsaného procesu

zcela ignorovány (např. publikační povinnosti). V takovém případě by zřejmě ostatní akcionáři měli
tendenci důsledněji sledovat následné jednání dané osoby v orgánu společnosti. Zobecníme-li tuto
úvahu, lze shrnout, že je i v zájmu ostatních akcionářů, aby stát transparentně nominoval
do statutárních a kontrolních orgánů vhodné osoby, a proto úprava, která by k tomu přispívala
(a tím zvyšovala kvalitu výkonu příslušných povinností členů orgánů), je z pohledu těchto ostatních
akcionářů žádoucí.

64

úprava by nejen mohla nežádoucí chování oproti současnému stavu výrazně ztížit,
ale rovněž by působila preventivně a od nežádoucího chování odrazovala.
Lze shrnout, že existenci právní úpravy, která by ještě před vznikem
škody v důsledku porušení povinnosti péče řádného hospodáře a) ex ante ztěžovala
nežádoucím osobám možnost stát se členem příslušného orgánu a b) pomáhala
rozpoznat „pochybné“ nominace (viz výše), považuji za vhodný doplněk k možnosti
ex post vymáhat náhrady škody na daném členovi orgánu společnosti.

3.8.2.

Jaký by měl být následek nedodržení předepsaného postupu?
S nedodržením předepsaného nominačního procesu mohou být

spojeny některé specifické následky.139
První, nejradikálnější, přístup obsahoval původní návrh z roku 2012,
který požadoval přiložit k návrhu na zápis nového člena orgánu do obchodního
rejstříku písemné prohlášení o splnění náležitostí předepsaných navrhovaným
zákonem. Ustanovení § 8 návrhu však nijak blíže nespecifikovalo jednotlivé
náležitosti, jejichž splnění se má prohlášením dokládat. Při absenci prohlášení by pak
býval měl rejstříkový soud návrh na zápis dané osoby zamítnout. Takové rozhodnutí
by pak dle ustanovení § 10 odst. 2 rejstříkového zákona mělo účinky ex tunc –
na danou osobu by se hledělo jako by se její povolání do funkce nestalo.
Druhým následkem je politická odpovědnost ministra z ministerstva,
do jehož působnosti určitý státní podnik či výkon daných akcionářských práv

139

Tato podkapitola se nezabývá situacemi, kdy by porušení předepsaného nominačního procesu bylo

spojeno s naplnění skutkové podstaty určitého trestného činu. Pak samozřejmě nastupují trestněprávní
následky. Jejich detailní rozbor přesahuje rámec této práce.
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spadají.140 Diskutovaný přístup je založen na úvaze, že jedním z hlavních účelů
případné úpravy je maximalizovat transparentnost nominačního procesu pro občany voliče, a tím nepřímo „nutit“ osoby vykonávající funkci zakladatele či vykonávající
akcionářská práva, aby nominovaly ty skutečně nejvhodnější kandidáty. Dalším
důsledkem této koncepce politické odpovědnosti byl požadavek obsažený ve věcném
záměru ministerstva financí (viz kapitola 3.4.), aby prvotní okruh osob, z něhož by
následně nominační výbor doporučil určitou osobu, mohl být příslušným ministrem
vybrán zcela libovolně (tedy např. bez nutnosti konat výběrové řízení). Tento přístup
byl rovněž zdůvodňován tím, že vláda má (typicky) důvěru Poslanecké sněmovny,
jejíž legitimita je dána demokratickými volbami, v nichž voliči případné „nominační
excesy“ zohlední. Proti takovému názoru by patrně bylo možné namítnout,
že za některých situací je nastíněná možnost efektivního vyvození politické
odpovědnosti voliči výrazně omezena: např. v případě úřednických vlád či v případě
ministrů z politických stran, které mají v dalších volbách jen nepatrnou šanci svoji
pozici obhájit. Totéž by pak platilo v situaci, kdy by byl celý předepsaný proces
ignorován a veřejnosti by tedy byla odepřena možnost nominační proces
informovaně posoudit.
Třetím

v úvahu

přicházejícím

následkem

je

určitý

následek

odpovědnostní osoby vykonávající práva akcionáře či zakladatele. Na osoby, které
vykonávají

jménem

státu

práva

akcionáře,

se

vztahuje

ustanovení

§ 47 odst. 2 ZMČR, které stanoví, že tyto osoby odpovídají za porušení stanových
povinností v rozsahu trestněprávních, pracovněprávních a občanskoprávních přepisů.
Zákoník práce pak ve svém ustanovení § 257 odst. 2 a 3 určuje, že výše náhrady
škody zaměstnancem je omezená čtyřapůlnásobkem průměrného měsíčního výdělku
před porušením povinnosti u škody z nedbalosti. V případě škody způsobené
úmyslně toto omezení neplatí a navíc vzniká též povinnost nahradit ušlý zisk.
140

Tento důsledek případné právní úpravy nominací byl např. vyzdvihován zástupci ministerstva

financí na zasedání Komise pro hospodárné nakládání s majetkem státu konaném dne 11. května 2015.
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K týmž ustanovením je možné dojít i skrze odkaz na zákoník práce obsažený
v ustanovení § 123 odst. 1 ZSS. V případě státního podniku bude toto ustanovení
přicházet v úvahu pro zaměstnance, kteří vykonávají práva zakladatele.
Aby se mohly výše uvedené pracovněprávní normy uplatnit
při porušení případných předpisů upravujících nominační proces, musí dojít
ke vzniku škody. Jak již bylo zmíněno výše, patrně platí, že v momentně porušení
předepsaného nominačního procesu by ještě nevznikla škoda ve vyčíslitelné výši.
Ten, kdo porušil stanovený nominační proces, tak ke vzniku škody bude přispívat
nepřímo – svým (třeba i úmyslně) nevhodným výběrem osoby do statutárního
nebo kontrolního orgánu. Teoretickou možností jak zvýraznit odpovědnost osoby
vykonávající za stát práva akcionáře (či zakladatele, s výjimkou ministra) by bylo
např. výslovné pravidlo, podle něhož by hrubé porušení nominačního procesu
(typicky jeho kompletní ignorování) osobou vykonávající za stát práva akcionáře
či zakladatele mělo za následek, že tato osoba by byla společně a nerozdílně
odpovědná s nominovaným členem statutárního či kontrolního orgánu, jehož jednání
k určité škodě následně bezprostředně vedlo.

3.8.3.

Je vhodné, aby měla případná právní úprava formu zákona?
Vzhledem k různým variantám možné právní úpravy nominačního

procesu je na místě zabývat se také otázkou, zda je nutná (či alespoň vhodná)
zákonná forma, nebo zda postačí např. forma usnesení vlády coby abstraktního aktu
veřejné správy. Ostatně současný Vládní výbor pro personální nominace byl ustaven
právě na základě usnesení vlády.
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Usnesení vlády je nástrojem, kterým vláda vyjadřuje svoji politickou
vůli a sjednocuje svoji činnost.141 Jedná se o akt interního charakteru, závazný
jen pro vládě podřízené subjekty. Dle ustanovení § 21 kompetenčního zákona
se ministerstva při „veškeré své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony
a usneseními vlády“. Usnesení vlády tedy sama o sobě nemohou mít obecně závazné
účinky.142 Pouze při splnění určitých formálních náležitostí může dostat usnesení
povahu externího aktu – tak jako v případě nařízení vlády.143 Dle čl. 78 Ústavy
je vláda oprávněna vydávat nařízení k provedení zákona a v jeho mezích. Nemůže
tedy vydávat nařízení, jejichž úprava by byla mimo zákon („praeter legem“).
V této souvislosti

uvádí

V. Vopálka,

že

nařízení

mohou

provádět

zákon

jak ve smyslu „konkretizace, detailizace zákonem upravených či naznačených
institutů, tak i plnit úlohy úpravy opřené např. o obecné zmocnění.“144 Rovněž platí,
že jako kritéria, jež je třeba použít při posuzování ústavnosti, se uplatní soulad
„obsahu, účelu a rozsahu [nařízení] s obecným výkladem zákona jako celku a jeho
účelem.”145
Z výše popsaného vymezení vyplývá, že pokud by předpis měl
stanovit práva a povinnosti přesahující meze existujících zákonů, byla by forma
zákona žádoucí. Příkladem takové situace bylo stanovení určitých povinností
141

Srov. též usnesení Ústavního soudu ze dne 30. dubna 1998, sp. zn. I. ÚS 482/97; rozsudek

Nejvyššího správního soudu ze dne 21. května 2008, sp. zn. 4 Ans 9/2007.
142

Blíže viz SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2. vydání, Praha: ASPI – Wolters

Kluwer, 2009. Kapitola 15., část 6., Právní záruky ve veřejné správě, s. 254 - 255. ISBN 978-80-7357382-9.
143

HENDRYCH, Dušan. Kapitola VI. Základy organizace veřejné správy v ČR. In HENDRYCH, D.

a kol. Správní právo. Obecná část. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 875 s., s. 127. ISBN 978-807400-624-1.
144

VOPÁLKA, Vladimír. Kapitola III. Prameny správního práva. In HENDRYCH a kol. 2009,

op. cit. sub 143, s. 72.
145

Tamtéž, s. 73.

68

dotčeným akciovým společnostem při zápisu člena představenstva nebo dozorčí rady
do obchodního rejstříku v návrhu zákona z roku 2012 (viz podbod 3.3.2.3).
Subsidiárně bývají zastánci zákonné formy zmiňovány dva argumenty spíše
praktického rázu. Prvním je výhoda vyšší stability zákona oproti podzákonným
předpisům. Případné změny zákona by musely projít legislativním procesem
v Parlamentu ČR, zatímco např. změna či zrušení usnesení vlády by byla
z procesního hlediska výrazně jednodušší.146 Druhým argumentem je vyšší „autorita“
zákonné formy – tedy, že usnesení vlády nebývají v praxi ministerstvy vždy
respektována (jako je tomu v případě existujícího Výboru pro personální
nominace147), zatímco v případě zákona je pravděpodobnost jeho dodržování
vyšší.148 Zajištění souladu chování jednotlivých ministerstev s usneseními vlády
je především na vládě samotné.

3.9.

Příklad zahraniční právní úpravy – Velká Británie
Obsazování statutárních orgánů společností s majetkovou účastí

Britského království probíhá za součinnosti ministrů, ministerstev (příp. jiných
ústředních orgánů správy), poradních hodnotících panelů a zvláštního orgánu,
tzv. Komisaře pro veřejná jmenování.149 Pravomoci posledně jmenovaného jsou
vymezeny v nařízení královské Soukromé rady (Privy Council Order), tedy

146

Viz též Rekonstrukce státu, Vládní výbor pro nominace problém trafik neřeší [online]. Dostupný

z WWW:

http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9346-vladni-vybor-pro-nominace-

problem-trafik-neresi [cit. 7. 8. 2015].
147
148

NKÚ 2015, op. cit. sub 38, s. 18.
Validita této argumentace autoritou zákonu však byla zpochybňována např. B. Havlem

v jeho příspěvku na semináři v Senátu Parlamentu České republiky „Legislativní opatření ke zlepšení
správy a řízení státem vlastněných podniků“, konaném dne 28. července 2015.
149

Angl. Commissioner for Public Appointments.
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pramenem spadajícím mezi tzv. sekundární právo vydávané centrální vládou
a veřejnoprávními orgány.150
Zmíněné nařízení vypočítává ve svém čl. 4 hlavní pravomoci
Komisaře, mezi něž patří především dohled nad činností ostatních subjektů, které
se nominačního procesu účastní, a vyřizování stížností.151 Příloha nařízení obsahuje
seznam subjektů (včetně obchodních společností) a orgánů, jichž se pravomoci
Komisaře týkají. Britská vláda vydala na základě zmocnění ve čl. 3 nařízení Kodex
správy (Governance Code), kterým je Komisař při své činnosti vázán.152, 153
Kodex
tak konkrétnější

obsahuje

procesní

jak

pravidla

hlavní

principy

součinnosti

pro

ministrů,

nominaci
poradních

osob,
panelů

a Komisaře. Kodex předvídá otevřený a transparentní proces nominací do dotčených
orgánů. Dle čl. 8.2. Kodexu mají být všechna výběrová řízení veřejně oznamována,
a to včetně požadavků pro danou pozici a hodnotících kritérií.
Významná je role poradních hodnotících panelů. Jejich členy musí být
zástupci ministerstev, nezávislé osoby a v některých případech též zástupci
společnosti či orgánu, jichž se nominační proces týká. Nezávislost osob může
být dle čl. 5.2. porušena vztahem k ministerstvu nebo dané společnosti, popřípadě
jiným zájmovým střetem, který by byl dán okolnostmi konkrétního případu. Hlavním
úkolem panelu je určit na základě předem odsouhlasených kritérií úspěšné kandidáty,
150
151

Viz http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_eng_cs.htm [cit. 12. 8. 2015].
Privy Council. The Public Appointments Order in Council [online]. 2016 [cit. 15. 11. 2017].

