
1) Existují dokumenty, kterými ministerstvo financí v rámci výkonu práv akcionáře za stát  
stanovuje akciovým společnostem s majetkovou účastí státu  dosažení ročních, popřípadě 
víceletých hospodářských (ev. jiných než hospodářských) měřitelných cílů a výsledků? Pokud 
ano, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů, včetně všech jejich příloh, které se týkají 
akciových společností ČEZ, a.s., ČEPS, a.s., Český aeroholding, a.s., ČD Cargo, a.s. a České 
dráhy, a.s. 
 
2) Existují dokumenty, popisující nebo závazně stanovující proces tvorby ročních, případně 
víceletých, hospodářských plánů (včetně jejich následného vyhodnocování) v akciových 
společnostech s majetkovou účastí státu, v nichž ministerstvo financí vykonává práva akcionáře 
za stát? Pokud takové dokumenty existují, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů, včetně 
informace o jejich posledním vyhodnocení, které se vztahují k akciovým společnostem 
uvedeným ve výčtu v otázce č. 1. 
 
3) Disponuje ministerstvo financí dokumentem nebo alespoň návrhem dokumentu, který by 
popisoval výkon vlastnických práv státu v akciových společnostech s majetkovou účastí státu, 
státních podnicích a národních podnicích (tj. vlastnickou politikou státu) ? Pokud ano, žádám o 
zaslání kopie tohoto dokumentu. 
 
4) Existují dokumenty, v nichž ministerstvo financí v rámci výkonu práv akcionáře za stát 
vyžaduje po akciových společnostech s majetkovou účastí státu dodržování určitých standardů či 
postupů v oblasti: 
1) veřejných zakázek, pokud je akciová společnost s majetkovou účastí státu jejich 
zadavatelem či dodavatelem; 
2) uzavírání smluv, jejichž smluvní stranou je akciová společnost s majetkovou účastí státu; 
3) nakládání s nemovitým majetkem vlastněným akciovou společností s majetkovou účastí 
státu; 
4) přístupu k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů? 
Pokud ano, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů, vztahujících se k akciovým společnostem 
uvedeným ve výčtu v otázce č. 1. 
 
5) Dodržují akciové společnosti s majetkovou účastí státu, uvedené ve výčtu v otázce č. 1, 
nějaký kodex správy a řízení společnosti? Pokud ano, o jaký kodex se jedná a kde lze do 
takového kodexu nahlédnout? 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") bylo dne 26. února 2015 doručeno Vaše 
podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"1) Existují dokumenty, kterými ministerstvo financí v rámci výkonu práv akcionáře za stát  stanovuje 
akciovým společnostem s majetkovou účastí státu  dosažení ročních, popřípadě víceletých 
hospodářských (ev. jiných než hospodářských) měřitelných cílů a výsledků? Pokud ano, žádám o 
zaslání kopií těchto dokumentů, včetně všech jejich příloh, které se týkají akciových společností ČEZ, 
a.s., ČEPS, a.s., Český aeroholding, a.s., ČD Cargo, a.s. a České dráhy, a.s. 
 
2) Existují dokumenty, popisující nebo závazně stanovující proces tvorby ročních, případně 
víceletých, hospodářských plánů (včetně jejich následného vyhodnocování) v akciových 
společnostech s majetkovou účastí státu, v nichž ministerstvo financí vykonává práva akcionáře za 
stát? Pokud takové dokumenty existují, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů, včetně informace o 
jejich posledním vyhodnocení, které se vztahují k akciovým společnostem uvedeným ve výčtu v otázce 
č. 1. 
 
3) Disponuje ministerstvo financí dokumentem nebo alespoň návrhem dokumentu, který by popisoval 
výkon vlastnických práv státu v akciových společnostech s majetkovou účastí státu, státních 
podnicích a národních podnicích (tj. vlastnickou politikou státu) ? Pokud ano, žádám o zaslání kopie 
tohoto dokumentu. 
 
