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1. Úvod 

 

Pro svou diplomovou práci si autor vybral téma – kuponová privatizace a její 

dopad na řízení a správu Investičních Privatizačních Fondů z hlediska vynutitelnosti 

vlastnických práv. K tomuto výběru vedly autora následující důvody. 

Kuponová privatizace byla ojedinělým projektem, který se v historii naší země 

vyskytnul pouze jednou. Svým rozsahem se v tehdejší době jednalo o největší transformaci 

v Evropě. Kuponová privatizace, byť je to již 20 let od jejího započetí, v mnoha 

spoluobčanech stále vyvolává negativní emoce. V debatách lze často slyšet dva rozdílné 

názory, přičemž každý z nich je ovlivňován politickým směrem, který ten či onen člověk 

podporuje. Autor práce chtěl tedy objektivně celou situaci nastudovat a vytvořit si tak vlastní 

názor na uvedenou problematiku. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole (kapitola č. 2) 

autor charakterizuje situaci, ve které se tehdejší Československo ocitlo po pádu totalitního 

režimu. Zmiňuje různá politická uskupení, která v tehdejším transformačním období byla 

politicky činná a ovlivňovala předprivatizační proces. Jádrem této kapitoly je ovšem detailní 

deskripce procesu kuponové privatizace.  

Následná kapitola (kapitola č. 3) obsahuje nástin jednotlivých modelů řízení a 

správy společností, jenž jsou v současné době nejvíce využívány. Na závěr autor popsal český 

hybrid, který vzešel z české ekonomické transformace, a který se využívá i v současné době. 

Předmětem dalšího zájmu (kapitola č. 4) je právní regulace Investičních 

Privatizačních Fondů. V úvodní části této kapitoly autor zmiňuje zavedení a dopady 

zákonného omezení podílu v privatizovaných společnostech. Mezi hlavní dopady autor 

popisuje zejména vytvoření pyramidových struktur. 

V předposlední kapitole jsou autorem předkládány právní nástroje, které mohli 

držitelé investičních kuponů využívat při řízení a správě Investičních Privatizačních Fondů a 

při vynucování svých vlastnických práv. V této části autor využívá analytickou metodu 

dedukce a hodnotí jednotlivé disponibilní právní nástroje.  

Při zpracování závěrečné kapitoly autor pracuje s několika metodami. Na úvod je 

autorem využívána analýza časových řad, jejímž cílem bylo zhodnotit vývoj a chování 

Investičních Privatizačních Fondů zapříčiněno novelou zákona č. 248/1992 Sb. Analýza 

časových řad byla také využita při sledování vývoje transformovaných Investičních 

Privatizačních Fondů. Cílem této části je poukázat na nemožnost investorů vynucovat svá 
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vlastnická práva. V rámci analýzy byla aplikovaná také metoda zkoumání úplné indukce, díky 

jejímuž využití došlo k potvrzení věty, že držitelé investičních kuponů se svých práv nemohli 

soudně domáhat. Na závěr autor vyhodnocuje veškerá zjištěná data. 

Cílem této diplomová práce je zjistit, zda-li kuponová privatizace ovlivnila řízení 

a správu Investičních Privatizačních Fondů z hlediska vynutitelnosti vlastnických práv, a tato 

zjištění buďto potvrdit, či vyvrátit. 
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2. Kuponová privatizace 

 

2. 1. Úvod do problematiky 

 

Listopad roku 1989 je v české historii zapsán jako datum, kdy bylo dovršeno 

vítězství demokracie nad tehdejším sovětským komunismem
1
. Bylo to také období velkého 

optimismu a počátek nových nadějí v lepší zítřky. Ač si to většina národa v tehdejší euforii 

neuvědomovala, česká společnost stála na počátku procesu, o němž dnes hovoříme jako o 

české ekonomické transformaci. Jednalo se nejen o transformaci ekonomickou, ale také o 

transformaci institucionální.  

Transformace ekonomik reálného socialismu na standardní tržní ekonomiku je 

zvláštním případem aplikace teorie institucionální změny, a to změny celostní, holistické, tedy 

přechodu od jednoho hospodářského řádu k jinému. Taková změna je podmíněna a spojena se 

změnou celého institucionálního rámce ekonomiky. Obsahuje především restrukturalizaci 

vlastnických vztahů (privatizaci), ale též legální stránku smluvních vztahů, tj. přechod od 

Hospodářského zákoníku k Obchodnímu zákoníku včetně změny někdejších orgánů 

hospodářské arbitráže, jež řešily spory mezi účastníky dodavatelsko-odběratelských vztahů 

v deficitní ekonomice, na obchodní soudy, které řeší smluvní spory a jsou garantem 

vymahatelnosti kontraktu až po úpadek firmy.[13] 

 Mnozí analytici dokazovali, že transformační úsilí svou marností připomíná 

pokusy vytvořit akvárium z rybí polévky, nebo vejce z palačinky. Návazně na to mnozí 

institucionální odborníci spatřovali v této téměř dokonalé ireverzibilitě komunismu jeho 

hlavní zločinnost. Za podstatu spáchaného zločinu totiž považovali především rozbití institucí 

(institucionálního rámce), jejichž prostřednictvím je vyspělost společnosti reprezentována. 

Zničit takové instituce 
2
 lze často přes noc, vybudovat je znovu pak může trvat dlouhé 

generace, pokud se to kdy podaří.  

Společnost se rázem ocitla v situaci, kdy bylo všem jasné, že vítězů bude o hodně 

méně než těch, kdo se budou cítit poraženi. Ani ti nejoptimističtější občané tehdy nemohli 

vyloučit vznik napětí mezi poraženou většinou s vítěznou menšinou. Bylo více než zřejmé, že 

                                                 
1
 Úmyslně v tomto textu autor používá sovětský komunismus, neboť ten se zcela lišil od komunismu, jak jej 

uvedli Karl Marx a Friedrich Engels. 
2
 Moderní institucionalismus chápe instituce ve velmi obecném smyslu jako prakticky veškerá omezení, jenž 

,,tvarují“ chování účastníků ekonomického života: samozřejmě v první řadě instituce právní (a v nich především 

vlastnické), ale též všechna omezení neformální. 
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jakýkoli transformační výsledek bude vždy považován za nespravedlivý. Například proto, že 

každá účast na privatizaci není ve skutečnosti ničím jiným, než finanční spekulací. A není 

zcela běžné, aby finanční spekulace sama o sobě dokázala legitimovat bohatství v očích širší 

veřejnosti. [17] 

Občané České republiky po dlouholetém totalitním režimu věděli téměř s jistotou, 

co nechtějí. Lze obecně říci, že ve společnosti převažovaly negativní vize a mnoho 

politických stran je v těchto vizích utvrzovalo, neboť to bylo politicky přínosné. Málokdo 

tehdy skutečně věděl, jakou cestou by se česká ekonomická transformace měla ubírat a jaký 

transformační způsob použít. Chyběla tolik potřebná pozitivní vize. Většina lidí si byla 

vědoma toho, co nechce, málokdo však věděl, co chce a jak toho dosáhnout. S onou zmíněnou 

pozitivní vizí přišla skupina kolem pozdějšího ministra financí Václava Klause, který se 

později stal hlavním aktérem celé české ekonomické transformace především proto, že tomuto 

jedinečnému projektu nastolil směr a cíle, kterých mělo být dosaženo. 

 

2. 2. Hlavní konkurenční vize kam a kudy jít 

 

Jak již bylo zmíněno v podkapitole výše, opravdu málokdo tehdy věděl jakou 

cestou se vydat. I když v západní Evropě proběhlo do roku 1989 mnoho privatizací, jednalo 

se vždy o privatizace jednosektorové, které se svým rozsahem a obtížností nemohli ani 

zdaleka rovnat té, k níž se schylovalo v tehdejším Československu.  

Spíše než přesná technická řešení té či oné privatizace potřebovala transformace 

na svém začátku ideový základ. Bylo třeba si položit otázky, kde se společnost nachází a kam 

se má dostat? Má být cílem vůbec kapitalismus? Na povrch se dostávaly varianty ,,třetí 

cesty“
3
. Mezi hlavní zastánce tohoto směru lze považovat tehdejšího prezidenta 

Československa, Václava Havla. Zmíněná koncepce byla na počátku v politice, v médiích i 

v obecném podvědomí asi nejsilněji zastoupena. Na opačné straně, mezi radikálně 

uvažujícími ekonomy, pohybujícími se kolem ekonomického semináře Václava Klause, mezi 

stoupenci Liberálně demokratické strany Mandlera a Doležala, v Občanské demokratické 

alianci Kroupy a Bratinky a po rozpadu Občanského fóra v Občanské demokratické straně 

zněl klasický liberální přístup, jenž chtěl parlamentní demokracii a tržní ekonomiku. 

Lze říci, že to bylo takřka vše. Sociálnědemokratický proud fakticky neexistoval, 

křesťanský demokratismus byl stále spíše tradičním ,,lidovectvím“, zelení jako politická síla 

                                                 
3
 Koncepce, jejíchž stoupenci nechtěli být v žádném známém, osvědčeném, jasně definovaném systému. Chtěl 

být někde ,,mezi“. Nechtěli se přiklánět ani ke kapitalismu či komunismu. 
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nevystupovali, i když individuálně slyšet byli. Komunisté přikrčeně mlčeli a nechtěli být ani 

vidět, ani slyšet. Podle slov Václava Klause (2009) lze tvrdit, že tehdejší dobu a následný 

vývoj ovlivňovaly pouze první dva pohledy.  

Prvním byly koncepce Václava Havla a lidí kolem něj. Václav Klaus tuto 

koncepci nazývá ,,havlismus“. Na opačné straně stál standardní liberalismus (nezříkající se 

tradice, tedy i jistých konzervativních prvků). 

Havlismus vyšel podle Václava Klause (2009) z apotézy disidentského hnutí, 

z návyků, jenž si z éry komunismu přinesl, z takové míry odmítání komunistické strany, že za 

nepřijatelné považoval strany všechny, z nedůvěry v politiku, z nedůvěry v trh, z extrémní 

důvěry v sebe sama a ve svou vlastní výlučnost, z nároku vládnout zemi (díky zásluhám o pád 

komunismu), z faktického nepochopení komunismu, ze společenskovědní neznalosti, z víry 

v jakousi výjimečnou roli elitní kultury a ve výlučnost představitelů této kultury, ze 

ztotožnění Ruska s komunismem. Skupina kolem Václava Havla se ale opírala o silné morální 

hodnoty, jakými jsou pravda, láska, spravedlnost, svoboda atd. I když tato koncepce hrála na 

počátku velkou roli, na začátku devadesátých let tento směr nezvítězil. Vítěznou koncepcí se 

stal standardní liberalismus tolik prosazovaný skupinou kolem Václava Klause. Byť by se na 

první pohled mohlo zdát, že ideový základ české ekonomické transformace byl položen, opak 

byl pravdou. Na tehdejší politické scéně probíhaly časté přestřelky mezi Klausovou tržní 

ekonomikou bez přívlastku (opírající se o neviditelnou ruku trhu) a Luxovou sociálně tržní 

ekonomikou. 