Dostupné

z WWW:

https://publicappointmentscommissioner.independent.gov.uk/regulating-

appointments/2016-order-council/.
152
153

Předchozí verze Kodexu vydával sám Komisař.
Minister for the Cabinet Office. Governance Code on Public Appointments [online]. 2016

[cit. 15. 11. 2017], 15 s. Dostupný z WWW:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/578498/governance_co
de_on_public_appointments_16_12_2016.pdf.
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tedy ty, kteří jsou slovy Kodexu „jmenovatelní“ do daného orgánu. Na jednotlivých
ministerstvech musí působit osoby, které dohlíží na nominační procesy a na jejich
konci stvrzují soulad jejich průběhu s ustanoveními Kodexu.
Pokud jde o vládní ministry, Kodex výslovně zmiňuje jejich konečnou
zodpovědnost za výsledek nominačního procesu. Z tohoto důvodu jim náleží některá
práva jako např. právo podílet se v konkrétním případě na vymezení požadavků
na členy určitého orgánu (který má být obsazen) a na formulaci hodnotících kritérií.
Rovněž složení hodnotícího panelu musí být odsouhlaseno příslušným ministrem.
V poslední fázi nominačního procesu má pak příslušný ministr dle čl. 3.1. Kodexu
právo vybrat ze seznamu úspěšných kandidátů tu osobu, která se pak stane členem
příslušného orgánu, případně nezvolit ani jednoho kandidáta a nechat nominační
proces opakovat.
Kodex také definuje postavení Komisaře jakožto nezávislého garanta
řádných nominačních procesů (čl. 4). Komisaři nenáleží rozhodovací pravomoci,
o výkonu svých dohledových a kontrolních pravomocí a vyřizování stížností toliko
zveřejňuje každoročně zprávu, v níž může upozorňovat na případné nedostatky.
Stížnosti může podat každý účastník výběrového řízení. V první instanci se jimi
zabývá ministerstvo; pokud je s výsledkem stěžovatel nespokojen, může se následně
obrátit na Komisaře. Kromě toho může Komisař iniciovat šetření z vlastní iniciativy
a na základě své činnosti pak může dávat jednotlivým ministerstvům doporučení
ke zlepšení nominačního procesu.
Na základě výše uvedeného lze tedy shrnout, že britská právní úprava
je spíše než na rozhodovacích pravomocích nezávislých osob podílejících
se na nominačním procesu (tj. nezávislí členové hodnotících panelů a Komisař
pro veřejná jmenování) založená na maximalizaci transparentnosti nominačního
procesu. Té je docíleno zejména širokými publikačními povinnostmi ministerstev
ohledně výběrových řízení a prostřednictvím činnosti Komisaře pro veřejná
jmenování. Prvek politické odpovědnosti je v britské úpravě zdůrazněn tím,
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že konečný výsledek nominačního procesu je dán výběrem ministra z okruhu
kandidátů, které jako úspěšné vybral hodnotící panel.

3.10.
3.10.1.

Doporučení mezinárodních organizací
Doporučení OECD
OECD zpracovala v posledních letech celou řadu analýz z oblasti

corporate governance,154 přičemž v kontextu správy obchodních společností
s majetkovou účastí státu jsou nejvýznamnějším zdrojem tzv. Zásady corporate
governance společností s majetkovou účastí státu, jejichž poslední revize byla
vydána v roce 2015 a na jejíž přípravě se podíleli zástupci všech členských zemí
OECD.155 Mezi tři hlavní cíle Zásad patří: i) snaha o profesionalizaci výkonu práv
společníka státem, ii) úsilí o dosažení stejné míry efektivity, transparentnosti
a odpovědnosti jako u společností bez majetkové účasti státu a iii) zajištění rovných
podmínek pro konkurenční boj mezi společnostmi s a bez majetkové účasti státu.156
Zásady jsou rovněž základem pro specifičtější srovnávací analýzy jednotlivých
podoblastí správy společností s majetkovou účastí státu. Pro nominační proces
do orgánů těchto společností OECD formuluje několik jednotlivých doporučení,
tzv. dobrých praxí. Níže jsou shrnuty dvě nejvýznamnější.
Prvním, obecným, doporučením je dle OECD existence takového
právního rámce nominační procesu, který je transparentní, jasně určuje pravomoci
154

Není bez zajímavosti, že i např. tuzemská směrnice ministra financí pro výkon akcionářských práv

výslovně stanoví, že zástupce ministerstva se má při své činnosti jednat mimo jiné „v souladu
s pravidly Corporate Governance obsaženými v Kodexu správy a řízení společností založeném
na Principech OECD“ Blíže viz Česká republika, ministerstvo financí 2015 op. cit. sub 39, s. 3.
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a je v praxi vykládán a aplikován konzistentním způsobem. Opakované obcházení
existujícího Vládního výboru pro personální nominace některými ministerstvy
je tedy s tímto doporučením ve zřejmém rozporu. Jak OECD dále upozorňuje,
dosažení žádoucího stavu neznamená, že by musel být celý nominační proces nutně
svěřen specializovanému orgánu. Alternativou je svěření některému orgánu toliko
dohledových pravomocí (příp. i s možností iniciovat řízení směřující k nápravě),
pomocí kterých by zmíněný orgán dohlížel na dodržování předem stanovených
standardů nominačního procesu. Např. v předchozí kapitole popsaný příklad Velké
Británie sice obsahuje specializovaný orgán (Komisaře pro veřejná jmenování),
zároveň však platí, že jeho hlavní náplň činnosti spočívá v dohledu nad dodržováním
předepsaných standardů kvality nominačního procesu ostatními subjekty a orgány. 157
Rovněž platí, že případný nově vytvořený subjekt nemusí nutně spadat do struktury
veřejné správy. V některých zemích (např. Finsko) je ve výběrovém řízení vybrán
externí subjekt, který následně po dobu několika let provádí v individuálních
případech nominační proces a vede seznamy potenciálních kandidátů pro budoucí
nominace.158
Druhým významným doporučením pak je ponechání konečné
odpovědnosti za výsledek nominačního procesu na jednotlivých ministerstvech.
Tento požadavek je výslovně zmíněn např. v britské úpravě (viz kapitola 3.9.).
Také všechny tuzemské varianty jej v určité podobě reflektovaly, jakkoliv
se v konkrétnostech lišily. Např. věcný záměr z roku 2015 předvídal ve své původní
verzi, že by ministerstva měla volnost „předvybrat“ nominačnímu výboru kandidáty
157
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a navíc by se následně mohla libovolně od doporučení výboru odchýlit. Na druhou
stranu senátní návrh zákona z téhož postavení ministerstev oslaboval, neboť
pravidlem mělo být konání otevřeného výběrového řízení, jehož výsledkem by bylo
ministerstvo vázáno. Doporučení OECD je v tomto ohledu nutno interpretovat
zřejmě tak, že směřuje ke stavu, který je někde mezi oběma popsanými příklady.
Cílem úpravy má být totiž zachování konečného rozhodnutí na úrovni ministerstva,
avšak činnost nominačního výboru by neměla být ryze formálním krokem, který
bude možné libovolně obcházet či ignorovat.
Jak z analýz OECD také vyplývá, není neobvyklé, že ministerstva
financí hrají klíčovou roli v nominačním procesu.159 Této koncepci do jisté míry
odpovídala i prvotní verze věcného záměru z roku 2015 (viz kapitola 3.4.), která sice
nepředvídala, že by nominační proces spadal přímo pod ministerstvo financí,
na druhou stranu však předvídala vznik nominačního výboru, jehož členy
by navrhoval výhradně právě ministr financí.160

3.10.2.

Světová banka
Světová banka popisuje obecný trend napříč státy spočívající

ve zvyšování kvality obsazování orgánů společností s majetkovou účastí státu díky
normotvorbě stanovící jasná pravidla, kladoucí si za cíl mimo jiné „odpolitizování“
těchto orgánů.161 Světová banka se nevyslovuje jednoznačně pro určité uspořádání
nominačního procesu, spíše uvádí principy, na nichž by měl výběr být založen,
159
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a porovnává různá v úvahu přicházející řešení. Zmíněné principy se v hlavních
rysech překrývají s doporučeními OECD a není proto třeba je na tomto místě
opakovat.
Pokud jde o institucionální uspořádání nominačního procesu, autoři
zmiňují tři alternativy lišící se v tom, kde je těžiště nominační procesu. Může
se jednat o:
a) Poradní orgán / expertní panel pro nominace
V těchto případech se předvídá existence orgánu, mezi jehož
pravomoci může patřit navrhování kandidátů, realizace a vyhodnocení výběrového
řízení a/nebo vedení záznamů o potenciálních kandidátech pro budoucí nominace.
Tyto orgány pak pracují v součinnosti s ministerstvy, pod něž příslušné obchodní
společnosti spadají. V některých zemích může taková součinnost probíhat relativně
neformálně. Jak však konstatuje Světová banka, lepších výsledků je dosahováno
v zemích, kde je vztah mezi poradními orgány a ministerstvy formalizovanější,
tzn. přesněji vymezen.162 Řešení navrhovaná v tuzemsku mají nejblíže k tomuto
uspořádání.
b) Centralizovaný orgán spravující veškeré majetkové účasti
Druhou alternativou je existence jednoho orgánu, který má na starosti
správu

veškerých

majetkových

účastí

státu

v obchodních

společnostech.

