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ÚVOD

vičatý krok správným směrem. Ačkoli tato novela významně rozšiřuje pravomoci
NKÚ, problému kontroly státních a obecních obchodních společností se vyhýbá
a nijak jej neřeší.
Cílem tohoto příspěvku je proto především ukázat funkční způsoby řešení
této problematiky. Na základě příkladů dobré praxe této zahraniční úpravy se
pokusíme navrhnout pro českou situaci několik možných modelů právní úpravy
de lege ferenda.

01.1 Struktura analýzy
Ve druhé kapitole jsou uvedeny základní právní a ekonomické důvody, proč
považujeme za nutné rozšíření kompetencí NKÚ i na obchodní společnosti s majetkovou účastí státu a samospráv. Ve třetí kapitole je popsána komparace české
a zahraniční právní úpravy, týkající se kompetencí nejvyšších kontrolních institucí
v těchto zemích. Analýza obsahuje popis kontroly, prováděné v zahraničí, včetně
metodiky činnosti, formy a publikace kontrolního nálezu (tedy zda je nález publikován, v jakém rozsahu je dostupný veřejnosti a jak je chráněno obchodní tajemství
a práva akcionářů). Čtvrtá kapitola analýzy obsahuje vlastní návrh změny Ústavy
a zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu (dále jen „zákon o NKÚ“).

01.2 Základní pojmy
Státní podnik je definován v zákoně č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „SP“), jako právnická osoba provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu na vlastní odpovědnost. Podnik má právo
hospodařit s majetkem státu a nemá vlastní majetek.8 Za státní podnik se považuje též tzv. národní podnik.
8 Ustanovení § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
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Pro účely této analýzy tak pojem „státní podnik“ zahrnuje jak státní podniky, tak
národní podnik, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Akciová společnost s majetkovou účastí státu je podle zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObZ“), právnická
osoba provozující podnikatelskou činnost se svým majetkem na vlastní odpovědnost, ve které stát drží akcie. O akciovou společnost s většinovou účastí státu
jde v případě, že stát drží více než 50 % akcií, tedy většinový majetkový podíl.9
V tomto případě hovoříme také o obchodní společnosti ovládané státem. Pro
účely komparace používáme také širší pojem obchodní společnosti s majetkovou účastí státu. Důvodem je skutečnost, že zatímco v ČR má podle platného
práva stát možnost zakládat a vstupovat pouze do těch obchodních společností,
které mají formu akciové společnosti, v zahraničí tomu tak nutně být nemusí.
Pojem státem vlastněné podniky (dále též „SVP“) je vybrán jako nadřazený
pojem pro obě formy „podnikání“ státu, tedy pro státní podniky a pro akciové
společnosti s majetkovou účastí státu.
Pojem obchodní společnosti s majetkovou účastí územně samosprávných
celků nebo také pojem „obecní podniky“ pak pro účely této analýzy zahrnuje obchodní společnosti s majetkovou účastí územního samosprávného celku (tj. obce
nebo kraje). Můžeme dále rozlišovat i obchodní společnosti s většinovou účastí
samosprávného celku. Podle našeho názoru platí argumenty pro rozšíření kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu téměř vždy analogicky i vůči obecním
podnikům. Navíc specificky rozebíráme problematiku kontroly obecních podniků
v komparativní analýze a v diskuzi nad novelou zákona předkládanou vládou ČR.
Podnikáním se podle § 2 odst. 1 ObZ rozumí soustavná činnost prováděná
samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem
dosažení zisku. Tuto vlastnost mají SVP společnou, státní podniky však kromě dosažení zisku plní i další roli, neboť dle § 3 odst. 2 SP jsou zakládány k uspokojování
významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů.
Tuto vlastnost však mohou mít též některé akciové společnosti s většinovou
majetkovou účastí státu, které jsou označovány za „ovládané společnosti stra-

9 Což plyne z kombinace ustanovení § 56 odst. 1 ObZ, § 2 odst. 2 ObZ a § 61 ObZ.
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tegického významu“ (např. ČEZ, a. s., České aerolinie, a. s., Letiště Praha, a. s.)10,
případně za „veřejné instituce“ (k tomu viz část 04.1 této analýzy). Akciové společnosti navíc nemusí být založeny výlučně za účelem podnikání, ale i z jiných
důvodů, např. za účelem výzkumu či uspokojování veřejně prospěšných zájmů.11
Za nejvyšší kontrolní instituci je pro účely této analýzy, zejména pak pro její
komparativní část, považován nezávislý kontrolní orgán, zakotvený v ústavě daného státu, jehož úkolem je – mimo jiné – provádět následnou externí kontrolu hospodaření se státním majetkem, resp. kontrolu hospodaření vymezeného okruhu
osob a o výsledcích této kontroly informovat vrcholné orgány moci zákonodárné
a/nebo výkonné (např. poslaneckou sněmovnu, vládu, jednotlivá ministerstva).
„Nejvyšší kontrolní instituce“ je tedy souhrnný pojem pro kontrolní orgán mající
uvedené vlastnosti, ať už se jmenuje jakkoli, zahrnuje tedy český Nejvyšší kontrolní úřad, slovenský Najvyšší kontrolný úrad, polskou Nejvyšší kontrolní komoru, rakouský Účetní dvůr a německý Spolkový účetní dvůr.12 Blíže se vymezením
nejvyšších kontrolních úřadů jednotlivých států zabývá kapitola 03 této analýzy.

10 Např. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 7. května 2011]. Zpráva o státním závěrečném
účtu za rok 2009, str. 3. Dostupná z: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/SZU2009_I_pdf.
pdf>. Některé SVP za „podniky zásadního strategického významu“ označuje také důvodová zpráva
k zákonu č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ze dne 23. 7. 1996. Viz Digitální parlamentní knihovna.
[online]. [cit. 11. května 2011]. Sněmovní tisk č. 23/0 z roku 1996. Dostupné z: <http://www.psp.cz/
eknih/1996ps/tisky/t002300.htm>.
11 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2009, sp. zn. 2 Ans 4/2009, odst. 36 a 37
rozsudku, v němž je konstatováno, že též ČEZ, a. s., svou činností uspokojuje veřejný zájem.
12 Výše uvedené vymezení českého NKÚ vyplývá např. z PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část.
6. vyd. Brno: Doplněk, 2004, str. 256 – 274. Obdobně též HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná
část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 525 – 527.
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MEZERA V KOMPETENCÍCH NKÚ