Zastánci budování kapitalismu museli dále vymezit, která z jeho podob by to měla 

být. V oné době nebylo problémem rozlišit evropské socialismy – maďarský, polský, 

jugoslávský atp. Naopak ekonomičtí odborníci se teprve učili, v čem konkrétně se anglo-

americký typ společnosti liší od toho v kontinentální Evropě, či dokonce v jihovýchodní Asii. 

[20] 

Po zodpovězení první otázky následovala otázka druhá: Jakými metodami lze cíle 

(v podobě nastolení nových institucí) dosáhnout, kterými cestami je možné se k němu vydat? 

Je zřejmé, že samotnou destrukcí existujících institucí – RVHP 
4
, SPK apod. – lze provést 

poměrně snadno a že v tomto bodě jsou si socialistická transformace a transformace na 

kapitalismus pozoruhodně podobné. Ona podstatná odlišnost mezi nimi tedy spočívá v tom, 

že postavit fungující strukturu demokratických institucí je podstatně obtížnější, než bylo 

zajišťování funkcí jediné politické strany, která je navíc i jediným vlastníkem všeho majetku, 

                                                 
4
 Rada vzájemné hospodářské pomoci jejíž zakládajícími členy byly 5. ledna 1949 Bulharsko, Československo, 

Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Sovětský svaz. 
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včetně výrobních prostředků. Rozdíl také spočívá v metodách vynucování pořádku a kázně, 

jenž byly bezesporu socialistickým režimem využívány. Od počátku tedy bylo více než 

zřejmé, že budování nových institucí nemůže nebýt hodně nákladné, tj. že očekávané výnosy 

transformace je třeba důsledně konfrontovat s možnostmi optimalizovat její nevyhnutelné 

(politické, ekonomické, sociální a další) náklady. A to je právě hlavním deficitem 

transformačního know how. [20] 

 

2. 3. Česká cesta a její problémy 

 

Podstatnou metodou destrukce kapitalismu bylo masové znárodnění. U nás se 

s ním začalo již v roce 1945 (na základě Košického vládního programu), aby do naprosté 

dokonalosti bylo dovedeno po únoru 1948, kdy občanům bylo ponecháno jen tzv. osobní 

vlastnictví, zatímco to soukromé se dostalo mezi skutkové podstaty trestního práva. [19] 

Protože budování kapitalismu bylo prezentováno jako inverzní proces 

k socialistické revoluci, je privatizace zjevným proti-pólem znárodňování, a proto jsou i její 

cíle – obdobně jako tomu bylo při znárodňování – především politické. I z toho hlediska je 

třeba hodnotit metody, které byly po roce 1990 použity pod označením:  

1) Malá privatizace, 

2) Standardní privatizace, 

3) Kuponová privatizace, 

4) Municipalizace a transformace jednotných zemědělských družstev, 

5) Restituce. [20] 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozí podkapitole, privatizace v Československu se 

mohla opírat o relativně dobrou znalost privatizačních technik použitých v jiných státech, 

zejména ve Velké Británii, avšak tato znalost vyústila velmi brzy v konstatování, že tyto 

techniky a postupy jsou zde použitelné jen velmi okrajově, čili ,,institucionální xerox“ zde 

nebyl reálný. 

Prvním velkým rozdílem odůvodňující negativní teze ohledně aplikovatelnosti 

známých privatizačních technik, byl rozdíl v prostředí, v němž se měla privatizace odehrávat. 

Zatímco např. ve Velké Británii stát prodával do soukromých rukou několik málo velkých 

společností a mohl se při svém rozhodování opírat o veškeré informace, jenž produkoval 

fungující trh a stabilizovaný právní řád a instituce zřízené k vynucování práva, u nás toto 
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zázemí privatizace neměla, naopak se právem očekávalo, že k jeho vytvoření sama přispěje. 

Od privatizace ve Velké Británii se ex ante očekávalo, že bývalý státní podnik bude po 

privatizace efektivnější – vláda byla od počátku soustředěna pouze na něj. Českou privatizací 

musel nejprve vzniknout tržní řád, aby se potom v jeho rámci mohly naděje na vyšší 

efektivnost podniků vytvářet. Aby tržní řád mohl vzniknout, bylo třeba ,,překlopit“ náraz 

kriticky velkou masu státních podniků do soukromých rukou. Efektivnost jednotlivých 

podniků zahrnutých do této kritické masy, musela být až ve druhém plánu pozornosti vlády 

(připomeňme, že v roce 1990 bylo téměř 80 % veškerých podniků ,,technicky“ v bankrotu, či 

v situaci, za jaké by těmto podnikům žádná racionálně kalkulující banka nepůjčila ani jeden 

dolar, ani na jeden den). To vše prakticky znamenalo, že privatizace mohla v Československu 

probíhat jen v účetních cenách, které skutečné tržní poměry nezobrazovaly nejčastěji vůbec 

nebo jen velmi vzdáleně a nepřímo, a podle speciálních zákonů, které měly z hlediska teorie 

práva povahu pouhých nařízení vlády, a nikoli povahu norem vzájemného chování 

soukromých subjektů. [4] 

 

2. 3. 1. Gradualistický vs. skokový přístup 

  

V souvislosti s privatizací se, bez ohledu na stát, ve kterém se privatizace provádí, 

vede řada debat převážně o užití jednotlivých privatizačních metod. Zcela legitimní debaty se 

také vedou o pojetí průběhu institucionální změny. Oběma tématům se v tomto textu autor 

bude věnovat. Nejprve se však zaměří na průběh institucionální změny, neboť prakticistním 

klasifikacím privatizačních metod se nemá smysl hlouběji věnovat, pokud v tomto textu 

nebudou nastíněny dvě alternativní pojetí průběhu institucionální změny, která se liší co do 

relativní váhy organizačního konstruktivismu ,,shora“ a spontánních procesů ,,zdola“, 

fázování jednotlivých kroků a celkový časový horizont transformace. Teprve v rámci jedné ze 

zvolených alternativ nabývají praktické metody privatizace, jejich komplementarita či 

konkurenceschopnost a celková architektura privatizace jasnější smysl. Je zcela relevantní 

rozlišovat tato dvě pojetí: 

a) Rychlá, masová privatizace (šoková terapie), čili krátká cest. 

b) Gradualistická, dlouhá cesta. 

 

Krátká cesta: Princip toho přístupu spočívá v provedení co nejrychlejší formální 

změny především právních institucí, a tím odstartuje spontánní procesy 

přirozeného výběru. Relativně krátké období změn právních institucí a prvotního 



  8   

rozdělování společenského kapitálu se z povahy věci nedá moc regulovat, jde o 

,,nevyhnutelně špinavý proces“, společnost prochází temným tunelem, na jehož 

konci doufají privatizátoři nalézt světélko. Zmíněným pomyslným světélkem má 

být uvolnění iniciativy nových vlastníků a naděje v samočistící schopnosti a 

selekci spontánních tržních procesů, generujících tolik scházející a tolik relevantní 

ekonomické informace, sloužící k zahájení ,,tvořivé destrukce“.  

 

Dlouhá cesta: Opírá se o premisu, že privatizace je nevyhnutelně dlouhodobý 

proces, trvající až několik dekád. Je tedy zcela stěžejní, aby vláda měla koncepci 

pro výkon corporate governance státních podniků (de-etatizovaných či 

komercionalizovaných). Nový způsob řízení státních podniků spočívá v tom, že 

stát se již nevměšuje do mikroplánování výroby a spotřeby, ale manažerskými 

kontrakty udržuje disciplínu managementu a stimuluje jej k růstu tržní hodnoty 

jimi řízených podniků. Soukromý sektor vzniká pozvolnou evolucí zdola a 

postupnými dávkovanými privatizacemi státních a. s., restrukturalizovaných a 

privatizovaných tradičními technikami. [13] 

 

Většina ekonomů i politických představitelů se brzy po skončení revoluce shodla 

na konsenzu vypovídající o neudržitelnosti socialistického systému v té podobě, v jaké 

existoval v Československu koncem 80. let. Jako ekonomicky efektivnější se jevilo tržní 

hospodářství. Avšak taková shoda nepanovala v otázkách týkajících se strategie změny 

centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, proto v 1. polovině roku 1990 probíhaly 

dlouhé diskuse o rychlosti a pojetí ekonomické transformace. Zapojila se do nich řada 

ekonomů a nakonec se zformovaly 3 hlavní názorové proudy na cílový stav ekonomických 

změn: 

 Liberální – této skupině ekonomů z Prognostického ústavu ČSAV šlo 

především o prosazení omezení role státu a jeho zásahů do ekonomiky. Do 

této skupiny se řadili zastánci plošné privatizace a rychlé cesty (šokové 

terapie). Byli jimi např. Václav Klaus, Tomáš Ježek, Vladimír Dlouhý, Jiří 

Jonáš, Karel Dyba, Dušan Tříska aj. 

 Tržní hospodářství se zachováním zásahů státu do ekonomiky – tento 

princip spočíval především v udržování silné pozice státu zejména 

v oblasti sociální politiky, zajištění sociálních jistot. Zastánci tohoto 
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návrhu se přikláněli ke Gradualistickému přístupu (pomalá cesta). Zde lze 

zařadit Miloše Zemana, Valtra Komárka a F. Vlasáka. 

 Třetí skupina ekonomů navrhovala zdokonalení současného systému 

centrálního plánování, jeho reformy – např. zavedení konkurenčního 

prostředí na ekonomických trzích, rušení monopolů. Jednalo se o zastánce 

již jednou zmíněné ,,třetí cesty“. Chtěli spojit to nejlepší ze socialismu a 

kapitalismu v jednotnou koncepci. 

 

Celou odbornou a v neposlední řadě také politickou debatu ,,vyhráli“ zastánci 

liberálního křídla prosazující šokovou terapii. Za jeden z důvodů konečné úspěšnosti této 

skupiny se považuje fakt, že všechny práce na dotvoření transformační strategie probíhaly jen 

na federální úrovni. Jako hlavní příčina však byla označena absence silného oponenta vůči 

Václavu Klausovi. Celému vyřešení vleklých debat napomohly také volby. Václav Klaus 

využil své politické obratnosti k získání příznivců z řad politiků i občanů. Velmi brzy a 

správně si uvědomil, že transformace není jen problém ekonomický, ale především politický a 

týká se celé československé společnosti. Ve veřejných debatách vše otevřeně vysvětloval a 

dokázal lidi informovat tak, aby se blížících se změn nebáli. Byl schopen také projevovat svůj 

optimismus a víru ve schopnosti národa, jenž má bohatou historii, během které mnohokrát 

prokázal své schopnosti a píli. 

Celý tento proces byl zakončen v září roku 1990, kdy Federální shromáždění 

projednalo a schválilo konečnou podobu scénáře. Program nesl název ,,Scénář ekonomické 

reformy“ a většina přijatých opatření měla blíže k návrhu, jenž byl dílem ekonomů ze skupiny 

okolo Václava Klause. Jako hlavní cíl transformace byla zvolena tržní ekonomika bez 

přívlastků a s minimálními zásahy státu během přeměny ekonomického mechanismu i po 

jejím dokončení. Tohoto cíle mělo být dosaženo šokovou terapií při liberalizaci vnitřních cen, 

zahraničního obchodu i privatizaci, to vše při maximální otevřenosti ekonomiky. Tímto aktem 

tedy mohla de facto započít jedna z nejrozsáhlejších a nejobtížnějších ekonomických 

transformací ve střední Evropě, v čele s Kuponovou privatizací. 
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Tabulka č. 2. 1.: Právní základna privatizace v České republice. 