V tomto orgánu pak funguje určitý centralizovaný nominační proces.
c) Decentralizovaný přístup, kde k nominacím dochází primárně
na úrovni jednotlivých společností
V některých zemích mají hlavní roli nominační výbory podřízené
statutárnímu orgánu dané společnosti. Příslušná právní úprava může např. stanovit
162
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obecné kvalifikační předpoklady pro výběr do orgánů obchodních společností
s účastí státu. Na jejich základě dojde k posouzení nominačním výborem
a doporučující závěry z takového posouzení jsou pak dodány zástupci státu,
který vykonává práva akcionáře.163
Ze srovnání Světové banky nevyplývá jasný závěr, že některý ze shora
nastíněných modelů funguje obecně lépe než ostatní dva. Platí, že každý z nich může
efektivně fungovat, je-li realizován dle jasné struktury a při dodržení hlavních zásad
(transparentnost, otevřenost atp.) nominačního procesu.164
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4. Rozhodování právnických osob s účastí státu z hlediska
prosazování cílů státu
Statutární a kontrolní orgány právnických osob s majetkovou účastí
státu jsou ve svém rozhodování ovlivňovány zejména povinnostmi a principy v detailu
rozvedenými v kapitole 2.2. této práce. Jedná se tedy především o povinnost péče
řádného hospodáře (viz bod 2.2.1.). Při splnění stanovených povinností jsou
pak příslušná obchodní rozhodnutí chráněna pravidlem podnikatelského úsudku
(viz bod 2.2.2.). V případě akciové společnost může zástupce státu-akcionáře
vykonávat vliv na obchodní rozhodnutí „nepřímo“ udílením pokynů mimo obchodní
vedení (např. ohledně strategického směřování). V případě státního podniku může
vzhledem k právní úpravě obsažené v zákoně o státním podniku k významnějším
zásahům do obchodního vedení, což je vzhledem k povaze této právní formy
pochopitelné (jak vysvětluje poslední odstavec podbodu 2.2.2.1.)165
Z hlediska prosazování cílů státu jsou pro reálné rozhodování
statutárních a kontrolních orgánů akciových společností s majetkovou účastí státu
a státních podniků jsou zásadní specifika státu v roli akcionáře či zakladatele,
která byla popsána v úvodní části této práce. Z nich vyvstávají dvě významné otázky,
jimiž se zabývají následující kapitoly.
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4.1.

Možný konflikt dosahování cílů států s povinností péče

řádného hospodáře u akciových společností
Akciové společnosti s majetkovou účastí státu mají v jistém ohledu
komplikované postavení. Na jedné straně mají některé z nich pro stát
celospolečenský strategický význam,166 a stát tak může mít ambici jejich
prostřednictvím usilovat o dosažení některých veřejných účelů. Současně jsou
členové volených orgánů při svém rozhodování vázáni povinností péče řádného
hospodáře s jejími složkami – povinností péče a povinností loajality.
Nabízí se otázka, zda je možné shora popsané dva aspekty (veřejný
účel a povinnost péče řádného hospodáře vůči obchodní společnosti) kombinovat.
Ostatně někteří autoři argumentují, že stát má své strategické zájmy dosahovat toliko
prostřednictvím veřejnoprávní regulace (např. v sektoru energetiky prostřednictvím
energetického zákona167 a činností Energetického regulačního úřadu), a nikoliv skrze
činnost obchodních společností.168 Především nemusí být zřejmé, v jakých případech
dochází k porušení povinnosti loajality. V tomto kontextu se historicky rozvinuly dva
hlavní myšlenkové proudy: tzv. teorie shareholder value a teorie stakeholder value.
K zodpovězení výše položené otázky je nutné především rozebrat důsledky obou
těchto teorií.

166
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4.1.1.

Teorie shareholder value
Ve středu zájmu teorie shareholder value stojí zásadně zájmy

akcionářů společnosti. Tato teorie má svůj původ již v díle ekonoma Adama Smitha
a jedním z jejích nejvýraznějších zástupců ve 20. století byl Milton Friedman,
který ji shrnul ve svém citátu: „Existuje jedna jediná společenská odpovědnost
obchodní společnosti – aby použila své zdroje k takovým aktivitám, které vedou
ke zvyšování zisku za podmínky, že daná společnost dodržuje pravidla hry,
což znamená, že se účastní konkurenčního boje, aniž by se uchylovala k podvodným
či klamavým jednáním.“169 Jiné varianty této teorie zmiňují růst kursu akcií dané
společnosti, nikoliv nutně maximalizaci zisku.
Možné úskalí této teorie tkví v tom, že ve své nejzákladnější podobě
(viz výše) neříká, v jakém časovém horizontu má společnost o maximalizaci zisku
usilovat. Pokud by kupříkladu měla společnost za cíl co největší ziskovost
v krátkodobém horizontu, zřejmě by obtížně obhajovala případné investice,
které by se v hospodářských výsledcích projevily až třeba za desítky let. Zastánci
pojetí teorie shareholder value zdůrazňujícího ziskovost či cenu akcií v krátkodobém
horizontu by tedy mohli argumentovat, že např. dostavba Jaderné elektrárny Temelín
by byla porušením povinnosti loajality, neboť sleduje více veřejný zájem
než krátkodobou
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byť by takové záměry mohly mít z dlouhodobého hlediska pozitivní dopad
na obě zmíněné proměnné.
Ve své kritice přístupů odpovídajících teorii stakeholder value
poukazuje Friedman na skutečnost, že i vynaložení zdrojů zdánlivě ve prospěch
jiných subjektů než akcionářů může být obhajitelné také z pozic teorie shareholder
value: např. investice do úrovně vzdělanosti místní komunity může v delším
časovém horizontu zvýšit kvalitu pracovní síly, kterou bude mít daná společnost
k dispozici, což ve svém důsledku projeví na vyšší ziskovosti.172 Lze tedy shrnout,
že dle Friedmana je nutno obdobné investice posuzovat vždy z pohledu akcionářů
a ptát se, zda jim určitá investice může přinést prospěch (byť třeba až za delší čas).
V podobném duchu argumentují ohledně teorie shareholder value
s důrazem na dlouhodobé výsledky (tzv. „long-term shareholder value“) T. Koller,
M. Goedhart a D. Wessels, kteří uvádějí, že v konkurenčním prostředí probíhá boj
o kvalitní pracovní sílu a obchodní společnosti se proto musí o ty nejlepší
zaměstnance na trhu náležitě starat (ať už ve smyslu atraktivní mzdy či třeba
vhodného pracovního prostředí). Toto platí čím dál více vzhledem k rostoucí
28. července 2015, s tím, že pokud by důsledkem investic do dostavby Jaderné elektrárny Temelín
byla nižší (či žádná) dividenda, jednalo by se o porušení povinnosti loajality.
171

Na riziko preference krátkodobých cílů upozorňuje ve své práci B. Dubanská: „Nicméně takový

přístup [teorie shareholder value] se přílišnou měrou soustřeďuje na krátkodobý zisk (což je zajímavé
zejména pro spekulativní investory). Zapomíná se pak na dlouhodobé strategie udržení ziskovosti
a podpory vývoje a výzkumu. Takové projekty jsou pak prospěšné i pro celou veřejnost. Dlouhodobé
plány, a to zejména ty nákladnější, se nesetkávají s velkou podporou společníků, neboť ti mají většinou
zájem na co nejvyšším a nejrychlejším zisku.“ Blíže ke srovnání obou teorií a k určitému
kompromisnímu přístupu viz DUBANSKÁ, Barbora. Odpovědnost členů představenstva a dozorčí
rady akciové společnosti ve srovnávacím pohledu [online]. Praha, 2010 [cit. 15. 10. 2017]. Disertační
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mobilitě zaměstnanců a s tím související větší možností volby zaměstnavatele.
Společnosti s nejlepšími zaměstnanci pak dosáhnou nejlepších výsledků.173
C. O’Reilly a M. Tushman dospívají k závěru, že životaschopnost
obchodních společností je z dlouhodobého hlediska dána schopností paralelního
a) využívání momentálně profitabilního obchodního modelu a b) investování (peněz,
časové kapacity zaměstnanců atd.) za účelem objevení nových obchodních modelů,
které se profitabilními teprve stanou. Své závěry pak autoři dokládají detailními
případovými studiemi společností, které kombinaci obou zmíněných aktivit zvládají
(např. Amazon) a společností, které toto historicky nezvládly (např. Kodak
či Blackberry).174 Právě popsané lze tedy vykládat v tom smyslu, že silná orientace
na krátkodobou ziskovost je dle autorů pro určitou obchodní společnost přímo
nežádoucí.

4.1.2.

Teorie stakeholder value
Přístup zaměřený na maximalizaci zisku určitou obchodní společností

je v posledních letech stále častěji kritizován. Někteří autoři175 poukazují,
že prosazování konceptu shareholder value dosáhlo svého vrcholu kolem roku 2000
(tehdy byla částí odborné veřejnosti přirovnávána dominance shareholder value

173
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nad jinými

koncepty

avšak jeho dominance

k vítězství
byla

výrazně

kapitalismu
oslabena

nad

v důsledku

komunismem),176
kolapsů

velkých

amerických společností před ekonomickou krizí (např. Enron) a v jejím průběhu.177
Historicky byla teorie stakeholder value silněji zastoupená v právní teorii
kontinentální Evropy.178
Kritici spatřují v tradičním chování obchodních společnosti příliš
zaměřeném na krátkodobý zisk příčiny různých společenských, ekonomických
a environmentálních problémů.179,180 Jinými slovy, obchodní společnosti dle těchto
autorů na jedné straně profitují z výhod, které jim právní řády poskytují, na straně
druhé jsou jejich cíle definovány zpravidla jen finančním kapitálem, zatímco jiné
formy kapitálu, které se stávají stále vzácnějšími, nejsou nijak zohledňovány.181
V důsledku právě popsaného se objevila celá řada konceptů, které reflektují právě
176

KRAAKMAN, Reinier, HANSMANN, Henry. The End of History For Corporate Law. Harvard

Law School Discussion Paper. 2000, č. 280, 36 s.
177

Přetrvávající dominanci teorie shareholder value v anglosaském prostředí konstatoval v roce 2007

ve svém díle P. Kuhn. Viz KUHN, Petr. Vliv komunitární úpravy na české společenstevní právo.
Závod kde dnu? In Sborník č. 32 PF UK ze setkání kateder obchodního práva právnických fakult
České republiky a Slovenské republiky. 2007, s. 172. ISBN 9788085889864.
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Tato inklinace pak měla svůj odraz i kupříkladu v ustanoveních obchodněprávních předpisů

stanovících spolurozhodovací práva zaměstnanců (např. v Německu). Blíže viz ČERNÁ, Stanislava.
K některým aspektům zájmu kapitálové společnosti. In ČECH, Petr, ČERNÁ, Stanislava a kol. Právo
společností – ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku. Pocta Ivaně Štenglové
k 70. narozeninám. Praha: C. H. Beck, 2012, 288 s., s. 70. ISBN 978-80-7400-262-5.
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Např. PORTER, Michael, KRAMER. Mark, Capitalism is under siege... Diminished trust

in business is causing political leaders to set policies that sap economic growth… Business is caught
in a vicious circle... The purpose of the corporation must be redefined around. Harvard Business
Review. 2011, 89(1-2), s. 62-77. ISSN 0017-8012.
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Někteří autoři rovněž zpochybňují interpretaci americké judikatury, která bývá citovaná na

podporu konceptu shareholder value. Blíže viz STOUT 2012 op. cit. sub 175, s. 25 - 29.
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požadavek na zohledňování i jiných než jen finančních výsledků obchodních aktivit
společností. V české literatuře bývá zmiňován zejména koncept corporate social
responsibilty, popsaný např. v komentáři k zákonu o obchodních korporacích:
„Vždy je proto třeba promítat do zájmů společnosti aktuální potřeby lidské
společnosti a její zájmy na zdraví lidí, životním prostředí apod. Vždy má tedy smysl
sledovat i okolnosti sociální odpovědnosti (corporate social and environmental
responsibility).“182 Corporate social responsibility je však jen jedním z existujících
přístupů. Za alternativy, které se prosazují především v Evropě a USA,
pak lze zmínit koncepty sdílené hodnoty (creating shared value)183 či vzájemnosti
(mutuality).184 Jakkoliv se jednotlivé koncepty mohou v určitých aspektech lišit,
společný jim je požadavek, aby obchodní společnosti ve svých aktivitách
zohledňovaly nejen zájmy akcionářů, ale i zájmy zaměstnanců, dodavatelů, dalších
skupin svázaných se společností a také zájmy veřejné.185, Při zohledňování těchto
zájmů jsou pak kvalitativní požadavky na rozhodovací proces orgánů společností
určeny zejména podmínkami pro aplikaci pravidla podnikatelského úsudku.186
Někteří zastánci těchto přístupů dále argumentují, že změna v přístupu
k obchodním společnostem se v budoucnu projeví např. též v právní úpravě účetních
standardů, v důsledku čehož budou v účetních dokumentech zaznamenávány nejen

182

ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. Komentář k ustanovení § 51. In ŠTENGLOVÁ a kol.