V akciových společnostech s majetkovou účastí státu přitom nepochybně
fakticky dochází k hospodaření se státním majetkem, respektive s veřejnými
prostředky.15 Tuto tezi ilustruje například skutečnost, že řada bývalých státních
podniků byla v průběhu privatizace přeměněna na obchodní společnosti, byť
s většinovou majetkovou účastí státu. Stejně lze argumentovat i v případě obecních podniků, tedy akciových společností s většinovou majetkovou účastí územního samosprávného celku (obce, kraje). „Fakt, že územní samosprávný celek
může ... založit také obchodní společnost (akciovou nebo s ručením omezeným),
má v sobě určitý vnitřní rozpor. Jednoduše vyjádřeno, veřejnoprávní korporace – obec (kraj) – vkládá svůj „veřejný majetek“ do typicky soukromoprávního
subjektu. Přitom tam, kde obec (kraj) představuje jediného (stoprocentního)
akcionáře nebo společníka, je tento soukromoprávní subjekt čili tato soukromoprávní „hospodářskoprávní“ forma vlastně plná majetku „veřejného charakteru“ neboli takříkajíc „vyplněna veřejným obsahem“. Je sice pravda, že vložením
majetku obce (kraje) přestává být tento majetek přísně vzato majetkem tohoto
veřejnoprávního subjektu a stává se majetkem dané obchodní společnosti, nicméně na „veřejný charakter“ (vlastnictví jako by zde nebylo určujícím kritériem)
„majetkové účasti“ obce (kraje) nelze rezignovat.“16 Další souvislosti ekonomické
povahy byly vysvětleny níže.

02.2 Mezinárodní standard –
Limská deklarace
Limská deklarace (dále jen „LD“), přijatá na IX. kongresu International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), konaném v Limě roku 1977,
představuje sice právně nezávazný, nicméně nejvýznamnější mezinárodní dokument, obsahující zásady fungování nejvyšších kontrolních institucí. Podle čl.
3 odst. 3 LD je NKÚ orgánem externího auditu, který by měl kontrolovat také
činnost interního auditu (např. ministerstev, kontrolujících hospodaření SVP).
Článek 4 LD vymezuje nejrůznější typy auditu (audit zákonnosti, správnosti, hospodárnosti, účelnosti). Klíčový argument pro rozšíření působnosti NKÚ obsahuje
15 PAVLÍČEK, V., HŘEBEJK, J. Ústava a ústavní řád České republiky, komentář, 1. díl, Ústavní systém.
2. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 1998, str. 327 an.
16 HAVLAN, P. Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě. Praha: Linde, a. s., 2004, str. 63 – 64.
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čl. 18 odst. 3 LD: „Auditu nejvyšších auditních institucí mají podléhat veškeré
operace s veřejnými prostředky, bez ohledu na to, zda a jakým způsobem se odrážejí v národním rozpočtu.“ Podle tohoto ustanovení by se měla působnost NKÚ
vztahovat i na hospodaření obchodních společností zřízených a kontrolovaných
státem, resp. územními samosprávnými celky. To ostatně potvrzuje článek 23 LD,
hovořící o obchodních podnicích s veřejnou účastí (tedy SVP), který v odst. 1 výslovně uvádí: „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 většinová) anebo vykonává-li rozhodující vliv, mají
takové podniky podléhat auditu nejvyšší auditní instituce.“ Podle čl. 23 odst. 2 LD
pak má být tento audit zaměřen nejen na zákonnost, ale především na hospodárnost, efektivnost a účelnost.
Bohužel, český zákonodárce Limskou deklaraci zohlednil jen zčásti.17 Také
důvodová zpráva ke stávajícímu vládnímu návrhu novely čl. 97 Ústavy a souvisejících zákonů přímo zmiňuje články 18 a 23 LD. Požadavek na rozšíření kontroly
NKÚ také na podniky zřízené dle soukromého práva, v nichž má stát většinovou
majetkovou účast, nicméně není zahrnut do konečného textu návrhu novely zákona o NKÚ. Lze konstatovat, že mezera v právní úpravě, která byla patrná již při
tvorbě zákona o NKÚ, dosud nebyla odstraněna.
Limská deklarace,
Článek 23. Obchodní podniky s veřejnou účastí
1. 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 většinová) anebo vykonává-li rozhodující
vliv, mají takové podniky podléhat auditu nejvyšší auditní instituce.
2. Je vhodné, aby takové audity byly prováděny jako audity následné; mají
se týkat otázek hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
3. Zprávy předkládané parlamentu a veřejnosti o těchto podnicích mají
respektovat omezení plynoucí z požadavků na ochranu průmyslového
a obchodního tajemství.

17 Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 7. května 2011]. Majetkové účasti Ministerstva financí. Dostupné z: <http://www.mfcr cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fnm_portfolio.html>.
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Objem zakázek v obchodních společnostech
s majetkovou účastí státu a samospráv
Hlavním účelem činnosti mnoha obchodních společností s majetkovou účastí státu,
a zejména samosprávy, není vytváření a maximalizace zisku, ale zajištění veřejné služby,
která z různých důvodů není nebo nemůže být zajišťována interně přímo státní správou
nebo samosprávou.24 Protože však tyto společnosti samy většinou nedisponují všemi
zdroji potřebnými k realizaci této služby, patří mezi nejvýznamnější činnosti těchto společností zadávání externích zakázek na dodávky těchto služeb nebo jejich částí. Efektivita
zadávání zakázek tedy patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující hospodaření těchto firem. V České republice přitom ani vrcholní političtí představitelé nezpochybňují, že právě
zadávání veřejných zakázek se často stává předmětem korupce a patří mezi nejrozšířenější
způsoby „vyvádění“ veřejných prostředků. Řada kontrolních zpráv NKÚ konstatovala významné nedostatky právě v této oblasti nakládání s veřejnými prostředky.25 Ačkoli se na
obchodní společnosti s majetkovou účastí státu a samospráv vztahuje celá řada výjimek,
které je zprošťují povinnosti zadávat zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek,
jsou podle Informačního systému o veřejných zakázkách „veřejné akciové společnosti“
třetím největším zadavatelem veřejných zakázek a celkový objem registrovaných zakázek
těchto společností v letech 2006 – 2009 dosáhl 164 miliard (viz diagram č. 3).
Skutečný objem zakázek v obchodních společnostech s majetkovou účastí státu a samospráv je však ještě vyšší. Například akciová společnost ČEZ registrovala v Informačním
systému o veřejných zakázkách během let 2006 – 2009 zakázky v celkové hodnotě pouhých 23,2 miliardy. ČEZ však řadu největších zakázek zadává skrze dceřinou společnost
Škoda Praha Invest, s. r. o., která zakázky v Informačním systému nezveřejňuje – tyto zakázky se však často pohybují v řádech desítek miliard. Například celkový objem zakázek na
probíhající obnovu třech hnědouhelných elektráren v Tušimicích, Ledvicích a Prunéřově
se pohybuje kolem 100 miliard.26 Také na úrovni samosprávy zůstává větší část zakázek
mimo statistiku Informačního systému: studie Transparency Int. zjistila, že 75 % zakázek
obecních podniků je zadáváno z volné ruky.27 Je proto možné, že obchodní společnosti
s majetkovou účastí státu a samospráv jsou ve skutečnosti největším veřejným zadavatelem zakázek.