Název zákona či programu, 

číslo příslušného zákona Zákon přijat Platný od 

Program 

ukončen 

298/1990 O majetku církevních 

řádů a arcidiecéze Olomoucké 19.7.1990 19.7.1990 19.7.1990 

403/1990 O zmírnění některých 

majetkových křivd 2.10.1990 2.11.1990 2.5.1991 

427/1990 Malá privatizace 25.10.1990 1.12.1990 31.12.1993 

87/1991 Mimosoudní 

rehabilitace: 21.2.1991 1.4.1991   

- navrácení vlastnictví     1.10.1991 

- finanční kompenzace     1.4.1992 

92/1991 Velká privatizace 25.2.1991 1.4.1991 pokrač. 

172/1991 Převod majetku obcím 24.4.1991 24.5.1991 24.5.1991 

229/1991 Zákon o půdě 21.5.1991 24.1.1992 31.12.1992 

Zdroj: ŠVEJNAR, J. a kolektiv autorů. Česká republika a ekonomická transformace ve 

střední a východní Evropě. 

Poznámka: Zákony o majetku církevních řádů a o převodu majetku obcím právně převedly majetek s okamžitou 

platností. Pro restituční zákony je v kolonce ,,program ukončen“ uveden termín pro podávání žádostí. 

 

2. 4. Kuponová privatizace 

 

V tomto textu je již předesláno, že filosofie transformace v Československu byla 

orientována na co možná nejrychlejší transformaci od socialismu ke kapitalismu. Z toho titulu 

se tedy základním kamenem transformace stala rychlá hromadná privatizace. Důraz na 

rychlost nebyl v žádné jiné zemi tak velký. Bylo naprosto evidentní, že standardní metody 

privatizace na tento úkol nestačí a že bude nutné ve velkém měřítku použít nějakou 

nestandardní metodu, která by umožnila co nejrychlejší a nejhromadnější předání státních 

podniků do rukou soukromých subjektů bez časově náročného politického výběru nových 

vlastníků a bez byrokraticky těžkopádného předávání majetku.  

Mezi návrhy, které měly výše nastíněný problém vyřešit, lze jistě zařadit 

privatizaci formou zaměstnaneckých akcií. V podstatě se jedná o rozdávání akcií podniků 

jejich zaměstnancům. Tento návrh prosazovaný levicovými ekonomy a politiky včele 

s Milošem Zemanem se ovšem setkal s odporem pravicových politiků a liberálních ekonomů, 

kteří v zaměstnaneckém vlastnictví viděli formu kolektivního vlastnictví a samosprávného 

socialismu. Za zcela relevantní argument proti této metodě lze jistě považovat skutečnost, že 

použití zaměstnaneckých akcií ve velkém měřítku lze chápat jako diskriminační metodu 

privatizace, jenž zvýhodňovala zaměstnance ziskových a perspektivních podniků a 

znevýhodňovala  zaměstnance horších podniků. Kromě toho zaměstnanci institucí, které 
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neměly být privatizovány (školy, nemocnice, státní úřady aj.) by nemohly získat vůbec nic. 

Tyto nastíněné argumenty pravděpodobně rozhodly o konečném zamítnutí zaměstnaneckých 

akcií jako metody hromadné privatizace. [2] 

Jako metoda rychlé hromadné privatizace se nakonec prosadila kuponová 

privatizace. S touto myšlenkou převádění státních podniků do rukou občanů prostřednictvím 

kuponů přišli hned na počátku samé transformace pánové Dušan Tříska, Tomáš Ježek a 

Václav Klaus. Podstatou této metody byla distribuce kuponových knížek občanům starším 18 

let za relativně nízký poplatek 1000 Kč. Kupon je zde chápán jako cenný papír, díky němuž 

má majitel právní nárok na to, aby mu bylo ,,něco poskytnuto“. Jedná se o ty cenné papíry, 

jejichž emitentem je stát a za které jejich nabyvatel neplatí jejich cenu, ale pouze 

administrativní či registrační poplatek. V tomto případě se jednalo o 1000 Kč. Lidé, kteří si 

kuponovou knížku koupili, pak za své kupony mohli získávat akcie podniků, které byly do 

kuponové privatizace zařazeny. Osobám, které si zakoupily kuponovou knížku, říkáme 

Držitel Investičního Kuponu, tedy DIK. [2] 

Jelikož od procesu privatizace se také očekávalo nastolení prvků tržního 

mechanismu, proces kuponové privatizace byl rozdělen na poptávkovou a nabídkovou stranu. 

Federace se starala převážně o poptávku (výjimkou byla její angažovanost ohledně nabídky 

tzv. federálních podniků) a republiky se staraly o nabídku (výjimkou zde byla jejich 

angažovanost při licencování Investičních Privatizačních Fondů). Obecně lze konstatovat, že 

běžný občan měl jen malou možnost nahlédnout do postupů, na jejichž základě bylo 

rozhodováno: 

 které podniky budou zařazeny do kuponové privatizace, 

 zda a jak budou tyto podniky před kuponovou privatizací organizačně či 

finančně restrukturalizovány, 

 jaký rozsah akcií toho kterého podniku bude do kuponové privatizace 

zařazen, 

 s jakými stanovami budou tyto podniky do kuponové privatizace 

vstupovat. 

 

Nicméně, přes všechny tyto skutečnosti se situace před prvním privatizačním 

kolem jevila takto: 

 na straně nabídky byl po uzavření seznamů podniků vstupujících do 

kuponové privatizace majetek v účetní hodnotě zhruba 300,- miliard Kčs 
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rozdělený do 3 milionů kusů akcií, přičemž každá z nich měla nominální 

hodnotu 1000,- Kč. Zmíněné akcie reprezentovaly kapitál celkového počtu 

1492 podniků, 

 na straně poptávky bylo po ukončení registrace 8, 54 miliardy investičních 

bodů reprezentujících po ukončení předkola celkovou kupní sílu 2, 7 

milionů DIK-ů a 426 investičních privatizačních fondů. 

 

Na 1 investiční bod tedy připadalo 0, 035 kusu akcie ( 3 000 000/8 500 000 000 = 

0, 035). Jinými slovy, jednomu tisíci bodů, jenž měl každý DIK k dispozici, odpovídalo 

zhruba 35 kusů tisícikorunových akcií. Za sto bodů tedy mohl DIK získat v průměru 3, 5 

akcie. Jedna tisícikorunová akcie tedy měla průměrnou ,,cenu“ 28, 57 investičního bodu 

(1000/35 = 28, 57). [17] 

 

2. 4. 1. Zahraniční poradenství 

 

Kuponová privatizace se na svém počátku potýkala s velice zásadním problémem, 

jenž spočíval v nedostatku informací a zkušených odborníků. Stát totiž nikdy nemůže mít 

žádnou technickou dovednost, jak svůj majetek prodat. Přinejmenším v letech 1990 – 1992 

tuto dovednost nemohl mít ani žádný jiný domácí podnikatel. Obchodování s tímto typem 

komodit se v komunistickém Československu v žádném případě nepraktikovalo, a to ani 

v tom nejmenším rozsahu.  

Mnoho se tedy očekávalo od vstupu do mezinárodních finančních institucí 

(Světová banka, MMF, IFC) na jaře roku 1990. Spoléhalo se na tzv. technickou asistenci, tj. 

zejména přístup k zásobárně univerzálních zkušeností s řešením problémů, před nimiž tvůrci 

kuponové privatizace stáli. 

V září 1990 byla na Federální ministerstvo financí umístěna poradenská jednotka, 

jejíž činnost garantoval a finanční hradil Know How Fund Velké Británie. Složení toho týmu 

bylo značně reprezentativní, neboť do něj patřili zástupci firem Ernst and Young (ekonomie a 

účetnictví), Denton Hall (právní řád), Schroeders (bankovnictví). Minimálně tři jejich 

pracovníci pracovali na plný úvazek a byli stále přítomni v sekretariátu ministra. Veškeré 

pracovní materiály byly průběžně překládány do angličtiny a uvedenými poradci oponovány.  

Tyto skutečnosti pouze potvrzují, s jakou zodpovědností byl projekt kuponové 

privatizace připravován. Po celou dobu byla věnována mimořádná pozornost zkušeným 
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expertům zabývající se privatizací ve Velké Británii. Ti navíc po mnoha diskuzích byli 

dokonale obeznámeni s charakteristikami prostředí, ve kterých se měla privatizace provádět.  

O tom, že kuponová privatizace je odborný projekt, založený na znalostech 

renomovaných odborníků svědčí také článek uveřejněný 5. února 1990 renomovaným 

časopisem Business Week. Článek pojednává o pěti hlavních privatizačních strategiích, mezi 

kterými je zařazen i social-dividend model charakterizovaný takto: 

Státní podniky jsou transformovány na akciové společnosti s akciemi, které jsou 

obchodovatelné na trhu. Každý občan obdrží nějak namíchané portfolio akcií jako ,,sociální 

dividendu“. Případně se doporučuje použít systém voucherů, skrze které se občasné mohou o 

uvedené akcie ucházet na aukci. Za výhodu tohoto modelu se považuje okamžité vytvoření 

kapitálového trhu. Na druhé straně nevýhodou je pak to, že z prodeje podniku nejsou žádné 

výnosy a podnik nezíská žádný nový kapitál. 

Paralela tohoto social-dividend modelu s modelem kuponové privatizace je 

značná. [17] 

 

2. 4. 2. Předkolo a první kolo 

 

Kuponová privatizace byla rozdělena do předkola, prvního kola, druhého a třetího 

kola. Ze zhruba 12 milionů občanů tehdejšího Československa se kuponové privatizace 

zúčastnilo 71 %, tedy 8, 54 milionů DIK-ů. Tato účast byla větší, než byly ony 4 miliony 

DIK-ů očekávané na základě průběžně prováděných průzkumů veřejného mínění. Podíváme-

li se na výsledky předkola podrobněji, zjistíme že: 

 2. 7 milionů DIK-ů si ponechalo pro přímou investici alespoň 100 

investičních bodů, 

 6. 24 milionů DIK-ů naopak vložilo alespoň 100 investičních bodů do 

některého Investičního Privatizačního Fondu (dále jen IPF), 

 2. 2 milionů DIK-ů si pro přímou investici ponechalo celou zásobu 100 

investičních bodů. 

 

Z těchto čísel lze vyvodit, že rozdělení těchto bodů mezi jednotlivé IPF-y bylo 

relativně nerovnoměrné. Investičních bodů v hodnotě 2, 87 miliard shromáždilo jedenáct 

největších fondů. Jednalo se o více než třetinu všech bodů. Kupní síla jedenácti největších 

fondů tak byla větší než kupní síla všech zbývajících 426-ti IPF-ů. Tato skutečnost se 
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podepsala na průběhu následných privatizačních kol a co zejména, dál významně ovlivnila 

post-privatizační přizpůsobování naší podnikové sféry. 