2017, op. cit. sub 53, s. 150 - 158. K odlišnému názoru viz SOSNA 2014 op. cit. sub 83, s. 16.
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PORTER a KRAMER 2011, op. cit. sub 179.
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Autor této práce se v rámci svého studia zúčastnil třídenní konference „Responsible Business

Forum“, organizované Oxfordskou univerzitou ve dnech 13. – 14. května 2016 a přímo zaměřené
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výsledky ve smyslu změn ve finančním kapitálu (zisk či ztráta), ale rovněž dopady
na jiné formy kapitálu.187
Shora popsaný trend nachází svůj odraz rovněž v některých právních
úpravách. Například britský zákon o obchodních společnostech (The Companies Act
2006)188 v ustanovení § 172 odst. 1 pod písmeny a) – f) výslovně stanoví, že člen
statutárního orgánu (v originále director) musí ve svém rozhodování zohledňovat
dlouhodobý dopad daného rozhodnutí, zájmy zaměstnanců, vztahy s dodavateli
a zákazníky, dopad na místní komunitu a životní prostředí, dopad na reputaci
společnosti a na standard férového jednání mezi členy společnosti.189 Taková úprava
však nemusí být vnímána jako jednoznačný příklon k teorii stakeholder value.
Dle S. Černé je zmíněné ustanovené možné interpretovat tak, že zachovává
nejdůležitější postavení zájmu akcionáře a k zájmům ostatních skupin se má toliko
přihlížet. Při tomto výkladu lze pak hovořit o modifikovaném pojetí teorie
shareholder value. 190

Účel společnosti

4.1.3.

Dalším relevantním faktorem pro posouzení splnění či nesplnění
povinnosti loajality je též deklarovaný účel určité společnosti. Jak upozorňuje
P. Čech: „V zahraničí se obsah povinnosti [loajality] nejčastěji zobecňuje tak,
že loajální společník: aktivně podporuje účel společnosti, pro který se s ostatními
187

Např. BARKER, Richard. Environmental Accounting & Reporting [prezentace]. Oxford

University, Saïd Business School. 2017, 7 s.
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společníky smluvně spojil k vytvoření společnosti, resp. pro nějž do společnosti
vstoupil (...)“191 Rovněž M. Friedman zmiňuje možnost, že určitá společnost může
být založena za jiným účelem než pouhé maximalizace zisku a že v takovém případě
není porušením povinnosti loajality o naplnění takového účelu usilovat.192
Např. Skupina ČEZ, jejíž součástí je především ČEZ, a.s., deklaruje jako svůj účel
„zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti,
jejím cílem je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší
kvalitě života.“193 Nad to řadí mezi své strategické záměry: „V rámci projektů
podporujících

dlouhodobé

bezpečné

využití

jaderných

elektráren

vytvořit

předpoklady pro jejich provozování po dobu 50 a více let. V souladu se Státní
energetickou koncepcí zodpovědně připravovat podmínky pro výstavbu nových
jaderných bloků.“194. Lze tedy argumentovat, že každý potenciální investor může
při zvažování své investice předpokládat, že ČEZ bude o naplňování deklarovaného
účelu, který přinejmenším z krátkodobého hlediska nemusí být zcela konzistentní
s úsilím o maximální ziskovost, skutečně usilovat.

4.1.4.

Důsledky
V České republice neexistuje judikatura, která by konzistentně

a jednoznačně svědčila o uplatnění teorie shareholder value s důrazem na krátkodobé
191

ČECH, Petr. Povinnost loajality vůči akcionářům a zájmům společnosti. In DĚDIČ, Jan,

ŠTENGLOVÁ, Ivana, KŘÍŽ, Radim, ČECH, Petr: Akciové společnosti. 7., přepracované vydání.
Praha: C. H. Beck, 2012, 697 s., s. 357. ISBN 978-80-7400-404-9.
192
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Skupina ČEZ. Výroční zpráva Skupiny ČEZ za rok 2016 [online]. Praha: Skupina ČEZ, 2017

[cit. 6. 11. 2017]. Dostupná z WWW: https://www.cez.cz/edee/content/file/investori/vz-2016/vz2016-cz.pdf.
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hospodářské výsledky. V tuzemském právním prostředí lze spíš dovozovat zájmovou
svébytnost společnosti – neplatí tedy, že zájem společnosti by byl roven
(krátkodobému) zájmu akcionáře.195 S. Černá v této souvislosti výslovně uvádí,
že „společnost jako subjekt typicky – nikoli ale výlučně – s vizí trvalosti, tedy
na dobu neurčitou, je pak zaměřena (a takto výslovně či implicitně deklarována)
ke kontinuitě, perspektivě a dlouhodobému ekonomickému úspěchu.“196 Jak tedy
vyplývá z porovnání teorií shareholder value a stakeholder value, v praxi akciových
společností s majetkovou účastí státu mohou být obhajitelná obchodní rozhodnutí,
která jsou v souladu se strategickými záměry státu a která zároveň nemusí být
v krátkodobém horizontu zisková. Tento závěr může být dále posílen deklarovaným
účelem dané akciové společnosti.

Zásadní pak v daném případě dále bude, aby příslušný orgán dokázal
splnit podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích pro uplatnění
pravidla podnikatelského úsudku. V tomto kontextu bude zřejmě zejména důležité
prokázat informovanost u těch rozhodnutí, u nichž nemusí být hospodářský přínos
na první

pohled

zjevný.

K porušení

povinnosti

loajality

by

docházelo

např. za situace, kdy by učiněné rozhodnutí bylo sice informované, avšak z těchto
informací by vyplývalo, že ani v dlouhodobém časovém horizontu nemůže mít
pro společnost příznivé hospodářské důsledky. Zde je třeba zopakovat, že příznivých
hospodářských důsledků může být dosaženo i nepřímo – např. zmiňovanými
investicemi ve prospěch komunity, které by sice přímo ziskovost nezvýšily, avšak
195

Kromě odborné literatury a judikatury lze dle S. Černé i teleologicky argumentovat i tím, že

akcionář těží z oddělení svého majetku a majetku společnosti jako podnikatelského subjektu, a proto
nemůže legitimně očekávat, že společnost bude prosazovat výlučně jen jeho zájmy. ČERNÁ 2012 op.
cit. sub 178, s. 75. Takto formulovaná argumentace odpovídá rovněž kritice teorie shareholder value
popsané v kapitole 4.1.2.
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by vedly ke zvýšení kvality dostupné pracovní síly (díky které pak dojde ke zlepšení
hospodářských výsledků), případně by zvýšily loajalitu zákazníků (členů komunity)
ke společnosti. K porušení povinnosti loajality by dále došlo v případě rozhodnutí,
které by bylo zcela zjevně v rozporu s deklarovaným účelem dané společnosti.
V případě výše uvedeného příkladu ČEZu by nemělo být
u dlouhodobých investic až tak obtížné doložit informovanost při rozhodování.
Významné kapitálové investice v energetickém sektoru totiž bývají zcela standardně
uskutečňovány na základě komplexních modelů, které se snaží předvídat různé
scénáře možného vývoje v daném odvětví (při zohlednění celé řady proměnných,
např. nákladů na produkci elektřiny dle zdrojů, cen vstupů, vývoje legislativy
upravující státní podpory atp.).197
Zmíněná argumentace bude platit i v situacích, kdy bude členem
voleného orgánu státní zaměstnanec, který je dle ZSS povinen prosazovat zájmy
státu (blíže viz podbod 2.2.1.4.). Takový zaměstnanec tedy neporuší povinnost
loajality vůči společnosti, jejíhož orgánu je členem, bude-li při dodržení shora
uvedených podmínek při svém rozhodování zohledňovat rovněž zájmy státu.
Na základě výše uvedeného lze tedy shrnout, že jakkoliv se může
na první pohled jevit jako problematické využívat korporace soukromého práva
k realizaci veřejných účelů,198 rozhodnutí sledující veřejný účel mohou být současně
v souladu s požadavky korporačního práva, a to i přes absenci krátkodobého
pozitivního dopadu na ziskovost či cenu akcií.

197

Autor této práce se podílel v posledních třech letech na několika významných projektech

v energetickém sektoru (byť ve všech případech mimo ČR).
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4.2.

Problém oddělení vlastnictví od řízení u právnických osob

s majetkovou účastí státu (principal-agent problém)
4.2.1.

Popis problému
U státu-akcionáře a státu-zakladatele existuje vyšší riziko výskytu

tzv. „principal-agent“ problému. Jeho moderní popis vychází z teorií, které
se objevily v 70. letech ve Spojených státech amerických, a v kontextu korporací
jsou spjaty s pracemi ekonomů (a profesorů na Harvardově univerzitě) M. Jensena
a W. Mecklinga.199 Ve středu zájmu těchto autorů je existence určitého přirozeného
nesouladu mezi zájmy „zastoupeného“ (principal) a jeho zástupce (agent).
Zastoupení je zde míněno v širším smyslu – ne nutně zastoupení, jak je vymezeno
v českém právním řádu, ale spíše jde o situace, kdy určitá osoba sama nevykonává
určitou činnost nebo se sama nestane členem určitého orgánu, ale zvolí či jmenuje
k tomuto účelu osobu jinou („agenta“).
Oba autoři popsali zmíněný problém v době, kdy ve Spojených státech
dominovalo zohledňování zájmů akcionáře při rozhodování obchodní společnosti
(teorie shareholder value), nicméně varianta principal-agent problému se vyskytuje
i v dnešní době. Zatímco v centru zájmu M. Jensena a W. Mecklinga byl nesoulad
zájmu akcionáře a statutárního orgánu společnosti, v případě právnických osob
s majetkovou účastí státu lze vysledovat dva nesoulady (dvě „úrovně“ principalagent problému): 1) mezi zájmy státu-akcionáře (či zakladatele) a zájmy

199

JENSEN, Michael, MECKLING, William. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency

Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics [online]. 1976, Vol. 3, No. 4, s. 305 360. Dostupné z WWW:
https://www2.bc.edu/thomaschemmanur/phdfincorp/MF891%20papers/Jensen%20and%20Meckling%201976.pdf.
405X.
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vykonavatele akcionářských (zakladatelských) práv200 a 2) mezi zájmem příslušné
právnické osoby a zájmy jednotlivých členů statutárních či kontrolních orgánů. Hrozí
tedy, že jednotlivé osoby, které jsou vykonavateli akcionářských či zakladatelských
práv (tedy pověření zaměstnanci ministerstev) nebo členy statutárních orgánů
(jednotliví členové představenstva či ředitelé státních podniků), budou při svých
rozhodnutích sledovat (v určité míře) své vlastní zájmy namísto striktního
dodržování povinností stanovených zákonem, stanovami společnosti či smlouvou
o výkonu funkce.
Výše popsaný problém je pak ještě závaznější u těch akciových
společností či státních podniků, které působí v odvětvích ekonomiky, kde je narušeno
fungování tržních mechanismů, neprobíhá tedy plnohodnotná hospodářská soutěž,
a tudíž chybí srovnání výkonnosti těchto subjektů s majetkovou účastí státu
s konkurenty. Toto je významné ve vztahu k majetkovým účastem České republiky.
Dle Strategie vlastnické politiky státu (byť zatím neschválené) tvoří nevýznamnější
skupinu státních podniků a akciových společností s majetkovou účastí státu
tzv. strategické subjekty, které operují „mimo standardní konkurenční prostředí“.201
Je proto třeba, aby existovaly takové mechanismy, které budou motivy
uvedených „zástupců“ a jejich následné rozhodování žádoucím způsobem
usměrňovat. Jako nástroje takového usměrňování zmiňují Jensen a Meckling
a) finanční stimuly (odměňování) a b) nástroje kontroly (monitoringu) rozhodování
zmíněných osob.202

200

Viz též poznámka pod čarou č. 12.