Celý tento objem zakázek přitom NKÚ nemůže kontrolovat. Je navíc potřeba konstatovat, že mnohé ukazatele vedou k pochybnostech nad efektivitou zadávání zakázek obchodními společnostmi s majetkovou účastí ČR. Například z benchmarkingu nákladů na
obnovu hnědouhelných elektráren, který provedla Mezinárodní energetická agentura při
OECD, vyplývá, že ČEZ má vůbec nejvyšší náklady na světě, a pokud by byl schopen srazit
náklady na průměr zemí OECD, ušetřil by 30 ze zmiňovaných 100 miliard28. Je proto možné, že kontroly NKÚ by mohly vést k návrhům opatření a úsporám v řádech miliard korun.

02.4 Státní podnik a akciové společnosti
s majetkovou účastí státu
odlišné modely kontroly pro srovnatelnou
formu podnikání s veřejnými prostředky

V bodu 02.1 jsme ukázali, že NKÚ může kontrolovat pouze jednu ze
dvou právních forem státem vlastněných podniků: státní podnik. Existuje
mezi státními podniky a akciovými společnostmi s majetkovou účastí státu rozdíl, který by odůvodňoval tuto odlišnost v možnosti kontroly NKÚ?
V obou případech jde totiž o podobný způsob využití státního majetku,
respektive veřejných prostředků, k podnikání, přičemž zisk z tohoto podnikání připadá státu.

V následujícím textu proto provádíme srovnání těchto dvou forem státem
vlastněných podniků:

25 Srv. například Registr kontrol NKÚ. Dostupný z: http://nku.cz/scripts/rka/default.asp

Stát jako zakladatel obou typů podniků
Jak státní podnik, tak akciovou společnost může založit jediná právnická
osoba – stát. U akciových společností není toto řešení právě obvyklé a bylo přijato
účelově ve vazbě na privatizační proces – akciové společnosti tehdy zakládal stát, Fond
národního majetku a další právnické osoby.29 Faktickým důsledkem je však možnost,
že jediným akcionářem akciové společnosti zůstane i po privatizačním procesu stát,

26 ČEZ, a. s. [online]. [cit. 7. května 2011]. ČEZ rozběhl projekt obnovy uhelných elektráren a investoval
již 5,2 miliardy korun. Dostupné z: <http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/2.html>.

28 Srv. IEA, Projected Costs of Generating Electricity 2010. Paříž: International Energy Agency, 2010

27 PAVEL, J. Efektivnost a transparentnost obecních obchodních společností. Praha: Transparency International – Česká republika, 2006, str. 24

29 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, str. 275.

24 PAVEL, J. Efektivnost a transparentnost obecních obchodních společností. Praha: Transparency International – Česká republika, 2006, str. 10.
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sám vykonávající práva náležející valné hromadě dle § 190 ObZ. V takovém případě
však prakticky neexistuje rozdíl v postavení státu v akciové společnosti a státním
podniku. Ideálním příkladem je společnost České dráhy, a. s.30 Navíc při založení
obou typů státem vlastněných podniků je nutný správněprávní akt. Zakladatelem
státního podniku může být pouze stát, předpokladem je pak souhlas vlády v podobě
usnesení (srov. § 3 odst. 5 SP). I v případě založení akciových společností s většinovou
majetkovou účastí státu však byl správněprávní akt přítomen.31 K založení akciové
společnosti státem nebo k účasti státu na jejím založení je zapotřebí předchozí
souhlas vlády. 32
Účel činnosti
Oba tyto typy státem vlastněných podniků jsou zakládány především za účelem podnikání. Výnosy z majetkové účasti státu v obou typech státem vlastněných
podniků tvoří součást příjmů státního rozpočtu dle § 6 odst. 1 písm. l rozpočtových
pravidel33 v podobě víceméně pravidelných příjmů (výplata dividend v případě akciových společností34, automatické „přirůstání“ zisku státního podniku k majetku
státu35). Oba typy státem vlastněných podniků však mohou plnit i jiný účel. Účelem
vzniku státního podniku je podle § 3 odst. 2 SP uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů. Nicméně i v případě
akciových společností může být – kromě dosažení zisku – přítomen jiný účel. Exis30 Společnost České dráhy, a. s., byla až do 31. 12. 2002 státním podnikem a i poté, co došlo ke změně formy
tohoto subjektu na akciovou společnost, k zásadní změně v postavení státu při řízení Českých drah nedošlo,
o čemž svědčí i skutečnost, že České dráhy, jako akciová společnost, mají vlastní zákon č. 77/2002 Sb. Vznik
Českých drah, a. s., k 1. 1. 2003 byl vyhlášen sdělením Ministerstva dopravy a spojů č. 542/2002 ve Sbírce
zákonů. Přestože se České dráhy zapisují do obchodního rejstříku, má tento zápis jen deklaratorní povahu.
Z toho vyplývá, že tato akciová společnost vznikla na základě zákona výhradně veřejnoprávním aktem. Úkoly,
které tato akciová společnost plní, jsou nepochybně úkoly ve veřejném zájmu. Pouze soukromoprávní forma
vylučuje, aby tato akciová společnost byla podřazena pod pojem právnické osoby veřejného práva.
31 Zakladatelem těchto společností byl rovněž stát, resp. Fond národního majetku, jako jediná právnická osoba, k založení společnosti (např. ČEZ, a. s., nebo České aerolinie, a. s.) došlo rozhodnutím Fondu
národního majetku, tedy správním aktem, na jehož základě došlo k vynětí části majetku původního
státního podniku a k jeho následnému vkladu do akciové společnosti za účelem její budoucí privatizace.
32 Což plyne z ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění
pozdějších předpisů. Havlan k tomu podotýká, že jde „ … jistě o ‚operativnější řešení‘, ve srovnání s tím,
které zákon o majetku státu obsahoval původně, tj. když vázal možnost státu založit akciovou společnost
nebo se jejího založení účastnit pouze na ustanovení případného zvláštního právního předpisu (viz § 28
odst. 1 ZMS, ve znění před novelou č. 501/2001 Sb.).“ Viz HAVLAN, P. a kol. Majetek státu v platné právní
úpravě. 3. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2010, str. 294.
33 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
34 Pokud akciová společnost dosáhne zisku, přičemž o výplatě dividend rozhoduje valná hromada akciové společnosti dle § 178 odst. 1 an. ObZ.
35 Dle § 16 SP.