Pokud bylo pro předkolo a první kolo kuponové privatizace něco příznačné, pak 

to byl jistě nedostatek relevantních informací, na základě kterých by se účastnici kuponové 

privatizace rozhodovali. Poté, co dne 18. května 1992 byly zahájeny objednávky pro první 

kolo, se na trhu objevily akcie stovek podniků, přičemž žádný z těchto podniků nebyl nikdy 

v minulosti podroben nabídce ani poptávce. Ani prodávající nevydal žádný cenový signál – 

všechny své akcie nabízel za stejnou cenu (vyjádřenou v investičních bodech). Preference 

více než tří milionů investorů se tedy na konci prvního kola zjevily z naprosté tmy. První kolo 

však poskytlo zcela zásadní informace o hodnotě podniku pro druhé kolo díky indikátoru 

relativní poptávky RDi, kde: 

 Di = počet poptávaných akcií i-tého podniku, 

 Si = počet nabízených akcií i-tého podniku. 

 

Tento indikátor lze jednoduše interpretovat: 

 RDi > 1 = i-tý podnik se nachází v převisu poptávky, poptáváno je tedy 

více akcií, než je nabízeno. Velikost indikátoru RDi vymezuje, jak velký 

tento převis je. Tento indikátor nám tedy poskytnul první historickou 

informaci o preferencích investorů. Bude-li taková akcie nabízena ve 

druhém kole, bude nabízena za vyšší cenu než v kole prvém. 

 RDi < 1 = stejný mechanismus bude platit i v opačném případě. Zde se 

ovšem i-tý podnik nachází v převisu nabídky, poptáváno je tedy méně 

akcií, než je nabízeno. Opět jsme tedy získali naprosto zásadní informaci 

pro druhé kolo. Akcie těchto podniků budou muset být ve druhém kole 

zlevněny. 

 RDi = 0 = Výsledný indikátor nám ukazuje, že akcie i-tého podniku, při 

výchozí ceně z prvního kola, nikdo nechtěl. Tato informace má ovšem ne 

příliš vypovídající hodnotu, neboť nám neukazuje, jak ,,hluboká“ je tato 

nulová poptávka. 

 

Dušan tříska hovoří o zmíněných zjištěných informacích, jako o ,,informaci 

století“. Tvrdí, že ,,zjištěné informace nám neukazují pouze, které podniky jsou lepší a které 

horší, ale ukazují o kolik“. [17] 
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2. 4. 3. Druhé a třetí kolo 

 

Druhé kolo kuponové privatizace se od toho prvního lišilo především skutečností, 

že druhé kolo proběhlo již v novém politickém, společenském a ekonomickém prostředí. Snad 

v ničem nebylo možné toto prostředí srovnat s tím, co bylo charakteristické pro 

Československo z 18. května 1992, kdy se zahajovalo první kolo.  

Řečeno jinými slovy, druhé kolo již nemělo téměř žádný transformační náboj. Za 

poměrně neuvěřitelné lez považovat fakt, že na rozdíl od Slovenska, které svou druhou vlnu 

zrušilo, se česká vláda nemusela o její provedení přít ani s těmi nejzarytějšími opozičními 

politiky. Její provedení považovali všichni za zcela legitimní, racionální a přirozené završení 

transformační politiky vlády. Druhá vlna byla provedena v zásadě stejným způsobem jako 

vlna první. Jedinou postřehnutelnou změnou byla možnost připojení tzv. podílových fondů. 

Zatímco první vlna představovala pro drtivou většinu obyvatel první historickou 

možnost, jak získat nějaký cenný papír, druhé vlny se převážně zúčastnili reální akcionáři, a 

navíc za situace, kdy již fungovaly veřejné trhy s cennými papíry – burza a RM-Systém. 

Třetí kolo (nebo třetí vlna) bylo značně poznamenáno jistou privatizační 

ochablostí spojenou s koncem druhé vlny. Realizací třetí vlny nakonec zachránilo především 

to, že byla součástí oficiálního projektu. Období třetí vlny bylo poznamenáno nejen slábnoucí 

privatizační únavou, ale také postupnou ztrátou mandátu vlády Václava Klause. Pro třetí kolo 

bylo charakteristické obchodování, na sekundárním trhu. Zde docházelo k očekávané 

koncentraci vlastnictví. [17] 

 

Tabulka č. 2. 2.: Průběh kuponové privatizace v České republice. 

Ukazatel Jednotky První vlna Druhá vlna 

Počet nabízených akciových společností jednotek 988 861 

Počet akciových společností poprvé nabízených 

v kuponové privatizaci jednotek 988 676 

Celkové čisté obchodní jmění akciových 

společností mil. Kč 424 873 551 469 

Totéž pro společnosti poprvé nabízené v 

kuponové privatizaci mil. Kč 424 873 335 900 

Celková výše základního jmění mil. Kč 345 339 487 400 

Totéž pro společnosti poprvé nabízené v 

kuponové privatizaci mil. Kč 345 339 298 042 

Počet akcií nabízených za kupony počet v tis. 212 493 155 000 

Totéž pro společnosti poprvé nabízené v 

kuponové privatizaci počet v tis. 212 493 130 622 

Počet zaregistrovaných občanů počet v tis. 5 980 6 160 

Počet investičních fondů vč. podílových jednotky 264 353 
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Počet bodů držených individuálními investory miliony 1 660 2 250 

Počet bodů svěřených fondům miliony 4 320 3 910 

Počet skutečně prodaných akcí počet v tis. 197 970 n. a. 

Zdroj: ŠVEJNAR, J. a kolektiv autorů. Česká republika a ekonomická transformace ve 

střední a východní Evropě. 

2. 4. 4. Investiční Privatizační Fondy 

 

Vůbec prvotní koncepty kuponové privatizace byly navrhovány tak, aby v ni 

neparticipovali žádní zprostředkovatelé, tj. žádné subjekty toho typu, jakým se posléze staly 

tzv. investiční privatizační fondy (dále jen IPF). Důvody, proč neměly být IPF-y v celém 

procesu kuponové privatizace zahrnuty, uvádí Dušan Tříska [16] tyto: 

 neexistuje způsob, jakým lze zaručit důvěryhodnost IPF-ů, 

 v zemi, kde všichni obyvatelé teprve začínají rozumět těm nejjednodušším 

institucím tržní ekonomiky, je poměrně obtížné vysvětlit vztah mezi IPF-

em a jeho správcem (například notářům či soudům), 

 DIK-ové měli být k účasti na kuponové privatizace motivováni racionální 

úvahou, nejlépe na základě střízlivé informační kampaně. Autoři 

technického řešení nestáli o koupené DIK-y, účastnící se privatizace jen 

díky slibům IPF-ů, 

 k případné koncentraci majetkových práv a kontroly nad privatizovanými 

podniky mělo dojít nikoli a priori na půdě IPF-ů, ale ex post, tj. až na 

sekundárním trhu s akciemi. 

 

Autorům kuponové privatizace však byla často vytýkána skutečnost, že zmíněná 

metoda privatizace vytvoří příliš rozptýlené vlastnictví drobných akcionářů (anglo-saský 

model řízení a správy společnosti), kteří nebudou s to vykonávat vlastnickou kontrolu nad 

podniky. Navíc, již na podzim roku 1990 převládlo přesvědčení, že má-li být nějaká 

kuponová privatizace vůbec realizována, musí mít ve svém schématu nějaké 

zprostředkovatele. Zastánci tohoto postoje argumentovali tím, že privatizace by se měly mít 

možnost zúčastnit i ,,babičky z Orlických hor“. [16] 

Bylo tedy třeba vytvořit systém, ve kterém by IPF-y vyvolaly pokud možno co 

nejmenší chaos. V zásadě se na konci roku 1991 debatovalo o dvou možných modelech IPF-

ů. V Polsku se navrhovalo vytvořit fondy ,,shora“. Z rozhodnutí vlády se mělo vytvořit 

několik (5-10) velkých investičních fondů, do jejichž vlastnictví se pak mělo, opět 
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z rozhodnutí vlády, převést jisté množství akcií privatizovaných podniků. Na takto vytvořené 

základní jmění fondů měly tyto fondy vydat svoje vlastní akcie s tím, že právě tyto akcie měly 

být distribuovány mezi obyvatelstvo. Z obyvatel Polska se tak měli stát akcionáři pěti nebo 

nanejvýš deseti investičních privatizačních fondů. [16] Ti by tedy získali podíly na perfektně 

diversifikovaných portfoliích podniků. Občané by nenesli žádné riziko samostatného 

investování, nikdo by nevydělal a ani neprodělal. Od fondů se v tomto modelu neočekává, že 

budou s akciemi svých podniků obchodovat na trhu. Manažeři fondů měli své podniky 

efektivně řídit a restrukturalizovat. Proto se zde klade velký důraz na personální vybavení 

fondů kvalitními (většinou zahraničními) řídícími experty. [2] 

U nás byla zvolena v zásadě opačná koncepce. Investiční fondy nebyly vytvořeny 

,,shora“, nýbrž ,,zdola“. To znamená, že byly vytvořeny na základě nezávislého rozhodnutí 

ekonomických subjektů, které toto rozhodnutí považovaly za ekonomicky výhodné. Model 

užití v Československu se od toho polského dále lišil tím, že nikoliv vláda, ale sám občan 

rozhodoval o tom, zda (a kterému) investičnímu fondu své kupony předá, nebo zda je použije 

přímo na nákup akcií konkrétní akciové společnosti. Na základě tohoto modelu se občané 

mohli svobodně rozhodnout, zda se budou chtít stát akcionáři fondu nebo přímo některé 

z privatizovaných společností.  

V konečném důsledku se tedy mohlo stát, že nebude založen ani jeden IPF a 

nebude tedy komu kupony prodávat. V takovém případě by se musely kupony použít přímo 

na privatizované akcie. Kuponová privatizace tedy byla projektována tak, aby mohla 

proběhnout i bez přítomnosti IPF. Mohla také nastat situace, kdy by sice bylo založeno více 

IPF-ů, ale DIK-ové by je ignorovali. Rovněž v takovém případě by kuponová privatizace 

proběhla bez zprostředkovatelské funkce těchto fondů. 

IPF-y však vznikaly, a to zejména na popud bank, které je takto zakládaly skrze 

své investiční společnosti. IPF-y nicméně vznikaly i na základě rozhodnutí jiných 

soukromých osob. O tématu IPF se autor této práce podrobněji zmiňuje v v třetí kapitole. Na 

závěr této kapitoly je důležité zdůraznit, že IPF-y sehrály v procesu kuponové privatizace 

zcela zásadní roli. Jak je již jednou v této práci uvedeno, zhruba 3 miliony DIK-ů byly do 

kuponové privatizace vlákány specifickými marketingovými metodami některých IPF-ů. 

Z celkové kupní síly 8. 54 miliard investičních bodů jich bylo 72 % vloženo právě do IPF-ů. 

[17] 

Dle následující tabulky lze zjistit, že deseti největším fondům se podařilo získat 

nadpoloviční většinu ze všech bodů, třinácti největším (přesahujícím magickou hranici sta 

miliónů investičních bodů) připadl 62, 5 % podíl. 
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Tabulka č. 2. 3.: Velikostní struktura IPF-ů v první vlně. 