201

Česká republika, ministerstvo financí 2016, op. cit. sub 165, s. 16.

202
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4.2.2.

Odměňování jako nástroj zmírnění principal-agent problému
Potenciál využití finančních stimulů k usměrňování rozhodnutí osob

vykonávající za stát práva akcionáře či zakladatele omezený. Na tyto zaměstnance
se totiž zpravidla vztahuje zákon o státní službě a jejich odměňování se tedy
na základě odkazu v ustanovení § 144 odst. 1 řídí zákoníkem práce. Tito zaměstnanci
jsou odměňování na základě platového tarifu (dle zařazení do platové třídy
a platového stupně) a nelze tedy (výrazně) „usměrňovat“ jejich motivy např. skrze
provázání jejich odměny s hospodářskými výsledky (či třeba určitými nefinančními
cíli) dané právnické osoby.
Pokud by byl (v jiném případě) státní zaměstnanec současně členem
statutárního či kontrolního orgánu akciové společnosti či státního podniku, uplatní
se vůči němu omezení obsažené ve větě druhé ustanovení § 81 odst. 1 ZSS, která
stanoví, že „celkový úhrn odměn vyplacených státnímu zaměstnanci za všechna
členství v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob provozujících
podnikatelskou činnost za kalendářní rok včetně podílu na zisku či jiného plnění činí
nejvýše 25 % z ročního úhrnu nejvyššího platového tarifu a nejvýše přípustného
osobního příplatku v příslušné platové třídě.“203
V případě členů statutárních či kontrolních orgánů, kteří nejsou
státními zaměstnanci, efektivní použití finančních stimulů teoreticky možné je,
neboť u těchto osob konkrétní způsob výše určení odměny jako v případě státních
203

Před novelou č. 144/2017 Sb. obsahovalo toto ustanovení zákaz pobírat od příslušné právnické
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kteří ve služebním poměru nejsou. Pro ně platí ustanovení § 303 odst. 3 zákoníku práce, které pobírání
odměn nadále zakazuje (přičemž na ministerstva se tato norma vztahuje v důsledku odst. 1 písm. a)
téhož paragrafu). Viz též BĚLINA, Miroslav. Komentář k ustanovení § 303. In BĚLINA, M.,
DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, 1640 s., s. 1173 –
1178. ISBN 978-80-7400-290-8.
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zaměstnanců určen není. Možnost provázání odměn těchto osob s určitými cíli
(finančními či nefinančními) zde proto v úvahu přichází. Pro akciové společnosti
platí jako základní pravidlo, že odměňování je upraveno v smlouvě o výkonu funkce,
kterou typicky schvaluje valná hromada (blíže viz ustanovení § 59 – 61 ZOK).
S ředitelem státního podniku, který je zaměstnancem přímo státního podniku,204
pak sjednává dle ustanovení § 113 odst. 2 zákoníku práce mzdu ministr,
který jej do pozice

ředitele

jmenoval

(případně

vláda

dle

ustanovení

§ 12 odst. 2 ZSP). U členů dozorčí rady státního podniku, kteří nejsou státními
zaměstnanci, chybí úprava obdobná ustanovením § 33 odst. 3 a § 113 odst. 2
zákoníku práce. Odměna těchto osob za členství v dozorčí radě by tedy také měla být
určena na základě smluv o výkonu funkce (byť to zákon o státním podniku výslovně
nestanoví), tedy stejně jako u členů dozorčích rad akciových společností (viz výše).

4.2.3.

Kontrolní mechanismy jako nástroj zmírnění principal-agent problému
Nástroje kontroly v případě právnických osob s majetkovou účastí

státu lze členit na vnitřní a vnější.

4.2.3.1.

Vnitřní kontrola
Vnitřní kontrola není specifická pro právnické osoby s majetkovou

účastí státu a je proto uvedena pouze pro úplnost. Klíčová je zde činnost dozorčí rady
akciové společnosti nebo státního podniku. Dle ustanovení § 446 ZOK dohlíží
dozorčí rada na výkon působnosti představenstva a na činnost celé společnosti.
U akciových společností v dualistickém systému je její zřízení povinné (na rozdíl
od společnosti s ručením omezeným). Právní nástroje kontroly prováděné dozorčí
204

Zaměstnancem státního podniku je ředitel dle ustanovení § 33 odst. 3 zákoníku práce,

na které odkazuje ustanovení § 12 odst. 2 ZSP.
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radou lze rozdělit na předběžné (ex ante) a následné (ex ante).205 Do první skupiny
se řadí udělování souhlasu s některými právními jednáními představenstva
či k převodu akcií na jméno. Do druhé skupiny pak náleží například přezkum
účetních dokumentů, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami či výkonu
působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře.206 Určení,
kdo je a kdo není kvalifikovaným akcionářem v určité akciové společnosti, pak
závisí na kombinaci výše základního kapitálu a podílu, jemuž odpovídají akcie
daného akcionáře.

4.2.3.2.

Nástroje vnější kontroly
Státní podniky jsou předmětem kontroly dle zákonů č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole, č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, a č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu (zákon o NKÚ).207 Detailní rozbor těchto (v jistém

205

Blíže viz LASÁK, Jan, FILIP, Václav. Komentář k ustanovení § 446. In LASÁK, J., POKORNÁ,

J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. 2014, op. cit. sub 32, s. 2089 – 2102.
206

Tamtéž, s. 2090.

207

V praxi se dále objevil např. ad hoc pokus vyhodnotit kvalitu výkonu práv a povinností členy

dozorčích rad ve vybraných akciových společnostech a státních podnicích (ČEZ, a.s., České aerolinie,
a.s., Letiště Praha, a.s., ČEPRO, a.s., MERO ČR, a.s., ČEPD, a.s., České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s.,
Lesy České republiky, s.p.), iniciovaný ministerstvem financí, jehož zaměstnanci vykonávají
akcionářská a zakladatelská práva v těchto subjektech. Z pohledu korporačního práva lze mít jisté
pochybnosti, zda členové dozorčích rad měli povinnost kontrole poskytnout nutnou součinnost
(kterou reálně poskytli). Kromě pochybného právního ukotvení a nesystematičnosti takové kontroly
lze takovému postupu rovněž vytknout konkrétní obsahové nedostatky. Zmíněná kontrola
se systematicky nezabývala tím, zda členové dozorčích rad jednají v souladu s povinnostmi loajality
a péče, nýbrž se omezila jen na prověření některých formalit jako např. ověření znalosti jednacího
řádu a stanov dané společnosti či podniku. Lze shrnout, že přínos popsané kontroly byl
pro vyhodnocení kvality rozhodnutí členů statutárních a kontrolních orgánů společností s majetkovou
účastí

státu

minimální.

Blíže

viz

např. http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-
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smyslu standardních) druhů kontrol státního podniku přesahuje rámec tématu
této rigorózní práce. Výjimkou, která si zasluhuje pozornost, bylo v případě kontroly
NKÚ zvažované rozšíření působnosti tohoto úřadu i na akciové společnosti
s majetkovou účastí státu.
Určitým

specifickým,

v úvahu

přicházejícím,

nástrojem,

který umožňuje (v materiálním smyslu) kontrolu veřejností, je dále režim zákona
o svobodném přístupu k informacím („ZSPI“). V posledních letech byla odbornou
veřejností diskutována a judikaturou opakovaně řešena otázka, v jakých případech
by se měl režim zákona vztahovat též na státní podniky a akciové společnosti
s majetkovou účastí státu. Oba nastíněné problémy jsou analyzovány v následujících
odstavcích.

a)

Dohled veřejnosti prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím

Zákonné vymezení
Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecný právní předpis,
který komplexně upravuje Listinou základních práv a svobod208 („LZPS“) zaručené
právo na informace (čl. 17). Nakolik jsou ustanovení zákona relevantní i pro akciové
společnosti s majetkovou účastí státu a státní podniky, není na první pohled zřejmé.
Zákon ve svém ustanovení § 2 odst. 1 určuje jako povinné subjekty státní orgány,
územní samosprávné celky (a jejich orgány) a veřejné instituce (souhrnně někdy
literaturou označované jako základní povinné subjekty209); dále pak v ustanovení
2 odst. 2 ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem

verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti/2011/zadost-o-poskytnuti-informaci-podlezako-9199 [cit. 5. 6. 2015].
208

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.

209

Blíže viz SLÁDEČEK op. cit. sub 142, s. 427-431.
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chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti
veřejné správy (souhrnně označované jako další povinné subjekty210).
Termín „veřejné instituce“, jak trefně poznamenává V. Mikule,
je bez dalšího obtížně vyložitelný,211 což platilo ještě více po novele zákona, v jejímž
důsledku tento přestal ve svém ustanovení § 2 odst. 1 vyžadovat pro svoji aplikaci,
aby daná veřejná instituce „hospodařila s veřejnými prostředky“.212 Které subjekty
spadají mezi veřejné instituce, tak určila judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího
správního soudu - jednak u některých konkrétních subjektů a zejména
pak obecnějším vymezením definičních znaků, které musí subjekt splňovat,
aby jej bylo možno pod termín „veřejné instituce“, a tím pádem i pod režim zákona
o svobodném přístupu k informacím, subsumovat.

Závěry judikatury
Příkladem složitosti této problematiky je judikatura týkající se Letiště
Praha, s.p. („Letiště Praha“) V tomto případě byl zmíněný státní podnik požádán
o poskytnutí informací, což odmítl s tím, že nepatří mezi povinné subjekty dle
zákona o svobodném přístupu k informacím. Vzniklý spor se dostal před Nejvyšší
správní soud, který se v rozhodnutí č. j. 6 As 52/2004213 přiklonil k názoru státního

210

SLÁDEČEK, op. cit. sub 142, s. 428.