tují akciové společnosti, které neusilují pouze o dosažení zisku, ale také o naplnění
jiného, veřejného účelu.36 Půjde například nepochybně o akciové společnosti s většinovou majetkovou účastí státu, které jsou označovány za „ovládané společnosti
strategického významu“ (např. ČEZ, a. s., České aerolinie, a. s., Letiště Praha, a. s.).37
Nasvědčuje tomu i judikatura Nejvyššího správního soudu, který tento typ obchodních společností označuje za „veřejné instituce“.38
Vliv státu na řízení společností
Stát má na řízení obou typů SVP rozhodující vliv. V případě, že je stát jediným
akcionářem akciové společnosti, může ovládat a řídit tuto společnost prakticky ve
stejném rozsahu jako v případě státního podniku, neboť jediný akcionář dle § 190
ObZ sám vykonává práva náležející valné hromadě, tedy vrcholnému orgánu akciové společnosti. Pokud odhlédneme od rozdílů mezi valnou hromadou akciové společnosti a zakladatelem státního podniku, daných odlišnou podstatou srovnávaných společností, lze vidět zjevné analogie v rozsahu působnosti obou subjektů.39
V případě, že má stát toliko majoritní majetkovou účast na akciové společnosti,
záleží v praxi také na tom, nakolik se chová jako aktivní akcionář.40
36 Obchodněprávní nauka hovoří v této souvislosti o tzv. fiktivních podnikatelích, přičemž se nejedná
o „právní vadu“ takové akciové společnosti (viz ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs
obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, str. 260).
37 Např. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 7. května 2011]. Zpráva o státním závěrečném účtu za
rok 2009, str. 3. Dostupná z: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/SZU2009_I_pdf.pdf>. Některé SVP
za „podniky zásadního strategického významu“ označuje také důvodová zpráva k zákonu č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ze dne 23. 7. 1996. Viz Digitální parlamentní knihovna. [online]. [cit. 11. května 2011].
Sněmovní tisk č. 23/0 z roku 1996. Dostupné z: <http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t002300.htm>.
38 Rozsudek Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 6. 10. 2009, sp. zn. 2 Ans 4/2009-93. Viz
Nejvyšší správní soud [online]. [cit. 5. května 2011]. Dostupné z: http://www.nssoud cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0004_2Ans_0900093A_prevedeno.pdf
39 Dle § 187 odst. 1 ObZ do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov (§ 187 odst.
1 písm. a) ObZ), čemuž v případě státního podniku odpovídá možnost zakladatele změnit zakládací listinu dle § 15 písm. e) SP, resp. § 15 písm. f) SP (statut podniku může obsahovat úpravu záležitostí, které
mohou být v případě akciové společnosti součástí stanov). Valná hromada dle § 187 odst. 1 písm. d)
a e) ObZ rozhoduje o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, čemuž odpovídá možnost
zakladatele státního podniku v § 15 písm. b) SP.
40 Jeho případná pasivita, resp. neúčast na valných hromadách společnosti, může znamenat jeho přehlasování minoritními akcionáři, neboť valná hromada je dle § 185 odst. 1 ObZ usnášeníschopná, pokud jsou
přítomni akcionáři, jejichž akcie (resp. jmenovitá hodnota těchto akcií) ve svém součtu přesahuje 30 % základního kapitálu akciové společnosti, ledaže stanovy akciové společnosti vyžadují účast vyšší (jinými slovy,
stát může jako majoritní akcionář změnit stanovy tak, aby bez něj nebylo možné valnou hromadu konat – na
druhé straně však musí být dodržen § 56a odst. 2 ObZ, dle něhož je jakékoli jednání, jehož cílem je některého
ze společníků zneužívajícím způsobem znevýhodnit, zakázáno). Dalším aspektem, oslabujícím vliv státu jako
majoritního akcionáře, je možnost akcionáře splňujícího podmínky § 181 odst. 1 ObZ svolat mimořádnou
valnou hromadu. Opět záleží na chování státu jako majoritního akcionáře. Ve všech případech je nutno mít na
paměti § 56a odst. 1 ObZ, dle něhož zneužití menšiny, stejně jako většiny hlasů je zakázáno.
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Další akcionáři
Na rozdíl od státního podniku, kde je stát jediným a neomezeným vlastníkem,
v případě akciových společností tomu tak být nemusí. V akciové společnosti může
být stát jediným, majoritním nebo minoritním vlastníkem akcií. Nabízí se tedy otázka, jestli by případná kontrola ze strany NKÚ neporušovala práva dalších akcionářů.
Vodítkem nám zde může být jak platný zákon o NKÚ, tak i situace v komparovaných
zemích OECD. Podle české právní úpravy má kontrola NKÚ na kontrolované subjekty
jen minimální přímý dopad.48 Smyslem kontroly NKÚ je totiž pouze upozornit vlastníka na problémy ve správě daného majetku, je na vlastníkovi, jestli a jaká opatření
z kontroly vyvodí. NKÚ v žádném případě nemůže zasahovat do obchodního vedení
podniku nebo dávat pokyny vedení podniku. Proti závěrům NKÚ lze ještě před jejich
zveřejněním uplatnit opravné prostředky49 a NKÚ je povinen v průběhu kontroly „šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaného subjektu“50. NKÚ musí také ve
zveřejněném nálezu dbát na ochranu obchodního tajemství a dalších citlivých dat51.
Zde navíc platí, že akciová společnosti má sama o sobě jakožto emitent cenných
papírů52 povinnost zveřejňovat výroční zprávu, která musí podávat věrný a poctivý
obraz o finanční situaci, včetně plného znění zprávy auditora nebo zprávy o přezkumu.53 Je otázka, jestli by informace obsažené v kontrolním závěru NKÚ mohly reálně
překračovat rámec požadavků na transparentnost akciové společnosti, které takto
široce stanoví zákon o cenných papírech. Zcela jasná je podle našeho názoru situace
v případě, kdy je stát majoritním vlastníkem akciové společnosti, tedy osoba fakticky
ovládající danou společnost. Potom může nepochybně v rámci těch nástrojů řízení
společnosti, které má k dispozici (viz výše), prosadit jak provedení takovéto externí
kontroly, a to včetně přístupu ke všem informacím, tak i implementaci případných
doporučení z kontroly vzešlých. Závěrem je třeba podotknout, že v sousedních státech mohou nejvyšší kontrolní instituce kontrolovat hospodaření obchodních společností s různou výší majetkovou účastí státu (viz kapitola 3), a že tuto kontrolu provádí obvykle v plném rozsahu a její výsledky zveřejňují.54