Velikost fondu v milionech 

investičních bodů 
Počet fondů 

Podíl na investičních 

bodech fondů (%) 

Nad 100 13 62,5 

10-100 65 26,7 

5--10 43 4,9 

5 a méně 308 5,9 

Celkem 429 100 

Zdroj: ŠVEJNAR, J. a kolektiv autorů. Česká republika a ekonomická transformace ve 

střední a východní Evropě. 
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3. Modely řízení a správy společnosti 

 

3. 1. Rámec vlastnické kontroly společnosti 

 

Vlastnická kontrola společnosti pojednává o způsobech, jakými se zajišťují 

poskytovatelé financí (akcionáři), aby získali zpět své vložené investice. V souvislosti s touto 

problematikou se otevírá řada otázek: 

 jak akcionáři přinutí manažery společnosti, aby jim vrátili vložené 

prostředky a k tomu nějaký zisk, 

 jak akcionáři zajistí, aby manažeři nezpronevěřili poskytnutý kapitál anebo 

aby jej neinvestovali do špatných projektů, 

 jak akcionáři kontrolují činnost a chování manažerů. 

 

V předprivatizačním období bylo relevantní určit, jakým způsobem bude 

vykonáván systém vlastnické kontroly nad nově zprivatizovanými společnostmi. Kuponová 

privatizace vytvořila svým rozptýleným vlastnictvím předpoklady k anglo-saskému systému 

vlastnické kontroly, nicméně faktor path dependancy nakonec zřejmě rozhodnul o tom, že 

český systém vlastnické kontroly je jakýsi hybrid kontinentálního a anglo-saského systému 

vlastnické kontroly. O tomto systému bude autor hovořit až po té, co nastíní dva základní 

modely, jenž se v hospodářské praxi postupně vyvinuly. 

 

3. 2. Vnitřní vlastnická kontrola společnosti 

 

Vnitřní vlastnická kontrola (anglicky Insider Control System) spočívá ve vnitřní 

regulaci a kontrole činnosti společnosti. Zmíněná metoda nespoléhá na působení kapitálových 

trhů a větší význam přikládá kontrole prostřednictvím koncentrace vlastnictví a kontrolních 

orgánů (dozorčí rady). Tato kontrola staví na premise, kdy pokud je vlastnictví koncentrováno 

do rukou několika málo akcionářů, každý z nich bude mít zájem investovat do získávání 

informací o společnosti a monitorování managementu. Velký akcionářský podíl jim zároveň 

dává možnost uskutečňovat kontrolu managementu buď pomocí volebních práv, nebo jejich 

zastoupení v příslušných správních orgánech, případně obojího. Stejně je tomu u dluhu, který 

je-li koncentrován do rukou několika bank či jiných věřitelů, tito budou mít rovněž důvod, 
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aby monitorovali management. Jak monitorování, tak vyjednávání je více účinné a méně 

nákladné, jestliže je dluh společnosti koncentrován do rukou malého počtu věřitelů. [1] 

 

3. 2. 1. Systém vnitřní kontroly založený na bankách 

 

Uvedený systém, jenž je z největší části užíván v Německu a dalších zemích 

kontinentální Evropy, staví na teoretickém přístupu, podle kterého je hlavním cílem 

společnosti kromě maximalizace užitku akcionářů rovněž respektování zájmů všech stran 

zúčastněných na činnosti společnosti (tzv. Stakeholder Theory).
 5

  

Systém, jak lze již z jeho názvu vyvodit, spoléhá na vnitřní kontrolu a regulaci 

činnosti společnosti. Vlastníci mohou být zároveň členy managementu. Mezi majoritní 

vlastníky převážně patří strategičtí investoři (banky a jiné společnosti). Uvedený model řízení 

a správy společnosti se nespoléhá na působení kapitálových trhů a větší význam má regulace 

a kontrola společnosti prostřednictvím dozorčí rady. Zaměstnanci se ze zákona spoluúčastní 

kontroly společností. 

Finanční systém je postaven na několika univerzálních bankách angažujících se 

v komerčním i investičním bankovnictví. Tyto banky mají velice úzké vazby na průmyslové 

společnosti. Banky poskytují především dlouhodobé úvěry, sloužící k financování 

strategických investic. Soukromé penzijní fondy a institucionální investoři téměř neexistují. 

V tomto modelu funguje tzv. křížové vlastnictví. To je koncentrováno a 

společnosti vlastní rozhodující balíky akcií mezi sebou navzájem. Přístup vnějšího investora 

do společnosti je velice obtížný. Velice často se stává, že majoritní většinu akcií drží rodinné 

klany, jak to můžeme vidět např. ve společnosti Porsche AG či VW. Tímto způsobem se 

udržuje a nadále předává tzv. rodinné stříbro. Kapitálové trhy hrají poměrně málo významnou 

roli ve smyslu trhů pro kontrolu společností. To neznamená, že by určité společnosti neměli 

obchodovatelné akcie na burze cenný papírů. Smyslem tohoto kroku však není kontrola 

společnosti. Nepřátelská převzetí společností se vyskytují zřídka. Banky mají vůči 

společnostem rozvětvené vztahy. Jsou součástí správních orgánů, drží koncentrovaný balík 

akcií, a aktivně se podílejí na restrukturalizaci společnosti. Díky těmto skutečnostem mají 

banky velká hlasovací práva. 

Správní orgány fungují na dvouúrovňovém řešení. Představenstvo plní funkci 

řídícího orgánu společnosti a skládá se z manažerů. Je odpovědné dozorčí radě. Vlastnická 

                                                 
5
 Těmto skupinám se odborně nazývá zájmové skupiny. Patří zde především zaměstnanci, věřitelé, dodavatelé, 

odběratelé, odbory, veřejnost atd. 
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kontrola ze strany vlastníků je vykonávána přímo, hlasováním v dozorčí radě, která též 

jmenuje představenstvo a rozhoduje o případném odvolávání manažerů. V dozorčí radě 

participují kromě zaměstnanců také odbory, které mají v tomto modelu silnou pozici. 

Praxe ukázala, že mezi hlavní výhody tohoto systému patří: 

 zabezpečení stabilního okolí společnosti ve formě kooperačního soužití 

založeného na množině smluv, 

 není náchylný k výkyvům na kapitálových trzích, 

 motivuje konstituenty k prosazování dlouhodobějších cílů, 

 kontrolu společnosti provádějí vlastníci přímo, 

 úzké vazby s finančním sektorem dávají předpoklad ke snazšímu 

překonávání přechodných finančních potíží. 

 

Naopak mezi nevýhody lze jistě zařadit: 

 díky nepružnosti ve změnách vlastnictví a koncentrovanému vlastnictví 

není využita činnost kapitálového trhu, 

 potenciálně neefektivní alokace kapitálu, 

 nepružnost společností vůči změnám na trhu, 

 příliš silná vyjednávací pozice zaměstnanců a odborů vůči vlastníkům, 

 křížové vlastnictví společností a bankovní vlastnictví nefinančních 

společností může vést ke konfliktu zájmů jednotlivých subjektů. [1] 

 

Obrázek č. 3. 1.: Model správy společnosti s vnitřní kontrolou. 
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Zdroj: HUČKA, M., M. MALÝ a F. OKRUHLICA. Správa společností. 

 

3. 3. Vnější vlastnická kontrola společnosti 

 

Dalším hlavní modelem, který se v hospodářské praxi užívá, je systém vnější 

vlastnické kontroly společnosti. Ten staví na teorii, podle níž je hlavním cílem společnosti 

maximalizovat užitek akcionářů, tedy vlastníků společnosti. Systém vnější kontroly implikuje 

rozptýlené vlastnictví dluhů i jmění, a tak podporuje likviditu trhů. Akcionáři upřednostňují 

rozmísťování svých aktiv do portfolia a veřejné kapitálové trhy jsou stěžejním mechanismem 

pro korekci selhání managementu. Vlastníci a management jsou v tomto systému více 

odděleni. I v tomto modelu však vzniká již dřív popsaný zastupitelský problém. 

Oportunisticky se chovající manažeři maximalizují svůj zisk, a tudíž mají zájem, aby byl 

kapitál v podobě zisků reinvestován do společnosti, a tím byl zajištěn její růst a stabilní 

existence. Akcionáři naopak chtějí, aby mohli vytvořený zisk případně investovat jinde nebo 

vynaložit na spotřebu. [1] 

 

3. 3. 1. Trh pro kontrolu společnosti 

 

Trh pro kontrolu společností je institucionální nástroj, vycházející z příležitosti, 

jenž vyplývá z rozdílu mezi skutečnou sníženou tržní hodnotou špatně operující společnosti, 

jak je signalizována kapitálovým trhem, a potenciální vyšší hodnotou týchž aktiv, v případě 

že by byly řízeny navrhovatelem, osobu, která převzala společnost a která používá předchozí 

nevyužívané zdroje racionálnějším a účinnějším způsobem. Kapitálový zisk vyplývající 

z tohoto rozdílu je tedy silným ,,hnacím motorem“ pro navrhovatele, aby provedli pokus o 

převzetí. 

Fungování koncepce trhu pro kontrolu společnosti není třeba nikterak složitě 

popisovat. Pokud je tedy společnost svým managementem špatně řízena, výkon společnosti se 

negativně odrazí na poměrně nízkých cenách akcií společnosti. Navrhovatel tudíž vidí 

příležitost získat strategický podíl ve společnosti, vyměnit stávající neúčinný management a 

instalovat nový management, který bude řídit politiku společnosti způsobem více 

odpovídajícím ziskové motivaci vlastníků. Nově nastolená efektivnější politika následně 

vyvolá zvýšení ceny akcií společnosti. Zdrojem zisku kapitálu navrhovatele je snížení 
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zastupitelských nákladů, což zvyšuje hodnotu aktiv společnosti pod kontrolou nabyvatele ve 

srovnání s její hodnotou za řízení předchozího managementu. 

Ukázňující hledisko převzetí je založeno na tezi, že kapitálový trh je jediným 

objektivním měřítkem manažerské výkonnosti (Manne, 1965). Manne hypoteticky 

předpokládá, že skutečná a potenciální konkurence mezi možnými manažerskými týmy na 

manažerském trhu práce žene nahoru hodnotu aktiv a omezuje volnost pro manažery sledovat 

neziskové cíle. Pravděpodobným důsledkem jakéhokoliv chování s neziskovými cíli je 

snížení ceny akcie společnosti a vytvoření pobídky pro konkurenční tým získat vlastnictví 

aktiv a přesměrovat jejich užít současnou výměnou stávajícího manažerského týmu v procesu 

převzetí. Tuto tezi mj. potvrzuje i Václav Klaus, který tvrdí, že je to právě trh, který si 

vynucuje morálku a zodpovědné chování. 

Za předpokladu, že je společnost špatně řízená svým managementem, existuje 

mnoho metod získání kontroly. Při přátelském převzetí se akcionáři spolu s managementem 

vědomě a cíleně rozhodují pro určitý typ akvizice nebo fúze, který přinese společnosti 

synergický efekt, potřebnou diverzifikaci a často rovněž daňové úspory. Naopak při 

nepřátelském převzetí se akcionáři v případě, že nejsou spokojeni s výnosem ze svých 

akciových podílů, resp. s prací managementu, rozhodnou své podíly prodat bez vědomí 

managementu nebo jiné části akcionářů. Při nepřátelské nabídce dává nabývající subjekt 

nabídku na odkoupení akcií přímo akcionářům cílové společnosti. Navrhovatel upřesní 

podmínky obchodu, zejména cenu a období, po které je nabídka platná. Nabídka je úspěšná, 

jestliže nakoupí strategický podíl ve společnosti, který mu dovoluje účinně kontrolovat 

management. 