211

MIKULE, Vladimír. Kapitola XXXVII. Právo na přístup k informacím. In HENDRYCH, Dušan

a kol. Správní právo, obecná část, 7. vydání, C. H. Beck: Praha, 2006, s. 678. ISBN 978-80-7400624-1.
212

Zákon č. 61/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb.,
a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
213

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. ledna 2006, sp. zn. 6 As 52/2004.
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podniku a uzavřel, že Letiště Praha není veřejnou institucí povinnou k poskytnutí
informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nejvyšší správní soud při
tom akcentoval výdělečnou povahu činnosti státního podniku a způsob vzniku dnem
zápisem do obchodního rejstříku jakožto znaky, kvůli kterým je právní postavení
tohoto

subjektu

srovnatelné

s podnikajícími

soukromoprávními

subjekty.214

Tyto aspekty státního podniku dle Nejvyššího správního soudu převažují
i nad případným naplňováním veřejného účelu při jeho činnosti.
Ústavní soud se se závěry Nejvyššího správního soudu neztotožnil.
V nálezu sp. zn. I. ÚS 260/06215 Ústavní soud vymezil soubor kritérií, na jejichž
základě se určí, zda je určitý subjekt institucí soukromou nebo veřejnou, přičemž
rozhodující je to, které znaky převažují. Jedná se o tato hlediska:
a) způsob vzniku (zániku) instituce (z pohledu přítomnosti
či nepřítomnosti soukromoprávního úkonu)
b) kdo je zřizovatelem (zda jím je stát či nikoli),
c) který subjekt vytváří jednotlivé orgány instituce (zda dochází
ke kreaci orgánů státem či nikoli),

214

„Státní podnik pak vzniká podle § 5 zákona o státním podniku dnem, ke kterému byl zapsán

do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává zakladatel. Jde tedy o proceduru principiálně
totožnou s procedurou aplikovatelnou na založení a vznik obchodních společností. (…) Je-li kromě
právě uvedeného činnost příslušného státního podniku činností výdělečného charakteru, jež je jinak
srovnatelná s činností jiných subjektů disponujících příslušným podnikatelským oprávněním, pak není
důvodu považovat příslušný subjekt, byť podnikající ve formě státního podniku, za osobu práva
veřejného, jež by byla veřejnou institucí, a tedy není důvodu jej považovat ani za povinný subjekt
podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. (…) z hlediska zákona nemůže být
rozdílu v tom, zda stát se fakticky účastní podnikání tak, že založí obchodní společnost, nebo zda
založí subjekt ve formě státního podniku.“ Tamtéž.
215

Nález Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2007, sp. zn. I. ÚS 260/06.
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d) existence či neexistence státního dohledu nad činností instituce
(existence státního dohledu je typická pro veřejné instituce), a
e) účel instituce.216
Podle těchto kritérií posoudil Ústavní soud obecně právní formu
státního podniku a své závěry poté aplikoval i na Letiště Praha, přičemž rozhodl,
že tento státní podnik je veřejnou institucí a vztahují se tak na něj povinnosti
dle zákona o svobodném přístupu k informacím.217 Vzhledem k obecnosti
argumentace v nálezu není vyloučeno, že se režim zákona bude vztahovat na všechny
státní podniky.
Ještě pozoruhodnější ovšem je skutečnost, že následná rozhodovací
praxe Nejvyššího správního soudu zařadila mezi veřejné instituce rovněž některé
akciové společnosti. V těchto případech se nejednalo jen o společnosti, kde by byl
veřejnoprávní subjekt jediným akcionářem (např. u Dopravního podniku
hl. m. Prahy, a.s.,218 nebo u fotbalového oddílu FC Hradec Králové, a.s.219),
ale i o ČEZ,220 v němž činí majetková účast veřejnoprávního subjektu (České
republiky) jen přibližně 70%.221 Ve svých úvahách se přitom Nejvyšší správní soud
opřel o argumentaci Ústavního soudu ze zmíněného rozhodnutí o Letišti Praha
a použil stejná kritéria pro posouzení, zda je daná akciová společnost veřejnou
institucí či nikoliv.

216

Tamtéž, s. 6.

217

K rozboru rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu viz též KORBEL, František.

Přehled judikatury ve věcech práva na informace. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013, s. 424.
ISBN 978-80-7478-022-6.
218

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. října 2011, sp. zn. 1 As 114/2011.

219

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. května 2008, sp. zn. 8 As 57/2006.

220

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. října 2009, sp. zn. 2 Ans 4/2009.

221

Viz např. http://www.cez.cz/cs/pro-investory/akcie/struktura-akcionaru.html.
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Nález Ústavního soudu ve věci ČEZu
Významnou změnu pro interpretaci okruhu povinných subjektů
dle zákona o svobodném přístupu k informacím přinesl nález Ústavního soudu
z června 2017,222 v němž Ústavní soud (odchylně od Nejvyššího správního soudu)
konstatoval, že ČEZ veřejnou institucí ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZSPI není.
Relevantním pro Ústavní soud bylo rozlišování, zda v daném případě
dotčenými subjekty jsou v konečné instanci jen veřejnoprávní subjekty, nebo rovněž
subjekty soukromoprávní. Soud zmiňuje, že dle Listiny základních práv a svobod
je adresátem povinností plynoucích z práva na informace (čl. 17 odst. 1 a 5)
pouze veřejná moc, potažmo veřejnoprávní subjekty. Realizace práva na informace
se pak děje prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím,
a to (mimo jiné) ve vztahu k „veřejným institucím“ (ustanovení § 2 odst. 1 ZSPI)
jakožto povinným subjektům. Obchodní společnost, tedy soukromoprávní subjekt,
by dle soudu mohla být veřejnou institucí v situaci, kdy by jedinými vlastníky takové
společnosti byly pouze zmíněné subjekty veřejnoprávní.223 Má-li ČEZ i akcionáře,
kteří jsou soukromoprávními subjekty, nemůže jejich postavení být v konečném
důsledku zhoršováno subsumpcí společnosti pod povinné subjekty dle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Toto platí i v situaci, kdy ČEZ dle soudu plní
určitý veřejný účel. Ústavní soud argumentoval, že pojem „veřejná instituce“
je natolik neurčitý, že jeho vztáhnutí na ČEZ by odporovalo požadavkům ústavního
pořádku, aby povinnosti byly stanoveny na základě zákona (čl. 4 odst. 1 LZPS),
při dodržení zásad (dostatečné) určitosti a proporcionality příslušných právních
norem.224

222

Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2017, sp. zn. IV. ÚS 1146/16.

223

Tamtéž, s. 19.

224

Tamtéž, s. 18.
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Při svém hodnocení v rámci uplatnění principu proporcionality dále
Ústavní soud argumentoval,225 že důsledkem režimu zákona o svobodném přístupu
k informacím by bylo riziko poškození dotčené společnosti v rámci hospodářské
soutěže. Jako příklad pak soud uvádí zveřejnění informací týkajících se unikátního
know-how. K argumentu o zneužitelnosti poskytnutých informací lze poznamenat,
že dle ustanovení § 9 ZSPI povinné subjekty neposkytují informace, kterou jsou
obchodním

tajemstvím.226

Definiční

znaky

obchodního

tajemství

jsou

vymezeny ustanovení § 504 OZ: konkurenční význam, určitost, ocenitelnost a běžná
nedostupnost v obchodních kruzích.227 Konečně z procesního hlediska bylo v řízení
namítáno, že soudy vztahují aplikaci zákona o svobodném přístupu k informacím
potažmo správního řádu228 na subjekty, jejichž struktura aplikaci těchto předpisů
neodpovídá.229, 230

225

Tamtéž, s. 20.

226

Kromě uvedené argumentace by se patrně dalo podpůrně namítnout, že riziko zhoršení postavení

vůči konkurenci bude méně významné v těch případech, kdy neprobíhá plnohodnotný konkurenční
boj. Toto přitom v případě právnických osob s majetkovou účastí státu zřejmě nebude výjimkou –
viz zmínka o strategických subjektech v bodu 4.2.1.
227

Na evropské úrovni byla v roce 2016 Radou Evropské unie schválena směrnice o ochraně

nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství), jejímž jedním z cílů
je právě zajistit účinnou ochranu těchto citlivých informací. Viz Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních
informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním.
228
229

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Toto bývá akcentováno např. v souvislosti s úpravou odvolacího řízení podle ustanovení

§ 16 a § 20 ZSPI. O odvolání má totiž standardně rozhodovat nadřízený organ a nelze-li tento určit,
pak ten, kdo stojí v čele povinného subjektu. Není přitom zcela zřejmé, o v případě akciové
společnosti jednat. Nevhodnost vlastní struktury pro tento proces namítala společnost ČEZ, a.s.,
ve výše zmíněném rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Ans 4/2009 (viz s. 3 rozsudku).
230

Blíže viz MATES, Pavel. Veřejná instituce a informační povinnost. Právní rozhledy. 2014, č. 15-

16, s. 557 - 561. ISSN 1210-6410.
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Důsledky
Znamená nález Ústavního soudu, že akciové společnosti nemůžou
pod režim zákona o svobodném přístupu k informacím spadat? Nikoliv. Nález totiž
obsahuje rovněž i obecný závěr, že „...Uvedené závěry nebrání tomu, aby byla
stěžovatelce či jakékoliv jiné obchodní společnosti (případně i s ohledem na účast
státu) stanovena povinnost poskytovat informace o své činnosti, bude-li
na tom veřejný zájem. Takováto povinnost však musí být stanovena zákonem.“231, 232
Příkladem zvláštní úpravy, která reálně dopadá na některé právnické osoby
s majetkovou účastí státu, může být zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Na

základě

jeho

§ 4 odst. 1 písm. c)

ustanovení
je

např.

§

2

odst.

ČEZ

tzv.

6

v kombinaci

s ustanovením

sektorovým

zadavatelem,

který je u stanovených zakázek podřízen režimu tohoto zákona. Za veřejný zájem,
jak jej v citovaném nálezu požaduje Ústavní soud pro stanovení dodatečných
informačních povinností, lze u veřejných zakázek považovat zájem na nepřenášení
zvýšených nákladů na veřejnost. Jak totiž vysvětluje R. Jurčík, sektoroví zadavatelé
vykonávají tzv. relevantní činnosti, které spočívají v poskytování služeb či plnění
pro veřejnost v odvětvích, kde je do určité míry omezena konkurence. Za takové
situace není daná společnost v důsledku absence konkurenčních tlaků plně nucena
k hospodárnému chování při nákupu zboží a služeb. Případné vyšší náklady
by se pak promítly do cen účtovaných veřejnosti.233 Obdobným způsobem by se dala
obhájit existence veřejného zájmu i v kontextu stanovení vyššího standardu
231
232

Ústavní soud ČR, op. cit. sub 222, s. 21.
Přípustnost takového kroku naznačil už Nejvyšší správní soud v citovaném rozhodnutí

sp. zn. 2 Ans 4/2009, když konstatoval, že „právní řád v některých případech rozdílně nakládá
s obchodními společnostmi v závislosti na výši majetkové účasti státu.“ (s. 7 rozsudku).
233

JURČÍK, Radek. Zákon o veřejných zakázkách: Komentář, 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015,

1256 s., s. 48. ISBN 978-80-7400-505-3.
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informačních povinností. Veřejný zájem by pak byl zvýrazněn strategickým
významem některých dotčených společností.
Zákonodárce by patrně mohl novelizací zákona o svobodném přístupu
k informacím vztáhnout režim zákona i na akciové společnosti s určitou majetkovou
účastí státu.234 Alternativně přichází rovněž v úvahu možnost tyto společnosti sice
do režimu zákona nezařadit, nýbrž jim stanovit určité dodatečné publikační
povinnosti ve specifických oblastech, u nichž by bylo možné argumentovat existencí
zvláštního veřejného zájmu. Příkladem by pak mohly být např. dary či sponzorské
smlouvy,235 tedy oblasti, v nichž panuje omezená míra transparentnosti a které jsou
opakovaně předmětem kritiky z důvodu podezření, že příslušné finanční prostředky
jsou pravidelně přidělovány na základě osobních vazeb bez žádoucího ohledu
na přínos pro danou společnost.236 Vzhledem k obtížné vyčíslitelnosti přínosu
sponzorských smluv (jejichž pozitivní efekt na ziskovost společnosti je spíše

234

Nemuselo by se tedy nutně jednat o majetkovou účast státu v jakékoliv výši, ale kupříkladu

padesáti- (či více) procentní podíl na hlasovacích právech v dané společnosti. Související otázkou by
pak bylo, zda aplikace daných norem vztáhnout i na dceřiné společnosti dané společnosti
s majetkovou účastí státu (např. skrze kritéria ovládání). Zřejmým argumentem pro negativní odpověď
by byla absence veřejnoprávního subjektu v postavení akcionáře v těchto dceřiných společnostech.
Argumentem pro pozitivní odpověď by pak byla nutnost zamezit obcházení příslušné právní úpravy.
Existovala-li by povinnost jen pro mateřskou společnost, této by nic nebránilo v založení dceřiných
subjektů, na které by se informační povinnosti nevztahovaly. Např. zmiňovaný ČEZ má dceřiných
společností několik a jeho dárcovské aktivity se jen částečně realizují prostřednictvím relativně
transparentní Nadace ČEZ. Viz např. Nadace ČEZ. Výroční zpráva Nadace ČEZ za rok 2014 [online].
2015 [cit. 5. 9. 2017], s. 74 – 98, dostupná z WWW: http://www.nadacecez.cz/edee/content/fileother/nadace/o-nadaci/vyrocni-zprava-2014.pdf.
235