Závěr
Z provedeného srovnání vyplývá, že mezi státními podniky a akciovými společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu existuje celá řada společných
vlastností, a že lze tvrdit, že obě formy státem vlastněného podniku jsou z hlediska
faktického nakládání s veřejnými prostředky a z hlediska požadavků na transparentnost a veřejnou kontrolu de facto shodné. Přes tuto podobnost platí, že pouze
hospodaření státních podniků podléhá kontrole NKÚ. Domníváme se, že rozšíření
kompetence NKÚ i na kontrolu hospodaření akciových společností s většinovou
majetkovou účastí státu je logické, pokud kontrole NKÚ podléhají státní podniky.
Totožné argumenty pak lze použít v případě rozšíření kompetence NKÚ také na
obecní podniky, neboť jejich vlastnosti jsou shodné s vlastnostmi akciových společností. Významnou faktickou odlišností je sice fakt, že stát nemusí být v případě
akciových společností nutně jediným vlastníkem tak jako u státních podniků, avšak
externí kontrola NKÚ podle nás nevede k omezování práv minoritních akcionářů,
a tato odlišnost tedy nemůže být dostatečným ospravedlněním pro rozdílnost kompetencí NKÚ směrem ke státním podnikům a akciovým společnostem.

48 Což vyplývá z § 4 odst. 3 zákona o NKÚ: „Výsledkem kontrolní činnosti Úřadu jsou kontrolní závěry.
Kontrolním závěrem se rozumí písemná zpráva obsahující shrnutí a vyhodnocení skutečností zjištěných
při kontrole podle tohoto zákona.“
49 Podle § 27 zákona o NKÚ.
50 Srov. § 22 odst. 2 písm. b) zákona o NKÚ.
51 Podle § 22 odst. 2 písm. f) a § 30 zákona o NKÚ.
52 Viz § 5 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, obsahující definici pojmu „emitent“.
53 Viz § 118 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálových trzích.
54 Viz také FOLTÝNOVÁ, R. Nejvyšší kontrolní úřad – komparace. Diplomová práce. Právnická fakulta
Univerzity Palackého, Olomouc : 2011, str. 40, 44, 47.
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veřejnoprávní povahy“, navrhovaný v novelizaci Ústavy, není vhodný pro případné rozšíření kompetencí NKÚ vůči obchodním společnostem s majetkovou účastí
státu nebo samospráv. Navíc je tento pojem navržen společně s taxativním, tedy
uzavřeným, výčtem kontrolovaných subjektů navrhovaným jako novela zákona
o NKÚ, který s těmito obchodními společnostmi také nepočítá.

Rovina ústavněprávní – pojem „právnická
osoba veřejnoprávní povahy“
Právnická osoba veřejnoprávní povahy je nový, českému právnímu řádu dosud
neznámý pojem. Důvodová zpráva vládního návrhu novely Ústavy uvádí, že „právnickou osobu veřejnoprávní povahy“ lze „charakterizovat jako osobu, o níž tak stanoví
zákon, nebo právnickou osobu, která hospodaří s veřejnými prostředky“.
Toto vymezení by nemuselo samo o sobě bránit podřadit pod něj také
obchodní společnosti s většinovou majetkovou účastí státu nebo samospráv,
ovšem důvodová zpráva naznačuje, že obsahově shodným pojmem je českému právnímu řádu známý pojem „veřejnoprávní korporace“.106 Veřejnoprávní
korporace je pojem používaný právní naukou, který označuje: „ … člensky organizovaný subjekt veřejné správy, kterému byla svěřena moc samostatně plnit
veřejné úkoly.“107 Dále jsou uvedeny základní znaky veřejnoprávní korporace:
„ … členský princip, právní subjektivita, zřízení vrchnostenským aktem, svěření rozhodovací (samosprávné) pravomoci, poskytnutí určité míry autonomie
a nezávislosti na státní správě.“108 Z toho je zřejmé, že státem vlastněné podniky pod tento pojem nespadají, neboť nemají svěřenu mocenskou pravomoc či106 Důvodová zpráva uvádí: „Pojem „právnická osoba veřejnoprávní povahy“, ať již jakkoliv modifikovaný, avšak obsahově shodný, náš právní řád již zná (viz např. vymezení charakteru České národní banky v §
1 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jako právnické osoby, která má postavení veřejnoprávního subjektu; dále pak běžně je používán pojem „veřejnoprávní korporace“, a to jak v obecných
kodexech hmotných, v obecných procesních zákonech, tak i ve speciálních zákonech, např. § 369a odst.
1 občanského zákoníku, § 63 písm. c) soudního řádu správního, § 130 odst. 1 a § 160 odst. 1 správního
řádu, § 1 odst. 1 písm. e) zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředích ochrany
před diskriminací (antidiskriminační zákon)). Z uvedeného přehledu lze právnickou osobu veřejnoprávní
povahy charakterizovat jako osobu, o níž tak stanoví zákon, nebo právnickou osobu, která hospodaří
s veřejnými prostředky … Navrhovaná ústavní úprava vymezení kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu předpokládá bližší vymezení okruhu dalších právnických osob podle odstavce 1 písm. d),
které bude provedeno v novele zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.“
107 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 105 – 106.
108 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. Praha: ASPI, a. s., 2005, str. 198.

nit vrchnostenské úkony. Ke stejnému závěru, tedy že akciové společnosti, byť
s většinovou majetkovou účastí státu, nemají povahu veřejnoprávní korporace,
došel také Ústavní soud.109 Pojem „právnická osoba veřejnoprávní povahy“ je
třeba vymezit i vůči příbuzným pojmům „právnická osoba veřejného práva“110
a „veřejný podnik“111, tyto pojmy nelze směšovat.
Ani výklad pojmu „právnická osoba veřejnoprávní povahy“ ve smyslu právnické osoby hospodařící s „veřejnými prostředky“ by neumožnil NKÚ kontrolovat i akciové společnosti s většinovou majetkovou účastí státu. Pojem „veřejné prostředky“ je definován v zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
Paragraf 2 písm. g) v kombinaci s § 2 písm. a) tohoto zákona říká, že veřejnými
prostředky jsou veřejné finance, věci, majetková práva (pod která lze podřa-

