Platné znění novelizovaných částí zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku,
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 13
Dozorčí rada
(1) Dozorčí rada
a) schvaluje v rozsahu, který určí zakladatel, zásadní otázky koncepce rozvoje
podniku (zejména strategii rozvoje výroby a služeb, investiční a vědeckotechnické programy, využití know-how podniku, programy společného
podnikání s tuzemskými a zahraničními subjekty atd.) a nakládání s majetkem
státu svěřeným podniku k podnikatelské činnosti (mimo určený majetek),
b) projednává výroční zprávu, roční finanční plán, pololetní výsledky hospodaření
a přezkoumává roční účetní závěrku podniku a návrh na rozdělení
použitelného zisku (vypořádání ztráty); své stanovisko předkládá řediteli
a zakladateli,
c) projednává pravidla pro zřizování dalších fondů podniku a dohlíží
na hospodaření s fondy podniku; své stanovisko předkládá řediteli
a zakladateli,
d) dohlíží na výkon působnosti ředitele a uskutečňování podnikatelské činnosti
podniku, zejména zda se podnikatelská činnost podniku uskutečňuje v souladu
s právními předpisy a zakládací listinou,
e) vyjadřuje se k návrhu zakladatele na zrušení, sloučení, splynutí či rozdělení
podniku,
f) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti
podniku a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou vedeny řádně v souladu
se skutečností,
g) je povinna upozornit ředitele a zakladatele na zjištěné nedostatky; přitom může
navrhnout řediteli opatření k nápravě,
h) je povinna na požádání zakladatele poskytnout mu informace nebo provést
šetření, a to ve lhůtě jím stanovené,
i) schvaluje auditora,
j) může doporučit zakladateli odvolat ředitele podniku,
k) vyjadřuje se k návrhu statutu a jeho změnám.
§ 15
Zakladatel
a) zakládá a ruší podnik včetně sloučení, splynutí či rozdělení,
b) jmenuje a odvolává ředitele, vyjma případu jmenování ředitele vládou, členy
dozorčí rady a likvidátora,
c) schvaluje jednací řád dozorčí rady, stanoví počet jejích členů, délku funkčního
období a minimální počet schůzí za rok,
d) vymezí v příloze zakládací listiny určený majetek,
e) může měnit zakládací listinu s výjimkou odnětí majetku, s nímž má podnik
právo hospodařit k okamžiku svého založení nebo k okamžiku zápisu změny
zakládací listiny do obchodního rejstříku, nestanoví-li tento zákon jinak,
f) vydává statut podniku, a to ve lhůtě do šesti měsíců ode dne zápisu podniku
do obchodního rejstříku; statut obsahuje např. zásady hospodaření podniku,
rámcové vymezení spolupráce s regionálními orgány státní správy a vyššími
územně samosprávnými celky,

g) má právo a povinnost požadovat informace o hospodářské činnosti a stavu
majetku podniku a na kontrolu a ověřování těchto informací způsobem
stanoveným zvláštním předpisem,11)
h) kontroluje, zda potřeby státu, které podnik svou podnikatelskou činností
zabezpečuje, jsou zajišťovány účelně a hospodárně,
i) schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu, rozhoduje o rozdělení použitelného
zisku (vypořádání ztráty); je-li rozhodnuto o vytvoření fondu zakladatele
podle § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 4, zakladatel rozhoduje každoročně
o tom, jaká část použitelného zisku podniku se v příslušném kalendářním
roce přidělí do tohoto fondu,
j) přebírá likvidační zůstatek v případě zrušení podniku s likvidací; tento zůstatek
je povinen převést do státních finančních aktiv. ,
k) rozhoduje o použití finančních prostředků z fondu zakladatele
po předchozím souhlasu vlády.
§ 19
Fondy podniku
(1) Podnik vytváří
a) rezervní fond,
b) fond kulturních a sociálních potřeb. ,
c) fond zakladatele na základě rozhodnutí zakladatele.
(2) Rezervní fond u podniků zřízených podle tohoto zákona je určen ke krytí
ztrát a rizik, k financování výkyvů hospodaření podniku a ke krytí základního přídělu
do fondu kulturních a sociálních potřeb u těch podniků, které nemají dostatek zisku
nebo vykazují ztrátu. Minimální výše rezervního fondu činí při založení podniku 10 %
kmenového jmění, pokud zakladatel nestanoví jinak, a doplňuje se ročně nejméně
10 % z čistého zisku až do dosažení výše určené v zakládací listině.
(3) Fond kulturních a sociálních potřeb podnik tvoří a užívá v souladu
se zvláštním právním předpisem14).
(4) Zakladatel může rozhodnout o tom, že podnik je povinen vytvořit
a spravovat fond zakladatele. Rozhodne-li zakladatel o vytvoření fondu
zakladatele, doplní pravidla jeho tvorby a užití do statutu podniku. Do fondu
zakladatele podnik převede zakladatelem určenou část nerozděleného zisku.
Finanční prostředky v tomto fondu mohou být na základě rozhodnutí zakladatele
převedeny do státního rozpočtu nebo uvolněny pro krytí odůvodněných potřeb
podniku; toto rozhodnutí zakladatele může být učiněno jen po předchozím
souhlasu vlády vydaném na návrh zakladatele. Je-li zakladatelem rozhodnuto
o vytvoření fondu zakladatele, podnik bez zbytečného odkladu přizpůsobí svou
plánovací dokumentaci a koncepci rozvoje této skutečnosti.
(4) (5) Podnik může ze svého použitelného zisku vytvářet další fondy.

14)

Vyhláška Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
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