Trh pro kontrolu společností tedy způsobuje zvýšení účinnosti managementu 

dvěma odlišnými cestami. Na jedné straně aktuální změny kontroly společnosti vyvolané 

popsanými metodami mohou zvýšit tržní cenu společnosti díky restrukturalizaci aktivit a 

změně politiky společnosti. Na druhé straně skryté nebezpečí změny kontroly vyvolané 

špatným managementem a klesajícími cenami akcií může samo o sobě pomoci ukáznit 

manažery a usměrnit jejich motivaci směrem k cílům akcionářů.  

Obě uvedený cesty budou nejen ovlivňovat manažerskou motivaci, ale 

pravděpodobně také povedou k účinné kontrole společnosti prostřednictvím takových 

nástrojů, jako jsou způsoby odměňování manažerů, manažerská participace a efektivní 

kapitálová struktura společnosti. [1] 
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3. 3. 2. Systém vnější kontroly založený na trhu (anglo-saský model) 

 

Systém vnější kontroly založený na trhu je využíván především v USA a Velké 

Británii. Tento systém staví na teoretickém přístupu, dle kterého je hlavním cílem společnosti 

maximalizovat užitek vlastníků společnosti, tedy akcionářů. Tuto teorii mj. nazýváme 

anglickým termínem Shareholder Value Theory. Management by tedy měl respektovat a 

sledovat zájem vlastníků, kterým je především výnosnost akcie, a to prostřednictvím růstu 

dividend nebo kurzu akcie. Jak je uvedeno v podkapitole 3. 3. 1., i v tomto systému se 

vyskytuje zastupitelský problém. 

Společnost je v tomto systému monitorována zvenku prostřednictvím trhu pro 

kontrolu společnosti. Vlastnictví společnosti je diverzifikováno mezi institucionální investory 

a minoritní individuální akcionáře. Mezi hlavní institucionální investory řadíme banky. 

Zatímco ve Velké Británii neexistují přísná formální pravidla zakazující finančním 

společnostem vlastnit nefinanční společnosti (pouze v případě, že podíly ve společnostech 

přesáhnou 10 % celkového kapitálu banky, musí tuto skutečnost banka oznámit centrální 

bance), v USA jsou banky a vesměs finanční společnosti podstatně omezeny zaujímat 

významnou vlastnickou pozici ve společnosti. Díky zákonu Glass-Steagal z roku 1933 byla 

investiční činnost bank zcela zakázána. V současné době však došlo ke zmírnění tohoto 

zákona. Bankám je dovoleno zakládat bankovní holdingy, nesmí však vlastnit více než 5 % 

jedné firmy a toto vlastnictví musí být pasivní. Mezi další omezení patří jistě pravidlo 

hovořící o tom, že banky a ostatní finanční instituce nesmí půjčit více než 15 % svého 

kapitálu jednomu dlužníkovi. Hovoříme-li o pozici minoritních akcionářů, není nikterak 

velká, z čehož pramení zanedbatelná moc, kterou tito akcionáři disponují. Na druhé straně 

velcí institucionální vlastníci portfoliového typu jen zřídka svou moc vykonávají přímo. 

Trvale se koncentrují na optimalizaci svého portfolia a diverzifikují riziko tak, aby dosáhli 

maximálního výnosu pro své akcionáře. Proto tedy využívají nepřímého hlasování tím, že 

prodávají a nakupují akciové podíly namísto přímého hlasování v řadě ředitelů. Manažeři 

ovládají rady ředitelů a rovněž jmenují neexekutivní ředitele hrající spíše podružnou roli ve 

vlastnické kontrole.
6
 Vlastnickou kontrolu v nastíněném systému nevykonává rada ředitelů, 

nýbrž kapitálový trh. Ten vytváří tlak na manažery, kteří se obávají hrozby převzetí, jenž 

                                                 
6
 Hodnotu a efektivnost nevýkonných ředitelů silně snižuje jednak způsob, jak jsou vybráni a jmenováni a také 

fakt, že mají s podnikem málo kontaktů a je obtížné, aby sami přispěli dostatečně. Mezi neexekutivními řediteli 

můžeme často najít odstupující členy vlády, vedoucí poradenských firem či profesoři v oblasti managementu atd. 
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mnohdy vede k výměně managementu. Vlastník dává jednoduše najevo svou nespokojenost 

s managementem tím, že odprodá svůj vlastnický podíl.  

Důležitou roli v tomto anglo-saském modelu hrají úspory obyvatel. Ty jsou 

získávány především prostřednictvím trhu s cennými papíry. Pro trh s cennými papíry je 

charakteristický jednak velkým počtem společností, které na něm obchodují, tak vysokou 

likviditou. Důležitou roli na těchto trzích hrají penzijní fondy, pojišťovací společnosti a další 

institucionální investoři. Je tomu tak zejména proto, neboť obyvatelé USA si skrze tyto 

instituce nechávají zhodnotit své finance, které jim posléze slouží jako důchodová renta. 

V tomto modelu se ovšem nesmí opomínat ani individuální investoři, kteří především v USA 

představují relativně vysoký podíl. 

Mezi hlavní výhody tohoto systému lze zařadit: 

 pravidelné tržní oceňování firem pomocí kurzu akcií, 

 rychlost a pružnost systému, jenž eliminuje neefektivně operující 

společnosti, 

 fakt, že společnosti mají širokou volbu zdrojů svého financování. 

 

Za nevýhody je obecně považována: 

 nestabilita systému způsobena nefunkčností či prudkými změnami na 

kapitálovém trhu, 

 existence spekulativních akcionářů majících zájem pouze na krátkodobém 

zisku formou prodeje a nakupování akciových podílů ve společnostech, 

 nutná nákladná regulace sloužící jako prevence proti zneužívání interních 

informací společností, tzv. insider trading, 

 nedostatečná funkčnost neexekutivních ředitelů jako nezávislého 

kontrolního orgánu. [1] 
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 Obrázek č. 3. 2.: Model správy společnosti s vnější kontrolou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HUČKA, M., M. MALÝ a F. OKRUHLICA. Správa společností. 

 

3. 4. Praxe správy společnosti v České republice 

 

V této práci je již několikrát zmíněna důležitost systému pro efektivní řízení a 

správu společnosti. To si ostatně architekti privatizace uvědomovali, a tudíž v procesu 

privatizace uvažovali nad tím, který systém vlastnické kontroly zvolit, aby došlo 

k efektivnímu výkonu vlastnických práv a aby transformované, dříve státní podniky našly své 

skutečné vlastníky.  

V průběhu privatizace se zdálo, že v nově zprivatizovaných společnostech 

převládne anglo-saský model s vnější kontrolou společnosti, neboť kuponová privatizace 

svým rozptýleným vlastnictvím a převedením státních podniků na akciové společnosti, 

vytvořila základ pro kapitálový trh. Nicméně, po skončené privatizaci se vlastnická struktura 

nefinančních společností v České republice přikláněla spíše k vnitřnímu modelu vlastnické 

kontroly. Na první pohled byl evidentní velký vliv bank a abnormální vliv státu, který držel 

vlastnické podíly v akciových společnostech především prostřednictvím Fondu národního 

majetku. Autor práce soudí, že pro projekt kuponové privatizace byl vhodnější anglo-saský 

model zejména proto, že: 
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 systém obecně spoléhá na působení volné ruky trhu skrze kapitálový trh, 

 nadměrné množství veřejných akciových společností lze nejefektivněji 

spravovat skrze kapitálový trh, 

 kuponová privatizace měla vytvořit rozptýlené vlastnictví, což je atribut, 

se kterým vnější model pracuje. 

 

Autor textu si samozřejmě uvědomuje, že s tímto modelem jsou spojené mnohé 

problémy, např.: 

 vznik obrovského množství individuálních akcionářů, kteří nebudou sto 

vynucovat si svá vlastnická práva, 

 k efektivnímu chodu je nutná existence kvalitního korporátně-právního 

rámce. 

 

Retrospektivně je jisté, že především nekvalitní korporátní právo a existence 

veřejných akciových společností způsobilo relativní neúspěch celého projektu. Je důležité si 

uvědomit, že vnější model, který je nejvíce využíván především v United States of America 

(dále jen U. S. A.) je postaven na kvalitním korporátním právu, které se neustále zdokonaluje. 

Nicméně, autor práce zastává názor, že vzhledem k rychlosti a masivnosti, se kterou měla být 

celá transformace provedena, byl anglo-saský model více vhodnější než kontinentální.  

Po provedené privatizaci se vlastnictví českých akciových společností postupně 

soustředilo do rukou bank a jejich investičních fondů. Dále pak také do rukou zahraničních 

investorů. Velká část vlastnických podílů zůstala ještě v rukou státu.  

Větší část společností byla v post-privatizačním období vlastněna investičními 

privatizačními fondy, které se svým charakterem blížily anglo-americkým podílovým či 

vzájemnostním fondům. Měli široce rozptýlené vlastnictví individuálních drobných investorů 

a snažily se co nejlépe zhodnotit svěřené portfolio. Současné trend v podnikatelském sektoru 

je však takový, že většina velkých společností je již vlastněna strategickými investory a 

společnosti se čím dál tím více stávají  uzavřenými společnostmi. 

Český systém financování společností vykazuje téměř všechny atributy systému 

založeného na bankách. V českých akciových společnostech se velice málo využívá 

dlouhodobých cenných papírů jako způsobu financování společností. Ve značné míře se české 

společnosti spoléhají na kombinaci vlastního jmění a bankovních úvěrů. Banky získávají 

prostředky na poskytování úvěrů především z úspor občanů. Financování pomocí finančních 
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zdrojů získaných primární emisí akcií je využíváno velice ojediněle. Za příčiny těchto jevů, 

jenž se odrážejí v kapitálové struktuře společnosti, lze považovat: 

 tradiční úzké vazby mezi nefinančními společnostmi a bankovním 

sektorem, 

 ovlivňování finančního rozhodování společností bankami, 

 malou zkušenost a relativně přísnou legislativu spojenou s vydáváním 

obligací, 

 nedůvěru v kapitálový trh včetně malého počtu operujících subjektů na 

něm. [1] 

  

Obrázek č. 3. 3.: Model české akciové společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HUČKA, M., M. MALÝ a F. OKRUHLICA. Správa společností. 
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4. Právní regulace Investičních Privatizačních Fondů 

 

Jak již bylo autorem této práce jednou zmíněno, IPF-y sehrály v procesu 

kuponové privatizace zcela zásadní roli. Na úvod této kapitoly považuje autor za relevantní 

připomenout skutečnost pojednávající o tom, že IPF vznikly jako odezva na kritické námitky, 

že kuponové privatizace má mít možnost účastnit se kdokoliv, kdo o to projeví zájem. Dále 

pak ovšem také proto, že účast pouze jednotlivých občanů, nebo-li DIK-ů, by vedla 

k velkému množství rozptýlených akcionářů, kteří nebudou schopni efektivně vykonávat svá 

vlastnická práva, tj. spravovat a řídit společnosti, jejímiž akcionáři se stanou. Vznikem IPF-ů 

se tento problém po zahájení kuponové privatizace vyřešil pouze částečně. Navíc, vznikly 

nové dva problémy, avšak mnohem obtížnější: 

 problém chování majoritních akcionářů investičního privatizačního fondu 

vůči minoritním, rovněž vzešlým z kuponové privatizace, 

 problém chování investičního privatizačního fondu jako akcionáře 

privatizované společnosti k jejím minoritním akcionářům rovněž vzešlým 

z kuponové privatizace. [4] 

 

Improvizované vpuštění IPF-ů do kuponové privatizace, organizované Federálním 

ministerstvem financí, se později ukázalo jako osudové, způsobilo sérii finančních skandálů a 

otřáslo důvěrou veřejnosti. Je zřejmé že, projekt IPF-ů lze retrospektivně zhodnotit jako 

neúspěšný. Za hlavní příčinu jeho neúspěchu lze jistě považovat nedostatečně vytvořený 

právní rámec ze strany zákonodárců. A právě právní regulace IPF-ů je obsahem této kapitoly.  