109 „Kromě státních orgánů a orgánů územní samosprávy zákon o svobodném přístupu k informacím
řadí mezi povinné subjekty ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných
zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy. Tuto třetí zákonem č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vymezenou skupinu povinných subjektů lze tedy
označit jako veřejnoprávní korporace.“ Nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2003, sp. zn. III. ÚS 686/02.
110 Pojem „právnická osoba veřejného práva“ je obsahově nadřazený pojmu „právnická osoba veřejnoprávní povahy“. V českém právním řádu existuje i řada smíšených právních subjektů, vykazujících jak
soukromoprávní, tak veřejnoprávní znaky, takže nelze jednoznačně prohlásit, že jde o subjekty pouze veřejného, nebo pouze soukromého práva. Mezi tyto smíšené právní subjekty pak lze nepochybně
zařadit i akciové společnosti s většinovou majetkovou účastí státu. Tento závěr nepřímo potvrdil také
Ústavní soud, když ve svém nálezu ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 260/06, konstatoval, že: „Je tak třeba
reflektovat skutečnost, že se v činnosti mnoha institucí prolínají aspekty soukromoprávní s veřejnoprávními a rozhodující pro kvalifikaci instituce jako veřejné či soukromé potom je, které aspekty převažují.
Zařazení zkoumané instituce pod instituci veřejnou či instituci soukromou tak musí vyplývat z ‚převahy‘
znaků, jež jsou pro instituci veřejnou či soukromou typické.“
111 Veřejný podnik je pojem, který nelze zaměňovat s pojmem „veřejnoprávní korporace“, neboť jde
o dvě odlišné právnické osoby. Je třeba říci, že ani prvorepubliková právní nauka, rozlišující státní a veřejné podniky, tento pojem nedokázala zcela objasnit. Obsahově šlo v obou případech o podnikání ve
veřejném zájmu, rozdíl spočíval v tom, že státní podniky byly regulovány zvláštními právními předpisy,
které kromě formy podnikání stanovily i vztahy státních podniků vůči příslušným správním úřadům.
Hendrych v souvislosti s veřejnými podniky hovoří minimálně o třech pojetích veřejného podniku, přičemž podle jednoho z nich pojem „veřejný podnik“ znamená: „ … každou hospodářskou činnost veřejnoprávních subjektů. V tomto pojetí je veřejným podnikem všechno, co provozuje stát, obce, veřejnoprávní korporace, ústavy, podniky nebo fondy na úseku hospodářské (nikoli vrchnostenské) činnosti a co
by stejně mohli činit soukromníci … je to takový podnik, jehož činnost je spojena s veřejným zájmem.“
Viz HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 110 – 111.
Bohužel je třeba si uvědomit, že jde pouze o jedno ze tří odlišných pojetí „veřejného podniku“, navíc ani
z tohoto vymezení není jednoznačné, zda pod něj lze podřadit také akciové společnosti s většinovou majetkovou účastí státu. Státní podniky však lze pod pojem „veřejný podnik“ podřadit zcela nepochybně,
rovněž „obecní podniky“ lze pod tento pojem podřadit.
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dit majetkovou účast státu v akciové společnosti, vyjádřenou akciemi112) a jiné
majetkové hodnoty patřící státu nebo jiné právnické osobě, uvedené v písm.
a) zákona o finanční kontrole.113
Zásadním problémem zde je, zda je možné říci, že obchodní společnost s majetkovou účastí státu nebo samosprávy skutečně „hospodaří“ s veřejnými prostředky, protože se jedná o něco jiného, než je pouhá přítomnost veřejných prostředků
v obchodní společnosti. Například obchodní společnost s většinovou majetkovou
účastí státu hospodaří se svým, tedy soukromým, majetkem a pod ono hospodaření s veřejnými prostředky by šlo podřadit nanejvýš nakládání se státními dotacemi (které mají nepochybně charakter veřejných prostředků). Hospodaření s akciemi jako veřejnými prostředky pak nevykonává akciová společnost, ale příslušný
státní orgán, obvykle Ministerstvo financí. Pojem „veřejné prostředky“ tedy sice
umožňuje NKÚ nově kontrolovat kromě státního majetku také majetek územních
samosprávných celků a jiných právnických osob, a míří tak žádoucím směrem ke
kontrole hospodaření územních samosprávných celků. Bohužel ale ani tento pojem neumožňuje dost dobře vztáhnout kontrolu NKÚ na hospodaření obchodních
společností s majetkovou účastí státu nebo samospráv.
Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme nezavádět pro účely kontroly obchodních společnosti s majetkovou účastí státu nebo samospráv nový, interpretačně
nejasný právní pojem „právnická osoba veřejnoprávní povahy“, ale zvolit jiné legislativní řešení, které vychází ze stávajících, v českém právním řádu již užívaných pojmů.
Nabízí se pojem „veřejná instituce“ definovaný v nejnovější judikatuře Ústavního
soudu114, resp. Nejvyššího správního soudu.115 Blíže k tomu viz kapitola 04.2.

Rovina novely zákona o NKÚ – taxativní
výčet kontrolovaných subjektů
Pokud nicméně pojem „právnická osoba veřejnoprávní povahy“ byl použit
v rovině ústavní, domníváme se, že je nezbytné zařadit kontrolu státem a samosprávou vlastněných obchodních společností do souběžně projednávané novely
zákona o NKÚ tak, aby tím byly překonány pochybnosti o smyslu a cíli úpravy. To
by znamenalo uvést obchodní společnosti s majetkovou účastí státu nebo samospráv přímo v taxativním výčtu kontrolovaných subjektů v novele zákona o NKÚ.

04.2 Možnosti legislativního řešení
pro zavedení pravomoci NKÚ
kontrolovat obchodní společnosti
vlastněné státem a samosprávami
Podle našeho názoru se v současné situaci nabízí celkem čtyři možnosti, jak
odstranit mezeru v právní úpravě spočívající v neexistenci externí kontroly státem nebo územní samosprávou vlastněných obchodních společností. První tři
možnosti předpokládají změnu Ústavy. Poslední, čtvrtý návrh diskutuje potřebné
změny zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a může fungovat
i v případě, že Ústava zůstane ve svém čl. 97 nezměněna.
Možnosti legislativního řešení pro zavedení pravomoci NKÚ kontrolovat obchodní společnosti vlastněné státem a samosprávami jsou podle našeho názoru tyto:

I.
112 Což plyne z ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby
jako podnikatelé. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, str. 321.
113 Ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole: „ … organizační složka státu,
která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvková organizace, státní fond,
územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiná právnická osoba zřízená k plnění
úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem nebo právnická osoba zřízená na základě zvláštního
právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky.“
114 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 260/06.
115 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2009, sp. zn. 2 Ans 4/2009-93, potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2010, sp. zn. 2 Ans 7/2010-176.
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Změnit vládní návrh zavedením pojmu
„veřejná instituce“ a doplnit taxativní výčet
kontrolovaných subjektů v návrhu novely
zákona o NKÚ

