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Záznam z 10. jednání pracovní komise 

předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 

k hospodárnému nakládání s majetkem státu 

 
konané ve čtvrtek 13. Října 2016 15:00-17:15 hod. 

v budově Úřadu vlády (Strakova akademie), místnost č. 179 
 

 
Přítomní členové: 
Ing. František Kučera, předseda, Úřad vlády ČR, Oddělení boje s korupcí 
kpt. Ing. Julie Zelená, Ph.D., NCOZ SKPV 
Ing. Veronika Szentiványiová, Platforma pro veřejné zakázky – American Chamber of 
Commerce 
JUDr. Lukáš Králík, Ph.D., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
Mgr. Martin Čech, Ministerstvo pro místní rozvoj  
PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec, zIndex 
 
Náhradníci: 
Mgr. Martina Mikolášková, Transparency International 
Mgr. Marek Zelenka, Oživení 
 
Omluvení členové: 
Mgr. Irena Bartoňová Pálková, Hospodářská komora ČR 
Ing. Hana Ondrušková, Ministerstvo financí 
Mgr. Petr Leyer, Transparency International 
Mgr. Tereza Koucká Höfferová, Nejvyšší kontrolní úřad 
 
Přítomní hosté: 
Ing. Petra Nusková, Ministerstvo financí 
Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, Oddělení boje s korupcí, ÚV ČR 
Bc. Martina Houšková, Oddělení boje s korupcí, ÚV ČR 
 
Průběh jednání 
 
1) Zahájení jednání 

Předseda pracovní komise přivítal přítomné hosty a návazně představil program jednání, 
jehož jediným bodem je materiál Strategie vlastnické politiky státu. Pracovní komise byla 
s počtem 8 přítomných členů komise nebo jejich zástupců usnášeníschopná. 
 
2) Strategie vlastnické politiky státu 
 
Zástupkyně Ministerstva financí (dále jen „MF“) Petra Nusková představila materiál Strategie 
vlastnické politiky státu a změny, které doznal po schválení materiálu poradu vedení 
Ministerstva financí. Následná diskuse k materiálu navazovala na připomínky, které byly 
zaslány členy pracovní komise.  
 
Prvním bodem, o kterém se vedla diskuse, bylo odměňování managementů a dozorčích rad 
v návaznosti na úspěch plnění stanovených strategických cílů podniku. Podle zástupkyně 
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MF bude tato záležitost řešena Výborem pro odměňování, který bude zřízen. Jiří Skuhrovec 
dále uvedl, že strategické cíle společností by měly být uvedeny explicitně.  
Pracovní komise se jednomyslně shodla na doporučení, aby předkladatel jasněji 
navázal rozhodování Výboru pro odměňování na opatření 8 a 9 Strategie (tj. zajistit 
jasné a jednoznačné vymezení pravomocí a odpovědností jednotlivých orgánů společnosti 
se strategicky významnou majetkovou účastí státu a zajistit, že každá společnost 
se strategicky významnou majetkovou účastí bude mít stanoveny jasné transparentností cíle, 
a to především dlouhodobé strategické cíle) 
 
Dalším bodem jednání byl mechanismus nezávislý monitoring výkonu vlastnické politiky 
a vypracování každoroční výroční zprávy. Připomínka Jiřího Skuhrovce spočívala v tom, 
že by bylo vhodné zajistit nezávislý kontrolní orgán, který bude vyhodnocovat plnění 
stanovených strategických cílů. Hlavním bodem kritiky členů komise byl proces, kdy 
naplňování strategických cílů jednotlivých společností bude hodnotit samotné ministerstvo, 
pod které společnost spadá. Nebyla by tak zajištěna kontrola zvenčí. Zástupkyně MF uvedla, 
že kontrolním orgánem bude vláda, které budou předkládány hodnotící zprávy. Členové 
pracovní komise návazně souhlasili se zněním doporučení předkladateli, aby bylo 
zakotveno pravidelné vyhodnocování plnění strategických cílů a jeho zveřejnění 
například v rámci výročních zpráv jednotlivých společností. Návazně je plánováno 
zpracování hodnotící zprávy plnění Strategie vlastnické politiky státu. Ke zpracování této 
zprávy by měly být vypracovány kvalitativní standardy, které by zajistily, že konečná 
hodnotící zpráva plnění Strategie vlastnické politiky státu bude strukturována podle 
jednotlivých rezortů s konkrétním vyhodnocením jednotlivých opatření v praxi, tak aby 
bylo zřejmé plnění stanovených strategických cílů jednotlivých společností. Tento 
návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Posledním z udělených doporučení pracovní komise je, aby se materiál Strategie vlastnické 
politiky státu vztahoval i na dceřinné společnosti. V předkládaném materiálu se s těmito 
společnosti nepočítá. Toto doporučení bylo členy pracovní komise odhlasováno 
jednomyslně.  
 
Zástupkyně MF byla členy komise dotazována na cíle a přínosy materiálu, který 
je v současné podobě velmi obecný a nejde nad rámec již dnes stanovených pravidel. 
Zástupkyně MF odpověděla, že se jedná o materiál, který poslouží ke sjednocení přístupů 
ministerstev, které k problematice přistupují odlišně. Členové pracovní komise vyslovili 
obavu, že v praxi bude tento materiál bez dopadu. 
 
Vedle výše uvedených oblastí se diskuse vedla také o oblasti externího auditu či nezávislosti 
dozorčích rad. Z těchto oblastí však nevyplynula konkrétní doporučení, která by měla být 
zapracována do materiálu Strategie vlastnické politiky státu.  
 
3) Ukončení jednání 
 
Předseda komise poděkoval přítomných hostům a členům komise a ukončil jednání v 17:15 
hod.  
 
 
 
24. října 2016 

 
Zapsala: Bc. Martina Houšková 
 
Schválil: Ing. František Kučera 