 

4. 1. Právní regulace obecně 

 

Obecně stát intervenuje do správy akciových společností dvěma způsoby: 

1. stanovením soukromoprávních kogentních norem korporačního práva, 

2. administrativně-právní regulací správy některých akciových společností. 

Jedním z důvodů, proč stát zasahuje do správy akciových společností, je existence 

transakčních nákladů.
7
 Jak postuloval Ronald Coase ve svém teorému, jenž se stal 

                                                 
7
 Tento pojem je spojen se jménem Ronald Coase. Ten o transakčních nákladech hovoří jako o ,,nákladech na 

použití cenového systému“ nebo ,,nákladech na uskutečnění transakce prostřednictvím směny na volném 

trhu“.[15] 
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pravděpodobně nejdůležitějším východiskem ekonomické analýzy práva, ,,ve světě, v němž 

cenový systém funguje s nulovými náklady, nastane efektivní alokace práv bez ohledu na 

právní systém“. Je ovšem velice podstatné zmínit, že tento postulát je ryze teoretický a 

Ronald Coase již několikrát varoval před užitím svého teorému v praxi. Ve skutečném světě 

jsou totiž transakční náklady nejen nenulové, ale zároveň velice relevantní. Znamená to tedy, 

že počáteční delimitace zákonných práv má dopady na efektivnost s níž ekonomický systém 

funguje. Jedno uspořádání práv může mít za následek vyšší hodnotu produkce než kterékoli 

jiné. To ovšem dále předpokládá, že uspořádání práv musí být stanoveno právním systémem. 

Pokud tato premisa není splněna, náklady na dosažení téhož výsledku směnami a kombinací 

práv prostřednictvím trhu mohou být tak vysoké, že toto ideální uspořádání práv a následně 

vyšší hodnota produkce nemusí vůbec nastat. Coase ovšem nikdy neuvedl, zda považuje za 

efektivnější formu právní regulace tvorbu norem soukromého práva, které jsou vynucovány 

soudy na základě soukromé procesní iniciativy stran, či tvorbu norem veřejného práva, 

vynucovaných administrativně-právním regulátorem z úřední moci. Byť se tedy Coase nikdy 

nevyslovil, kterou z nastíněných variant by zvolil, všeobecně uznává postulát, že ,,státní moc 

má pravomoci, které ji mohou umožnit dosáhnout určitých cílů s nižšími náklady než je tomu 

u soukromých subjektů. Na druhé straně si Coase uvědomuje, že vše má svá pozitiva i 

negativa. Nikdo totiž není schopen zaručit, že právní normy vytvářené přirozeně chybujícími 

státními orgány, které jsou navíc vystavovány politickým tlakům a pracují bez konkurenční 

kontroly trhu, budou neustále za jakýchkoliv podmínek zvyšovat efektivnost s níž 

ekonomický systém funguje. Nicméně, není žádný důvod, proč by státní regulace nemohla 

v jednotlivých případech přispět ke zvýšení efektivnosti. Úspěšnost státní regulace je 

pravděpodobnější tam, kde se problém týká velkého množství stran a kde tedy náklady na 

jeho vyřešení prostřednictvím trhu či vnitropodnikových mechanismů mohou být příliš 

vysoké. [15] 

 

4. 2. Právní regulace IPF-ů 

 

Občané tehdejšího Československa měli na nákup kuponových knížek a jejich 

registraci na počátku kuponové privatizace času více než dost. To stejné ovšem nelze tvrdit o 

zakladatelích IPF-ů. Ti, pokud chtěli založit IPF zcela legitimně a ve stanovených lhůtách, 

museli k tomu vynaložit obrovské úsilí. Hospodářské noviny otiskly dne 1. října roku 1991 

článek, ve kterém byl uveden ,,Postup pro zakládání IPF-ů“. Celý proces přijímání žádostí o 
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založení IPF-ů byl ukončen 16. prosince 1991. Je podstatné zmínit, že celý tento proces se 

odehrával v prostředí, jenž nemělo s podobnými institucemi absolutně žádnou předchozí 

zkušenost. Počet tehdy zaregistrovaných IPF-ů, byl tehdejšími ,,architekty“ kvitován 

s povděkem a zároveň považován za zázrak.  

Fakt, že celý proces zakládání IPF-ů probíhal tak hladce, je přisuzován tehdejší 

vládě, která prosazovala doktrínu krajního liberalismu. Tvrzení, že fond mohl být založen 

téměř kýmkoliv, naprosto odpovídá tehdejší realitě. Proces vstupu do odvětví finančních 

služeb byl podmíněn procedurou, která již tehdy byla považována spíše za registrační 

proceduru, než-li licenční řízení. Tvůrci kuponové privatizace jsou nicméně přesvědčení, že 

opačný proces by byl hrubou chybou. Svůj postoj Dušan Tříska opírá především o tvrzení, že 

,,možná by (přísnější proces zakládání IPF-ů , pozn. autor) několik nepozorných DIK-ů 

ochránil před nepoctivci, ale jistě by celou akci degradoval na státně paternalistický projekt“. 

Navíc, státní aparát tehdy nedisponoval úřednictvem, jenž by bylo s to jakékoliv licenční 

řízení důvěryhodně provést. Je totiž podle Dušana Třísky více než zřejmé, že na základě 

skutečností, které byly ohledně státní správy z let 1991-1992 uvedeny, by případné 

licencování vedlo pouze a jenom ke korupci a konec konců vyšší odpovědnosti státu za 

případné (ať již profesní, či morální) selhání IPF-ů. Neboli, náročnější a propracovanější 

licenční řízení nechtěly tehdejší vlády simulovat jednat proto, že na to prostě neměly čas, ale 

především proto, že i kdyby onen potřebný čas měly, nedisponovaly tolik potřebnými, 

dostatečně kvalifikovanými odborníky, kteří by celou proceduru mohli provádět. [17] 

V první vlně kuponové privatizace byly malé i velké IPF-y zakládány de facto 

jako obyčejné akciové společnosti, ve kterých akcionáři volí své představenstvo a dozorčí 

radu. IPF-y oficiální vznikaly na základě povolení vydávaného republikovými ministerstvy 

pro správu národního majetku a jeho privatizace. Zakladatel IPF-u, který se chtěl stát 

správcem fondu, musel formálně prokázat pouze skutečnost, že je právnickou osobou a že 

jeho základní kapitál činí alespoň 1 milion Kčs pro každý jím zakládaný IPF. Poté již musel 

prokazovat pouze tzv. technické a organizační předpoklady pro výkon funkce správce fondu. 

K žádosti o povolení se zároveň přikládal návrh zakladatelského plánu pro každý IPF, návrh 

smlouvy mezi správcem a vlastním IPF
8
, návrh stanov IPF a doklad o výši základního 

kapitálu. 

                                                 
8
 Zaměňování představenstva fondu s představenstvem správce majetku tohoto fondu zapříčinilo častá 

nedorozumění. Mnozí tehdy nepochopili, že IPF uzavíral smlouvu se správcem majetku tohoto fondu, kterým 

byla většinou investiční společnost. Zmíněná investiční společnost měla právo za tuto správu si účtovat státem 

regulovaný poplatek, jenž činil zhruba 2 % hodnoty spravovaného majetku. Mnozí investoři si tehdy kupovali 
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V tomto textu je výše zmíněno, že IPF-y vznikaly jako akciové společnosti. Je 

tedy zcela legitimní se v následujícím textu zabývat kvalitou korporačního práva, které zcela 

zásadně ovlivňovalo chod těchto společností. [17] 

Spíše než o kvalitě českého korporačního práva je vhodné hovořit o nekvalitě 

českého korporačního práva, či dokonce o jeho úplné absenci. Především, pokud se jedná o 

problémy zmocnění, které vznikaly ve veřejných akciových společnostech v souvislosti 

s existencí významných akcionářů. Právní nástroje kontroly tohoto druhu problémů zmocnění 

obsahoval obchodní zákoník z let 1992 až 1996 (před novelou provedenou zákonem č. 

142/1996 Sb.)
9
 pouze tyto. Jednak pravidlo stanovující, že s každou akcií stejné nominální 

hodnoty musí být spojen stejný počet hlasů (anglicky většinou označovaná jako one share/one 

vote, a dále pravidlo, kdy akciová společnost nesmí vykonávat hlasovací práva spojená 

s vlastními akciemi, které drží, a osoby ovládané akciovou společností nesmějí vykonávat 

hlasovací práva spojená s akciemi mateřské společnosti. Zmíněná pravidla jsou však více 

méně irelevantní pokud se jedná o postavení akcionářů, vlastnících zásadní podíl akciové 

společnosti nabytý ex post. Novelizace obchodního zákoníku, jenž byla provedena zákonem 

č. 142/1996 zavedla pravidlo, podle kterého je nabyvatel kontroly nad veřejnou akciovou 

společností povinen učinit ostatním akcionářům nabídku odkoupení jejich akcií. S tímto 

pravidlem zároveň souvisí povinnost zveřejňování podílů na veřejných akciových 

společnostech. Na ostatní elementární koncepty korporačního práva jako je loajalita 

významného akcionáře vůči společnosti a akciové minoritě, či ochraně akciové společnosti 

před zásahy významných akcionářů do řízení společnosti uzákoněním nezávislosti 

představenstva, si Česká republika musela počkat až do roku 2001
10

. Tedy, deset let ex post 

po zahájení projektu kuponové privatizace, k jehož regulérnímu provedení by jejich existence 

a vynucení byla bývala zcela nezbytnou. Podle Tomáše Richtera je otázka vynucení platného 

práva otázkou zcela zásadní. Kvalita práva, obsaženého v knihách může mít instruktivní roli a 

zároveň není vyloučeno, že alespoň část adresátů právních norem bude pravidla stanovená 

právem v knihách internalizovat bez ohledu na efektivnost jejich vynucení. Na druhé straně je 

zcela utopické předpokládat, že v postsocialistickém institucionálním vakuu bude více těch 

aktérů, kteří tak učiní, nad počtem těch, jenž se rozhodnou pro oportunistické chování. Tomáš 

Richter nezastává názor, že česká společnost měla zavést a vynucovat kvalitní korporační 

                                                                                                                                                         
investiční společnosti ve víře, že spolu s ní si kupuje majetek fondu. Přitom jediné, co získal, je právo tento 

majetek spravovat a účtovat uvedený poplatek. 
9
 Tento zákon změnil a doplnil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 

zároveň změnil zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů. 
10

 Zákonem č. 370/2000 Sb. došlo ke změně zákona č. 513/1991 Sb. 
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právo od počátku. Naopak soudí, že něco takového nebylo ani v jejich silách. Hlavní chybou 

privatizačního programu dle Richtera bylo ovšem to, že ,,při něm (realizaci privatizačního 

programu, pozn. autor textu) byly použity právní nástroje, které nejsou bez kvalitního 

korporačního práva a jeho vynucení životaschopné“. [15] 

 

4. 2. 1. Zákonné omezení podílu v privatizovaných společnostech 

 

Již jednou autor této práce hovořil o oddělení práv k majetku (či peněžním tokům) 

akciové společnosti od práv k řízení akciové společnosti. Tento problém je odborně 

označován jako zastupitelský problém a vytváří problematické stimuly chování osob, řídících 

akciové společnosti, nebo těch, jenž jsou schopny řízení těchto společností ovlivňovat. 