V ústavněprávní rovině by bylo možné změnit stávající vládní návrh změny
Ústavy tak, aby namísto pojmu „právnická osoba veřejnoprávní povahy“ obsahoval tento návrh pojem „veřejná instituce“:
d) hospodaření s majetkem veřejných institucí, o nichž tak stanoví zákon,
a to v zákonem stanoveném rozsahu.
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Vzhledem k argumentům uvedeným výše v části 04.1. doporučujeme nezavádět pro účely kontroly obchodních společnosti s majetkovou účastí státu nebo
samospráv nový, interpretačně nejasný právní pojem „právnická osoba veřejnoprávní povahy“. Doporučujeme zvolit jiné legislativní řešení, které vychází ze
stávajících, v českém právním řádu již užívaných pojmů. Jde o pojem „veřejná instituce“ definovaný v nejnovější judikatuře Ústavního soudu116, resp. Nejvyššího
správního soudu117. Pojem „veřejné instituce“ je zde vymezen následovně: „Mezi
relevantní hlediska pro určení, zda se jedná o instituci veřejnou či soukromou,
patří tak dle přesvědčení Ústavního soudu nejen
a) způsob vzniku (zániku) instituce (z pohledu přítomnosti či nepřítomnosti
soukromoprávního úkonu), ale rovněž
b) hledisko osoby zřizovatele (z pohledu toho, zda je zřizovatelem instituce jako
takové stát, či nikoli; pokud ano, jedná se o znak vlastní veřejné instituci),
c) subjekt vytvářející jednotlivé orgány instituce (z toho pohledu, zda dochází
ke kreaci orgánů státem, či nikoli; jestliže ano, jde o charakteristický rys pro
veřejnou instituci),
d) existence či neexistence státního dohledu nad činností instituce (existence
státního dohledu je přitom typická pro veřejnou instituci) a
e) veřejný nebo soukromý účel instituce (veřejný účel je typickým znakem
veřejné instituce).
Prostřednictvím těchto kritérií je pak nutno zkoumanou instituci posuzovat
a podle výsledku dojít k závěru o její veřejné či soukromé povaze.“118 Je zřejmé,
že pojem „veřejná instituce“ v sobě kromě jiných subjektů principiálně zahrnuje také obchodní společnosti s majetkovou účastí státu nebo samospráv.
Použití pojmu „veřejná instituce“ by otevřelo možnost takové formulace
novely zákona o NKÚ, která umožní kontrolovat také hospodaření obchodních
společností s většinovou majetkovou účastí státu nebo samospráv. Použití pojmu
„veřejná instituce“ ve významu, v jakém jej používá judikatura, také bude respektovat požadavky čl. 40 Legislativních pravidel vlády119 na jednotnou terminologii
116 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 260/06.
117 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2009, sp. zn. 2 Ans 4/2009-93, potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2010, sp. zn. 2 Ans 7/2010-176.
118 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 260/06.
119 Usnesení vlády č. 188 ze dne 19. 3. 1998, Legislativní pravidla vlády, ve znění usnesení vlády č. 36
ze dne 11. 1. 2010. [online]. [cit. 22. dubna 2011]. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/
legislativn__pravidla_vl_dy.pdf>.

v právním předpisu a souvisejících právních předpisech různé právní síly. Bylo
by přitom vhodné vymezení tohoto pojmu legislativně fixovat přímo do textu
zákona o NKÚ.
V rovině novely zákona o NKÚ, která by navazovala na výše uvedenou změnu návrhu novely Ústavy, by bylo třeba odpovídajícím způsobem změnit i návrh
změny zákona o NKÚ, schválený legislativní radou vlády dne 14. 4. 2011. Nové
znění § 3 odst. 1 písm. d) by znělo:
d) hospodaření s majetkem veřejných institucí, jde-li o:
… hospodaření právnických osob, v nichž má stát nebo územní samosprávný
celek alespoň 50% majetkovou účast.
Výčet subjektů by zůstal stejný, jako je již ve schváleném návrhu změny zákona o NKÚ120 a doplní se o obchodní společnosti s většinovou majetkovou účastí
státu a územních samospráv. Tím by byly splněny požadavky „dobré praxe“, uvedené v části 02 této analýzy.

II.

Přesně definovat působnosti NKÚ
v Ústavě po vzoru
slovenské úpravy

Článek 97 odst. 1 Ústavy vymezuje působnost NKÚ předmětem kontroly
(státní majetek a plnění státního rozpočtu). Naproti tomu článek 60 Ústavy
SR121 kombinuje vymezení předmětu kontroly Najvyššího kontrolného úradu
Slovenskej republiky (čl. 60 odst. 1 Ústavy SR) a subjektů, které je tento úřad
oprávněn kontrolovat (čl. 60 odst. 2 Ústavy SR). Slovenská právní úprava je
výkladově jednoznačná a umožňuje slovenskému Najvyššiemu kontrolnému
úradu kontrolovat také akciové společnosti s majetkovou účastí státu a obecní
podniky. Podle Čl. 60 Ústavy SR kontroluje Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej
republiky mimo jiné hospodaření s:
b) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami
a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obcí, vyšších územných celkov, právnických
120 Zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace
územních samosprávných celků, regionální rady regionů soudržnosti, Česká televize, Český rozhlas, veřejné vysoké školy, Česká národní banka.
121 Zákon Slovenské republiky č. 460/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Ústava Slovenské republiky).
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osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou
verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou účasťou Fondu
národného majetku Slovenskej republiky, právnických osôb s majetkovou
účasťou obcí, právnických osôb s majetkovou účasťou vyšších územných
celkov, právnických osôb založených obcami alebo právnických osôb založených vyššími územnými celkami.
Aby byla zajištěna potřebná flexibilita, rovněž čl. 63 Ústavy SR předpokládá
další konkretizaci působnosti úřadu „obyčejným“ zákonem. Slovenský zákon o NKÚ
SR tak může např. vymezit, jak vysoká musí být majetková účast státu v akciových
společnostech. Současné znění slovenského zákona umožňuje slovenskému NKÚ
kontrolovat právnické osoby s libovolně vysokou majetkovou účastí státu.122
De lege ferenda by tedy bylo možné se inspirovat slovenskou právní úpravu
a obdobným způsobem vymezit věcnou působnost tak, aby umožnila NKÚ kontrolovat veřejné prostředky, a osobní působnost tak, aby zahrnovala jak akciové
společnosti s většinovou majetkovou účastí státu, tak obecní podniky. Novelizace
zákona o NKÚ by v takovém případě již nemusela být nutná.

III.