4) Existují dokumenty, v nichž ministerstvo financí v rámci výkonu práv akcionáře za stát vyžaduje po 
akciových společnostech s majetkovou účastí státu dodržování určitých standardů či postupů v 
oblasti: 
1) veřejných zakázek, pokud je akciová společnost s majetkovou účastí státu jejich zadavatelem či 
dodavatelem; 
2) uzavírání smluv, jejichž smluvní stranou je akciová společnost s majetkovou účastí státu; 
3) nakládání s nemovitým majetkem vlastněným akciovou společností s majetkovou účastí státu; 
4) přístupu k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů? 
Pokud ano, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů, vztahujících se k akciovým společnostem 
uvedeným ve výčtu v otázce č. 1. 
 
5) Dodržují akciové společnosti s majetkovou účastí státu, uvedené ve výčtu v otázce č. 1, nějaký 
kodex správy a řízení společnosti? Pokud ano, o jaký kodex se jedná a kde lze  
do takového kodexu nahlédnout?" 
 
 K jednotlivým dotazům si dovoluji upozornit, že odpovědi se týkají pouze společností ČEZ, 
a.s. a Český Aeroholding, a.s., u kterých Ministerstvo financí (dále též „ministerstvo“) vykonává 
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akcionářská práva státu. V případě dalších společností (ČEPS, a.s., ČD Cargo, a.s. a České dráhy, 
a.s.) ministerstvo nevykonává akcionářská práva státu. 
 
 Ad 1) 
 Ministerstvo takovým vnitřním předpisem nedisponuje. Nicméně je v současné době na 
ministerstvu zvažováno vypracování takového vnitřního předpisu,  a to zejména s ohledem na 
jednotný výkon akcionářských práv ve společnostech strategického významu s majetkovou účastí ČR 
- Ministerstvo financí. Pro úplnost uvádím, že stanovení ročních a víceletých cílů  
je podle stanov v působnosti valné hromady, a to po předchozím projednání dozorčí radou. 
 
 Ad 2) 
 Ministerstvo nedisponuje takovými dokumenty. Pro úplnost uvádím, že proces tvorby 
ročních, případně víceletých plánů je upraven ve vnitřních předpisech jednotlivých společností. 
Ministerstvo jako akcionář se k nim vyjadřuje v rámci jejich projednání  
a schválení, kdy zohledňuje specifičnost jednotlivých společností a cíle na ně kladené.  
 
 Ad 3) 
 Výkon vlastnického práva ve společnostech s majetkovou účastí ČR – Ministerstvo financí je 
upraven ve Směrnici č. 3/2015 ministra financí, o pravidlech pro výkon vlastnických práv státu 
v obchodních korporacích strategického významu s majetkovou účastí České republiky – 
Ministerstva financí.  
 
 Ad 4) 
 Ministerstvo nedisponuje takovým vnitřním předpisem. 
  

Ad 5) 
 Společnost ČEZ, a.s. i Český Aeroholding, a.s. dodržují principy správy řízení společnosti, 
včetně pravomocí a odpovědnosti jednotlivých orgánů, které jsou obsaženy  
ve stanovách společnosti. Další informace jsou uváděny ve výročních zprávách společností, kde např. 
u společnosti ČEZ, a.s. jsou výroční zprávy veřejně dostupné na internetových stránkách společnosti: 
http://www.cez.cz/cs/pro-investory/hospodarske-vysledky.html 
 
 Řízení a správa společnosti vycházejí z doporučení Kodexu pro správu a řízení společností 
2004 (Corporate Governance Codex), jehož ustanovení ve všech podstatných ohledech jsou plněny.  
 
 ČEZ, a. s., jako emitent cenného papíru přijatého k obchodování na varšavské burze cenných 
papírů (GPW) je povinen také dodržovat Kodex vyhlášený touto burzou. Znění Kodexu GPW lze 
nalézt na účelových internetových stránkách varšavské burzy cenných papírů, v anglickém jazyce na 
internetové stránce: 
 www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/english/regulacje/bestpractices%2019_10_2011_en.pdf.  
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