Vymezení by mělo zahrnovat rovněž např. nepojmenované smluvní typy s podobnými důsledky,

aby se předcházelo obcházení dané právní úpravy.
236

Např. ČEZ vydal v letech 2010 a 2011 přes 300 milionů korun na sponzorování subjektů, jejichž

úplný seznam nezveřejnil, např. viz http://www.ruzovypanter.cz/news_detaily.php?treeId=16, nebo
http://archiv.ihned.cz/c1-63425360-cez-nema-simulovat-urad-verejneho-blaha [cit. 5. 9. 2017].
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nepřímý) lze ve prospěch dodatečných publikačních povinností argumentovat i tím,
že v praxi může někdy být obtížné rozpoznat nevýhodnou sponzorskou smlouvu,
a i uzavření takové (nevýhodné) smlouvy by tak v reálné situaci mohlo projít testem
pravidla podnikatelského úsudku (popsaného v podbodu 2.2.2.2.). Aby se zmírnil
potenciální konflikt s ochranou obchodního tajemství, bylo by možné publikační
povinnosti omezit např. na identitu smluvních stran, s nimiž je daná smlouva
přesahující stanovený limit uzavřená (bez nutnosti např. zmiňovat konkrétní výši
plnění), případně jiným vhodným způsobem.
V určitém smyslu alternativní možností, která případnému žadateli
o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím zůstává k dispozici,
je žádat informace od toho, kdo jménem státu vykonává v dané společnosti práva
akcionáře.237 Možná úskalí tohoto postupu jsou dvojího druhu. Za prvé platí,
že příslušný orgán je povinen poskytnout ty informace, kterými v době podání
žádosti disponuje.238 Patrně není možnost vynutit poskytnutí informace, kterou daný
orgán sice nemá, avšak mohl by si ji opatřit např. svoláním valné hromady
dle ustanovení § 366 ZOK a/nebo zařazením dané záležitosti na pořad valné
hromady dle ustanovení § 369 ZOK – obě možnosti v kombinaci s využitím
akcionářského práva na informace dle ustanovení § 357 ZOK (tedy možnost žádat
vysvětlení „potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou
hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní“). Zákon o obchodních
korporacích však dává členovi představenstva (nebo svolavateli valné hromady)
možnost odmítnout poskytnutí vysvětlení v případech, kdy by poskytnutí informace
mohlo „přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu” (ustanovení

237

Viz též HUSSEINI, Faisal. Obchodní společnosti jako subjekty povinné dle zákona o svobodném

přístupu k informacím. Soudní rozhledy. 2017, č. 9, s. 279. ISSN 1211-4405.
238

FUREK, Adam. Komentář k ustanovení § 2 odst. 4. In FUREK, A., ROTHANZL, L., JIROVEC,

T. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. 1256 s.,
s. 80 – 82. ISBN 978-80-7400-273-1.
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§ 359 odst. 1 písm. a) ZOK).239 Za druhé by v závislosti na okolnostech konkrétního
případu mohlo být poskytnutí informace odmítnuto tím, kdo vykonává za stát práva
akcionáře (a žádanou informací by disponoval), v důsledku tvrzené vázaností
povinností loajality dle ustanovení § 212 OZ. Tato možnost by přicházela v úvahu
např. za situace, kdy by daná informace měla význam pro konkurenční boj.240

b)

Působnost NKÚ
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu je věnována hlava pátá Ústavy, podle

jejíhož článku 97 NKÚ „vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem
a plnění státního rozpočtu.“ Přibližně od roku 2012 byla nejprve diskutována
a následně opakovaně navržena novelizace zákona o NKÚ, která by umožnila
rovněž kontrolu akciových společností s majetkovou účastí státu.241 Současně byla
navržena i odpovídající novelizace Ústavy.242

239

Obchodní zákoník obsahoval ve svém ustanovení § 180 odst. 4 ObchZ výslovně možnost

odmítnout poskytnutí vysvětlení z důvodu ochrany obchodního tajemství.
240

Blíže viz JOSKOVÁ, Lucie. In ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena

a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2015, s. 640, s. 406. ISBN 97880-7478-735-5.
241

Česká republika. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony [online]. 2016
[cit. 12. 12. 2017]. Dostupný z WWW: http://www.psp.cz/doc/00/11/66/00116622.pdf. Navrhované
ustanovení § 3 odst. 1 mělo znít: „Úřad kontroluje hospodaření s a) veřejnými prostředky
a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů a b) majetkem právnických osob s majetkovou účastí
státu nebo územního samosprávného celku.“ Majetkovou účastí se dle ustanovení § 3a odst. 3 návrhu
rozuměla účast více než 50%.
242

Česká republika. Vládní návrh zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České

republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů [online]. 2016 [cit. 12. 12. 2017]. Dostupný
z WWW: http://www.psp.cz/doc/00/11/66/00116617.pdf.
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Jedním ze sporných bodů je výklad termínu „státní majetek“
(resp. „veřejné prostředky“). Odpůrci navrhované úpravy243 se v této souvislosti
opírají mimo jiné o nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/94, který se zabýval
kontrolou politických stran a uzavřel, že „poté, co příspěvky státu byly politickým
stranám a politickým hnutím přiděleny, nemůže již jít o ‘hospodaření se státním
majetkem‘ ve smyslu čl. 97 Ústavy, ale že použití těchto příspěvků je již vnitřní
záležitostí těch subjektů, jimž byly uděleny.“244 Tyto závěry autoři analogicky
aplikují i na obchodní společnosti. Zmíněná argumentace je pak významná
i pro výklad čl. 18 odst. 3 Limské deklarace směrnic o principech auditu,245 právně
nezávazného dokumentu působícího toliko silou své autority, v němž Mezinárodní
organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) stanovila hlavní principy
a kritéria veřejné kontroly. Opět v duchu shora uvedeného nálezu Ústavního soudu
sp. zn. Pl. ÚS 26/94 lze dovodit, že od určitého momentu (v nálezu od momentu
přidělení majetku) se již nejedná o majetek veřejný a výklad, dle něhož
by (ne)veřejnost určitého majetku závisela primárně na jeho původu, by byl příliš
extenzivní.246
Dalším sporným bodem je význam čl. 23 odst. 1 Limské deklarace.247
Odpůrci navrhované novelizace jej vykládají tak, že je jím míněna pouze kontrola

243

GERLOCH, Aleš, TRYZNA, Jan. O postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v soustavě státních

orgánů a ke změně jeho kompetencí. Správní právo. 2012, č. 5, s. 265 - 282. ISSN 0139-6005.
244

Nález Ústavního soudu ze dne 18. října 1995, sp. zn. Pl. ÚS 26/94.

245

Čl. 18 odst. 3 Limské deklarace zní: „Auditu nejvyšších auditních institucí mají podléhat veškeré

operace s veřejnými prostředky, bez ohledu na to, zda a jakým způsobem se odrážejí v národním
rozpočtu. Vyčlenění některých částí finančního řízení z národního rozpočtu nemá vést k vyloučení
těchto oblastí z auditu nejvyšší auditní instituce.“
246

GERLOCH 2012, op. cit. sub 243, s. 272.

247

Čl. 23 odst. 1 zní: „Rozšiřování hospodářských aktivit vlády často vede ke zřizování podniků podle

soukromého práva. Má-li vláda v těchto podnicích podstatnou účast (zvláště, je-li tato účast
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nakládání státu s jeho podíly v daných subjektech a případně kontrola některých
státem poskytnutých prostředků (např. dotací).248 Důsledkem odchylného výkladu
by byla nerovná ochrana vlastnického práva různých subjektů soukromého práva
(společností bez majetkové účasti státu na straně jedné a s majetkovou účastí
na straně druhé). Závěr NKÚ implikující porušení péče řádného hospodáře
by a priori zhoršoval postavení společnosti s majetkovou účastí státu v případném
sporu o dodržení této povinnosti stanovené zákonem o obchodních korporacích.249
Zastánci navrhované úpravy250 jednak akcentují absenci sankčních
pravomocí NKÚ a dále pak možnost se proti závěrům NKÚ procesně bránit podáním
námitek. Z těchto důvodů odmítají argument o nerovnosti ochrany vlastnického
práva. Nad to dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 451/2000 „rozhodnutí NKÚ
sama o sobě nemohou představovat zásah do základního práva nebo svobody
zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy.“251
M. Kala, který je rovněž Prezidentem NKÚ, dále kritizuje shora zmíněný nález
Pl. ÚS 26/94 jako historicky překonaný a poukazuje na rozšířenost pravomoci
kontrolovat soukromé subjekty s majetkovou účastí státu ve většině zemí evropského
prostoru. Zároveň se však specificky nevypořádává s námitkou, že majetek akciové
společnosti (byť s majetkovou účastí státu) není majetkem státním (příp. veřejným),
přičemž pouze tento majetek má být předmětem kontroly NKÚ. Tato skutečnost má
přitom zásadní význam. Ostatně navrhované novelizace zákona o NKÚ i Ústavy

většinová) anebo vykonává-li rozhodující vliv, mají takové podniky podléhat auditu nejvyšší auditní
instituce.“
248

Tamtéž, s. 273.

249

Tamtéž, s. 278.

250

Např. KALA, Miloslav. Potřebuje Nejvyšší kontrolní úřad rákosku? (polemika s článkem autorů

A. Gerlocha a J. Tryzny, publikovaném v časopise Správní právo č. 5/2014). Právo a bezpečnost.
2016, č. 2, s. 50. ISSN 2336-5323.
251

Nález Ústavního soudu ze dne 16. ledna 2001, sp. zn. II. ÚS 451/2000.
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tento problém „obešly“, když oba návrhy obsahovaly jako předmět kontroly NKÚ
nejen (zjednodušeně řečeno) veřejné prostředky, ale i jako zvláštní kategorii
„majetek právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného
celku.“252 Nicméně i tak by dle názoru autora této práce akciové společnosti
s majetkovou účastí státu předmětem kontroly být neměly. Taková činnost NKÚ
by reálně svojí povahou kopírovala činnost dozorčí rady, jakožto soukromoprávního
nástroje vnitřní kontroly popsaného v podbodu 4.2.3.1. (na rozdíl např. od výše
diskutované možnosti stanovení širších publikačních povinností daným společnostem
– tedy typově docela odlišného nástroje, nemajícího dle názoru autora odpovídající
„kopii“ mezi nástroji vnitřní kontroly).

252

Česká republika 2016, op. cit. sub 242.
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5. Závěr
Při vymezení tématu v úvodní části byly vymezeny tři hlavní cíle této
rigorózní práce.

5.1.