Dát NKÚ VÝSLOVNÉ ÚSTAVNí zmocnění ke kontrole
právnických osob, v nichž má stát nebo územně
samosprávný celek majetkovou účast

V ústavněprávní rovině by bylo možné navázat na práci minulé Poslanecké sněmovny na novele čl. 97 Ústavy (sněmovní tisk č. 960 z roku 2010), kterou měla být
– mimo jiné – rozšířena působnost NKÚ tak, aby umožňovala kontrolu hospodaření právnických osob, v nichž má stát majetkovou účast. Souhlas s takto navrženou
působností NKÚ vyjádřil i Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
11. 3. 2010. Bylo by tedy možné převzít již připravené znění čl. 97 odst. 1 Ústavy ve
znění stávajícího vládního návrhu novely Ústavy („Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý
orgán, který kontroluje:“), a doplnit jej o písmeno e) ve znění:
e) hospodaření právnických osob, v nichž má stát nebo územní samosprávný
celek majetkovou účast, pokud tak stanoví zákon.
122 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 39/1993 Z. z.: „Úrad kontroluje hospodárenie s majetkom,
majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych
inštitúcií, Fondu národného majetku Slovenskej republiky... právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou
účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky … “.
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V rovině novely zákona o NKÚ, která by navazovala na výše uvedené doplnění
již existujícího návrhu novely Ústavy, navrhujeme přijmout již dříve navrhovanou
novelizaci § 3 zákona o NKÚ v doplněném znění, například:
e) hospodaření právnických osob, v nichž má stát nebo územní samosprávný
celek alespoň 50% majetkovou účast.
V návaznosti na toto ustanovení bude třeba doplnit také novelizaci
§ 4 odst. 1 a 2 zákona o NKÚ tak, aby bylo zohledněno doplněné ustanovení
§ 3 zákona o NKÚ. Požadavek na kontrolu alespoň státem ovládaných obchodních společností představuje podle našeho názoru základní, nejméně sporný
standard (viz diskuze o ochraně minoritních akcionářů v kapitole 02.4 a 03.3).
Tím by byly splněny požadavky „dobré praxe“, uvedené v části 03.1 této
analýzy, neboť by NKÚ mohl kontrolovat jak hospodaření akciových společností
s většinovou majetkovou účastí státu, tak hospodaření obecních podniků.

IV.

Změna zákona o NKÚ

Jak již bylo uvedeno výše, rozšíření kompetencí NKÚ také na obchodní společnosti s většinovou majetkovou účastí státu či územních samospráv beze změny Ústavy není možné. Je ale nutné, aby konkrétní mechanismus kontroly byl
legislativně precizován i v rovině zákona o NKÚ. Domníváme se, že je dokonce
možné zvýšit efektivitu kontroly orgánů veřejné moci zastupujících stát při výkonu práv akcionáře i v případě, že v brzké době nebude přijata žádná ze změn
Ústavy ČR navrhovaných výše.
I v případě, že nedojde ke změnám Ústavy, navrhujeme novelou zákona
o NKÚ rozšířit působnost kontroly NKÚ vůči ministerstvům, která vykonávají jménem státu práva akcionáře v akciových společnostech s většinovou majetkovou
účastí státu (obvykle vůči Ministerstvu financí) tak, aby NKÚ mohl a zároveň měl
povinnost zejména kontrolovat:
a) zda ministerstvo, resp. jím pověření zaměstnanci, vypracovalo koncepční
dokument, který by určoval cíle, úkoly anebo zásady činnosti ministerstva
při výkonu práv akcionáře, a pokud ano, zda je podle tohoto dokumentu
v praxi postupováno,
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b) na základě jakých kritérií (včetně odborných kritérií) jsou jmenovány osoby do řídících a kontrolních orgánů akciových společností a zda je vyhodnocována kvalita výkonu těchto osob, včetně zaměstnanců pověřených
ministerstvem k účasti na jednání valných hromad akciových společností,
c) na základě jakých kritérií (pokud vůbec) je vyhodnocováno hospodaření
akciových společností a jak často je toto vyhodnocování prováděno,
d)nakolik se ministerstvo chová jako aktivní vlastník (např. účast na valných hromadách a hlasování na nich, případné svolání mimořádné valné hromady).
Tyto požadavky vyplývají ze směrnice OECD123 a jsou v zemích OECD považovány za základní prvky odpovědného nakládání s touto formou veřejného majetku.

V případě, že bude přijata jedna z výše navrhovaných změn Ústavy ČR, bude
žádoucí konkrétněji legislativně vymezit cíle a mantinely kontroly NKÚ v obchodních společnostech vlastněných státem nebo samosprávami. Je přitom zjevné,
že NKÚ se bude soustředit především na kvalitní a transparentní výkon dobré
správy ze strany orgánu pověřeného výkonem vlastnických práv (a kontrolovat
výše uvedené procesy a postupy „uvnitř vlastníka“, kterými je správa majetku
vykonávána). Vedle toho bude na místě definovat, jestli a za jakých podmínek
má NKÚ zkoumat i otázky, týkající se obchodního rozhodování, implementace
finančně náročných projektů nebo nastavení jistých typů obchodních vztahů. Zde
podle našeho názoru připadají do úvahy např. zakázky na reklamu a PR nebo
transakce s firmami s nedohledatelnými vlastníky což jsou operace, které mohou
mít vysoký korupční potenciál.

Současně by měla být přijata novelizace zákona o NKÚ tak, aby měl NKÚ
nově možnost vyžádat si – ovšem pouze v souvislosti s kontrolou výkonu práv
akcionáře státu příslušným ministerstvem – od akciové společnosti s většinovou majetkovou účastí státu údaje o hospodaření společnosti a související
informace v rozsahu, jaký je akciová společnost povinna dle ObZ poskytnout
kterémukoli akcionáři, v rozsahu ustanovení § 118 a 119 zákona č. 256/2004
Sb., tedy v rozsahu výročních a pololetních zpráv, které musí emitent cenných
papírů zveřejnit, a v rozsahu, jaký je stanoven zákonem č. 106/1999 Sb. Tím by
byla dle našeho názoru zajištěna alespoň základní kontrola zákonnosti, hospodárnosti a účelnosti hospodaření s tímto typem obchodních společností. Tato
změna zákona o NKÚ by byla přípustná i vzhledem k dosavadnímu vymezení předmětu kontroly NKÚ v čl. 97 odst. 1 Ústavy, neboť NKÚ by kontroloval
hospodaření se státním majetkem vůči příslušným ministerstvům a pouze pro
tuto kontrolu by mohl vyžadovat některé, zákony jasně určené informace také
od soukromého subjektu. NKÚ by nemohl ani na základě těchto změn zákona
o NKÚ kontrolovat obecní podniky.
Zároveň by bylo možné zavázat ministerstva (resp. státní orgány vykonávající
práva státu jako akcionáře), aby tam, kde jim to umožňuje procento držených akcií, prosadily do určité doby do stanov ovládaných akciových společnosti ustanovení, která umožní NKÚ provést úplnou externí kontrolu těchto společností, a to
včetně interních informací a informací krytých obchodním tajemstvím, pokud
možno analogicky jako kdyby se jednalo např. o státní podnik.
123 Srv.: OECD. Accountability and Transparency. A Guide for State Ownership. Paříž: OECD Publications: 2010 a OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises.
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