
Stanovisko Ministerstva financí  

k vykazování majetkových účastí státu v účetnictví organizačních složek státu 

S ohledem na zjištěné přetrvávající nejasnosti při určování míry vlivu při výkonu práv akcionáře 

organizačními složkami státu v oblasti majetkových účastí státu, a to zejména v případě „dělené 

majetkové účasti státu“, tj. v situaci, kdy v konkrétní obchodní korporaci je více organizačních složek 

státu příslušných hospodařit s majetkovou účastí státu (každá ze složek k určitému procentu 

obchodního podílu), zveřejňujeme v rámci metodické podpory stanovisko Ministerstva financí. 

K uvedenému problému uvádíme, že pokud jde v případě majetkových účastí státu o výkon práv 

akcionáře, je zřejmé, že společníkem obchodní korporace je stát. Práva akcionáře jsou tedy v tomto 

případě vykonávána jménem státu (není rozhodující, zda byl příslušný zaměstnanec k těmto úkonům 

pověřen vládou či ministrem, či zda byla v tom kterém roce přijímána rozhodnutí, k nimž byl 

v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. nezbytný předchozí souhlas vlády).  

To samé platí i u „dělené majetkové účasti státu“. V případě společnosti, v níž je jediným akcionářem 

stát a s majetkovou účastí státu hospodaří více organizačních složek státu (každá s určitým 

procentem  obchodního podílu), je nutno míru vlivu posuzovat z hlediska akcionáře, jímž je stát, 

neboť při rozhodování je uplatňována vůle státu Česká republika. 

Toto vyplývá i z materiálu Strategie vlastnické politiky státu, kde je na str. 25 zdůrazněno, že 

u společností, ve kterých je stát zastoupen více akcionářskými ministerstvy, musí být tvorba vůle 

státu stanovena v dohodě mezi ministerstvy, kde ministerstva definují, jak budou při rozhodování (tj. 

při prosazování vůle státu) postupovat. Vláda České republiky svým usnesením ze dne 

17. února 2020 č. 115 uložila členům vlády postupovat při výkonu vlastnických práv státu 

k majetkovým účastem v obchodních společnostech a při výkonu zakladatelských činností v souladu 

se Strategií.  

Tento přístup  tak předurčuje i způsob účtování o majetkových účastech státu. 

Pokud má stát v obchodní korporaci rozhodující vliv, je nutné, aby organizační složky státu, které 

s majetkovou účastí hospodaří, účtovaly o této majetkové účasti shodně nikoliv na účtu 062 – 

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem, ale na účtu 061 – Majetkové účasti v osobách 

s rozhodujícím vlivem, neboť stát Česká republika je jediným akcionářem společnosti, a má tedy 

rozhodující vliv. 

Při vykazování je tedy nutné brát jako rozhodující míru vlivu státu, a nikoliv organizační složky 

státu.  

 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2021_Strategie-vlastnicke-politiky-statu.pdf