Cíl 1: analýza právní úpravy „nominačního procesu“
Pokud jde o vytváření statutárních a kontrolních orgánu, bylo cílem

popsat a analyzovat účinnou i zamýšlenou právní úpravu nominačního procesu.
V této souvislosti bylo v práci v relativně velkém detailu popsáno několik variant
právní úpravy, které se v průběhu posledních let objevily, a rozebrán jejich možný
dopad na stav popisovaný např. ve zprávách BIS.253
Většině variant bylo společné to, že předvídaly existenci zvláštního
orgánu, který by se určitým způsobem podílel na nominačním procesu. Společné jim
ovšem byl i zamítavý postoj významné části odborné veřejnosti (především
Legislativní rady vlády – viz např. poznámka pod čarou č. 28). Ani jedna z úprav
obsažených ve věcných záměrech či návrzích zákona schválena nebyla. Bylo proto
nezbytné zabývat se otázkou potřebnosti právní úpravy nominací. V tomto ohledu
dospívá práce v kapitole 3.8. k závěru, že úprava může být přínosná, a smysl proto
má. Bod 3.8.3. pak uvádí důvody ve prospěch formy zákona.
Jednotlivé právní úpravy se od sebe lišily v několika směrech.
Především se jednalo o sílu postavení předvídaného výboru, tedy o otázku, za jakých
podmínek mohou být jeho členové odvoláni. Práce se přiklání k odvolávání jen
ze stanovených důvodů, aby se předešlo svévolnému vyměňování „nepohodlných“
osob. Druhou oblastí, v níž se jednotlivá řešení lišila, pak byl charakter závěrů
výboru. Až na jednu variantu převažovala možnost se od doporučení výboru
odchýlit. Některé návrhy toto umožňovaly zcela libovolně, zatímco jiné
jen při splnění stanovených podmínek (např. zveřejnění zdůvodnění). Aby měla
253

Viz kapitola 1.2.
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existence výboru vyšší než jen ryze formální význam, je žádoucí posléze zmíněná
varianta.
Tato práce rovněž shrnula hlavní doporučení mezinárodních
organizací. Mezi klíčové principy se řadí zejména transparentnost, profesionalizace,
či ponechání konečného rozhodnutí na úrovni ministerstev. Při pohledu na zvažovaná
a navrhovaná legislativní řešení je zřetelný určitý vliv těchto zahraničních zdrojů
na tuzemské legislativce. Příklad Velké Británie pak ilustruje, jak konkrétně může
praxí prověřená úprava nominačního procesu vypadat.
Budoucí vývoj ohledně právní úpravy nominačního procesu je obtížné
odhadovat. Vzhledem k nedávným volbám do Poslanecké sněmovny zřejmě nebude
pokračovat cesta posledního návrhu legislativním procesem a není zřejmé,
zda a případně v jaké podobě bude připraven nový věcný záměr či návrh zákona
(příp. jiné právní formy).

5.2.

Cíl 2: analýza možnosti dosahování cílů států (veřejných
účelů) při rozhodováním orgánů akciových společností
s majetkovou účastí státu
Ve vztahu k problematice rozhodování statutárních a kontrolních

orgánu právnických osob s majetkovou účastí státu se tato rigorózní práce zabývala
dvěma hlavními oblastmi. První oblastí byl možný konflikt mezi soukromoprávní
povinností péče řádného hospodáře na straně jedné a naplňováním určitých
veřejných účelů na straně druhé. Zásadní v tomto kontextu byla otázka, které zájmy
mají v rámci dodržování povinnosti loajality členové statutárních a kontrolních
orgánů akciových společností s majetkovou účastí státu zohledňovat. Zákonná
úprava na tuto otázku nedává výslovnou odpověď, nicméně bývá dovozováno,
že zájem akciové společnosti není automaticky roven zájmu akcionáře. Zároveň
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práce vysvětlila, proč by měla být dána větší váha dlouhodobým důsledkům
rozhodnutí před efekty krátkodobými. Jinými slovy, nelze v tuzemském právním
prostředí dovozovat povinnost orgánů akciové společnosti sledovat svými rozhodnutí
krátkodobý zisk (či usilovat o maximální růst ceny akcií v krátkodobém časovém
horizontu). Jak bylo popsáno v kapitole 4.1., někteří autoři také argumentují,
že i zohledňování zájmů zájmových skupin (stakeholderů) odlišných od akcionáře
může mít z dlouhodobého hlediska příznivý efekt na hospodářské výsledky
společnosti. Dalším relevantním hlediskem pak je deklarovaný účel společnosti,
kterým nemusí být výlučně hospodářské výsledky dané společnosti.
Z těchto důvodů tedy i rozhodnutí, které směřuje k dosahování
některých cílů státu, není v krátkodobém horizontu ziskové a bude mít hospodářský
přínos toliko nepřímo, nemusí znamenat porušení povinnosti loajality (jak blíže

vysvětluje bod 4.1.4. této rigorózní práce). Důležité v těchto případech bude dodržení
požadavků informovanosti a existence obhajitelného zájmu, v důsledku čehož
pak budou příslušní členové orgánu společnosti chráněni pravidlem podnikatelského
úsudku (blíže viz podbod 2.2.2.2.).

5.3.

Cíl 3: analýza možných nástrojů ke zmírnění důsledků
principal-agent problému, se zaměřením na dva aktuálně
diskutované (resp. judikatorně řešené) nástroje
V souvislosti s principal-agent problémem v kontextu právnických

osob s majetkovou účastí státu vysvětlila tato práce příčiny jeho vyšší závažnosti,
která ovlivňuje rozhodování příslušných orgánů a vede k negativním důsledkům
popsaných v úvodní kapitole této rigorózní práce. Teorie zmiňuje jako dva hlavní
nástroje usměrňování rozhodování orgánů a) odměňování (finanční stimuly)
a b) existenci kontrolní mechanismy.
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Potenciál první možnosti je v českém právním prostředí omezen
u těch osob, jejichž odměna je stanovena zákoníkem práce. Pokud jde o kontrolní
mechanismy,

v centru

zájmu

práce

byly

dva

v důsledku

legislativního

a judikatorního vývoje posledních let velice aktuální: a) kontrola prostřednictvím
režimu zákona o svobodném přístupu k informacím a b) možnost rozšíření
pravomocí NKÚ. Obě možnosti zasahují mimo oblast obchodního práva,
avšak v důsledku jejich významu pro rozhodování orgánů právnických osob
s majetkovou účastí státu (tedy pro téma této práce) zasluhují pozornost.
V případě zákona o svobodném přístupu k informacím způsobuje
problémy v zákoně použitý termín „veřejná instituce“, neboť z textu zákona není
patrný vztah tohoto termínu a právních forem akciové společnosti a státního podniku.
V práci byl proto popsán judikatorní vývoj v posledních letech, který vedl
k vymezení podmínek, při jejichž splnění je určitý subjekt za veřejnou institucí
považován. Významný byl v této souvislosti odchylný přístup Nejvyššího správního
soudu a Ústavního soudu ve věci akciové společnosti ČEZ. Dle nedávného
rozhodnutí Ústavního soudu se režim zákona o svobodném přístupu k informacím
na společnost nevztahuje. Ústavní soud však stanovení určitých dodatečných
povinností v důsledku majetkové účasti státu nevyloučil, konstatoval však nutnost
existence veřejného zájmu a stanovení daných povinností zákonnou formou.
V příslušné pasáži práce byla popsána možnost dovození tohoto veřejného zájmu,
vedoucí k závěru, že stanovení určitých informačních povinností akciovým
společnostem jako je ČEZ by de lege ferenda mohlo být přínosné. Kromě toho byly
nastíněny možné legislativní přístupy k této problematice (obecné vztáhnutí režimu
zákona o svobodném přístupu k informacím i na tyto subjekty, případně stanovení
některých specifických publikačních povinností). Zda bude nějaká taková právní
úprava v příštích letech přijata, však není zřejmé.
Druhým diskutovaným problémem bylo možné rozšíření pravomocí
NKÚ. Ten v současné době kontroluje činnost státních podniků a zvažována
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je možnost vztáhnutí jeho pravomocí též na akciové společnosti s majetkovou účastí
státu. Dle názoru autora této práce není vhodné takto pravomoc NKÚ rozšířit, neboť
tak docházelo ke „kopírování“ činnosti dozorčích rad (tedy soukromoprávních
nástrojů vnitřní kontroly).
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OZ -
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ZOK -
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ZSP -
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ZSS -

zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

ZVO -
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státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných
státem a územními samosprávnými celky a o způsobu jejich odměňování

NKÚ -

Nejvyšší kontrolní úřad

BIS -

Bezpečnostní a informační služba

OECD -

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
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Abstrakt v českém jazyce
Tato rigorózní práce se zaměřuje na problematiku vytváření
a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů státních podniků a akciových
společností s majetkovou účastí státu. Jejím obecným cílem je rozbor způsobů,
jakými právní úprava reaguje (nebo by měla reagovat) na důsledky hlavních specifik
vyplývajících z povahy státu jako subjektu práva pro vytváření a rozhodování
statutárních a kontrolních orgánů. Ve vztahu k tématu této práce jsou těmito
specifiky zejména využívání diskutovaných subjektů k dosahování určitých cílů státu
a vyšší intenzita problému oddělení vlastnictví od řízení (tzv. principal-agent
problém).
Práce ve svém úvodu definuje a popisuje zmíněná specifika, včetně
důsledků, k nimž vedou. Na základě tohoto vymezení se pak ve vztahu k vytváření
orgánů věnuje autor analýze možných variant právní úpravy tzv. nominačního
procesu do statutárních a kontrolních orgánů, tedy procesu, jehož výstupem je určení
osoby, která se následně na základě volby či jmenování stane členem příslušného
orgánu akciové společnosti či státního podniku. Práce v této části rozebírá zejména
i) existující řešení v podobě Vládního výboru pro personální nominace, ii) čtyři
navrhované varianty právní úpravy, a iii) nejproblematičtější otázky s nominačním
procesem související.
Pokud jde o rozhodování zmíněných orgánů, tato rigorózní práce
se vzhledem ke shora popsaným specifikům zabývá především dvěma oblastmi.
Ve vztahu k dosahování cílů státu práce hledá odpověď na otázku, zda (a případně
za jakých okolností) je možné usilovat o dosahování cílů států (veřejných účelů)
a zároveň neporušovat obchodněprávní povinnost péče řádného hospodáře. Druhou
oblastí pak je úprava právních nástrojů umožňujících zmírnění principal-agent
problému, a tak k usměrňování rozhodování statutárních či kontrolních orgánů
(se zaměřením na dva aktuálně diskutované nástroje).
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Abstrakt v anglickém jazyce
This thesis focuses on the topic of creation of and decision-making
by the statutory and controlling bodies of state-owned entities. Its main goal
is to analyze the methods by which the law responds (or should respond)
to the consequences resulting from the nature of the state as a legal entity
for the creation of and the decision-making processes by the relevant bodies. With
respect to the topic of this thesis, these specifics include the use of the state-owned
entities to achieve certain public goals and the greater significance of the so-called
principal agent problem (i.e., the separation of ownership and governance problem).
The thesis starts by definitions and descriptions of the abovementioned specifics, including the consequences these lead to. On the basis
of such introduction, the author then analyzes the possible ways to regulate
the nomination processes with respect to the statutory and controlling bodies.
The nomination process is a process the outcome of which is the determination of the
person to be elected or appointed into the respective body of the state-owned entity.
In this part, the thesis analyzes, in particular, i) the existing legal regulation – the
Governmental Committee for Personal Nominations, ii) four alternatives of proposed
legal regulation, and iii) the most problematic issues related to the nomination
process.
With respect to the decision-making process, the thesis deals mainly
with two areas. With respect to achieving certain public goals, it tries to answer
the question, whether (and if so, under what circumstances) it is possible to aim
to achieve certain public goals with corporations and, at the same time, not violate
the corporate law duty of loyalty and the duty of care. The second part deals with
the legal regulation of tools available to mitigate the severity of the principal-agent
problem and thus to directly impact the decision-making process (with the focus
on two currently discussed tools).
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Název rigorózní práce v anglickém jazyce a klíčová slova
Anglický název práce
The creation of and decision-making by the statutory and controlling bodies of state-owned
entities in connection with the enforcement of state goals

Seznam klíčových slov
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- achieving public goals
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