Omezení maximálního podílu privatizačních fondů na privatizovaných akciových 

společnostech, stanovený nejprve nařízením vlády a poté zákonem, s nejvyšší 

pravděpodobností přispělo k tvorbě těchto perverzních stimulů v období kuponové 

privatizace. 

Podle § 17a nařízení vlády České a Slovenské Federativní republiky č. 383/1991 

Sb., o vydávání a použití investičních kuponů, ve znění nařízení vlády České a Slovenské 

Federativní republiky č. 69/1992 Sb., ze dne 30. ledna 1992. Ustanovení § 17a stanovilo 

v relevantních odstavcích (1) a (2) toto.  

,, (1) Investiční privatizační fond je povinen objednávat akcie tak, aby akcie žádné 

akciové společnosti, které získá po skončení privatizační vlny, nevytvořily více než 10% akcií 

získaných fondem a současně netvořily více než 20% všech akcií, které tato akciová 

společnost vydala. 

(2) Investiční privatizační fondy založené týmž zakladatelem jsou povinny 

objednávat akcie tak, aby souhrn akcií žádné akciové společnosti, které získají po ukončení 

privatizační vlny, netvořil více než 40 % akcií, které tato akciová společnost vydala.“ 

Tato pravidla byla později uzákoněna v zákonu č. 248/1992 Sb. o investičních 

společnostech i investičních fondech (dále jen ZISIF). Dle § 24 odst. 3, 5 a 6 tohoto zákona:  

,,(3) V majetku v podílovém fondu nebo v majetku investičního fondu nemůže být 

více než 20% z celkové jmenovité hodnoty cenný papírů vydaných stejným emitentem.  

(5) Investiční společnost musí zabezpečit: (a) aby v majetku ve všech podílových 

fondech, které zřídila a spravuje, nebylo více než 20 % akcií stejného emitenta, (b) aby 

majetek ve všech podílových fondech, které zřídila a spravuje, byl vytvořen nejvýše 20 % 

cenných papírů stejného emitenta. 
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(6) Omezení uvedené v odstavci 5 se vztahuje i na investiční fondy vytvořené 

stejným zakladatelem.“ [15] 

Tato omezení jsou považována za vůbec jedna z nejkontroverznějších pravidel 

ranné právní úpravy činnosti privatizačních fondů. Je zjevné, že zmíněná omezení směřují 

proti účelu, pro který byly privatizační fondy vytvořeny a vpuštěny do hry. Kromě toho, podle 

Johna Cofffeho, vztah mezi těmito pravidly a cílem zajistit diversifikaci privatizačních fondů 

je dosti pochybný. Tento cíl je daleko lépe zajištěn užším pravidlem jenž stanovuje, že 

privatizační fond nesmí investovat do cenných papírů jednoho emitenta více než 10 % svých 

aktiv. Toto pravidla je uvedeno v § 24 odst. 1, ZISIF. Jeho přesné znění je následující: ,, 

Hodnota veřejně obchodovatelných cenných papírů (§ 17 odst. 1) stejného emitenta nesmí 

tvořit více než 10% majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu. Toto 

omezení se nevztahuje na státní dluhopisy.“ [15] 

V konečném důsledku, dle provedených empirických výzkumů se tato omezení 

pravděpodobně minula účinkem. Přispěla však významně k vytvoření pyramidových 

vlastnických struktur, s nimiž jsou spojeny mimořádně vysoké náklady zmocnění. 

Pyramidovými vlastnickými strukturami bývají nazývány struktury ovládání akciových 

společností, ve kterých osoba C (konečná ovládající osoba – v českém prostředí se jedná o 

investiční společnost, spravující majetek investičního fondu) ovládá akciovou společnost B 

(privatizační fond) a přitom má na jejím kapitálu nižší podíl, než padesát procent, a akciová 

společnost B ovládá akciovou společnost A (privatizovaná akciová společnost), a přitom má 

na jejím kapitálu nižší podíl, než padesát procent. V českém prostředí tato struktura platí jak 

pro případ, kdy privatizační fond měl právní formu investičního fondu (neboť řada 

investičních společností uzavřela s investičními fondy, jenž založila, dlouhodobé smlouvy o 

správě, které nebylo možno vypovědět, a dále také proto, že v důsledku závazků odkoupit 

akcie investičních fondů od investorů se řada investičních společností či osob jednajících 

s nimi ve shodě stala významnými akcionáři jimi založených investičních fondů), tak pro 

případ, kdy privatizační fond měl právní formu podílového fondu (jelikož zde, s ohledem na 

to, že podílový fond není právnickou osobou a s podílovými listy nejsou spojena hlasovací 

práva, má osoba C (investiční společnost) absolutní diskreci ohledně výkonu práv spojených 

s akciemi osoby A (privatizované společnosti)). [15] Pro lepší přehlednost, viz obrázek níže.  
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Ovládá osobu B, přičemž podíl 

osoby C na základním kapitálu 

osoby B je menší než 50%. 

Osoba B - IPF Osoba A – Privatizovaná 

akciová společnost 

Ovládá osobu A, přičemž podíl 

osoby B na základním kapitálu 

osoby A je menší než 50%. 

 

osoba C má absolutní diskreci ohledně 

výkonu práv spojených s akciemi osoby A 

Osoba C – Investiční společnost, 

spravující majetek IPF-u. 

Obrázek č. 4. 1.: Pyramidová vlastnická struktura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tedy, ať již byl legislativní záměr pravidla omezujícího podíl privatizačních 

fondů na privatizovaných akciových společnostech jakýkoli, je dosti pravděpodobné, že jeho 

dopady vedly k vyšším nákladům zmocnění při správě privatizovaných akciových 

společností, než jaké by byly vznikly při jeho absenci.  

Může se to zdát neuvěřitelné, ale při retrospektivním pohledu na kuponovou 

privatizací lze zjistit, že ta byla spuštěna prakticky bez jakékoli účinné právní regulace 

privatizačních fondů, jenž by šla nad rámec obecného korporačního práva. Do 1. ledna roku 

1992, kdy vešel v platnost obchodní zákoník, byla příslušná (a podle Tomáše Richtera opět 

velmi kusá) právní úprava obsažena v zákoně č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech. 

V této práci již několikrát uvedený zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku 

státu na jiné osoby ze dne 26. února 1991 stanovil v § 25 odst. 1 písm. (b) svého původního 

znění, že ,,kupony příslušné emise mohou být použity na získání účastí na obchodních 

společnostech pro tento účel zvlášť založených, po předchozím souhlasu příslušného orgánu 

republiky“. Ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., obsahovalo zmocnění k vydání 

podzákonného právního předpisu ve znění: ,,Vláda České a Slovenské Federativní republiky 

po dohodě s vládami republik stanoví nařízením způsob vydávání kuponů, různé typy kuponů, 

nabývací cenu kuponů, způsob vyjádření rozsahu nároku na akcie a způsob použití kuponů“. 

Nic víc. 
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Nařízení vlády č. 383/1991 Sb., se v původním znění opravdu přidrželo rozsahu 

tohoto zmocnění, jeho novelizace provedená nařízením vlády č. 69/1992 Sb. však obsahovala 

první regulační prvky, když v § 16a odst. 1 vyloučila účast pracovníků orgánů státní správy 

v představenstvech a dozorčích radách investičních fondů, v §16a odst. 2 založila povinnost 

investičního fondu informovat o podmínkách, za kterých byla jeho činnost povolena, včetně 

informace o současném složení představenstva a dozorčí rady, a v §17a stanovila pravidla 

diversifikace majetku investičních fondů a omezení podílů investičních fondů 

v privatizovaných společnostech.  

Kromě toho, že uvedená pravidla se ex post ukázala jako nedostatečně účinná, 

byla zároveň podle Richtera s ohledem na znění zmocňovacího ustanovení zákona č. 92/1991 

Sb. s velkou pravděpodobností neústavní. Tento problém protiústavnosti regulace investičních 

fondů byl nakonec vyřešen přijetím zákona ZISIF.  

Nedostatky tohoto zákona jsou s odstupem času považovány za všeobecně známé 

a příliš četné, stejně tak jako fakt, že Ministerstvo financí ani jeho platná ustanovení 

nevynucovalo s dostatečnou dbalostí. Dle Tomáše Richtera mezi hlavní nedostatky původního 

znění zmíněného zákona, jenž ovlivnily chování správců majetku privatizačních fondů 

především, lze zařadit: 

 absenci povinnosti loajality, tedy povinnost spravovat majetek s péčí 

řádného hospodáře v zájmu investorů a dále také povinnost dát zájmu 

investorů vždy přednost před zájmy správce privatizačního fondu nebo 

zájmy třetích osob
11

, 

 nedostatečné povinnosti zveřejňovat informace o majetku privatizačního 

fondu a jeho správě, zejména informací týkajících se transakcí mezi 

privatizačním fondem a osobami s ním majetkově propojenými, jakož i se 

správcem fondu či osobami jednajícími s ním ve shodě, 

 koncepčně chybnou definici investičního fondu, díky níž bylo možné 

transformovat více než jednu čtvrtinu investičních fondů na neregulované 

akciové společnosti
12

, 

 zákaz investičním společnostem nabývat akcie jiných investičních 

společností nebo investičních fondů, čímž byla omezena disciplinující 

                                                 
11

 Uvedená povinnost loajality byla stanovena v §5a odst. 3 zařazeném do ZISIF zákonem č. 151/1996 Sb. 

Nicméně, toto ustanovení ani po následující novelizaci zákonem č. 124/1998 Sb. neodpovídá zcela principu 

loajality formulované výše. 
12

 Riziko úniku regulace bylo nakonec omezeno tím, že §35i ZISIF, zařazený zákonem č. 124/1998., zakázal 

přeměnu investičního fondu a investiční společnosti na jiný podnikatelský subjekt. 
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hrozba nepřátelského převzetí podprůměrných správců majetku ze strany 

výkonnějších konkurentů, 

 nedostatečné využití kontrolní funkce depozitáře, 

 tacitní souhlas Ministerstva financí s obcházením účelu §24 odst. 11 

ZISIF, což má za následek vznik v české ekonomice rozsáhlého křížového 

vlastnictví polostátních bank, privatizačních fondů a privatizovaných 

akciových společností. V důsledku toho se výsledky privatizačního 

programu ještě více vzdálily od proklamací o tom, že jeho hlavním cílem 

bylo oddělit vliv státu na ekonomiku. [15] 

 

Autor této práce již jednou zmínil, že investiční společnosti a investiční fondy 

byly z velké části zakládány bankami nebo pojišťovnami. Tato skutečnost vedla k negativním 

praktikám, kdy banky či pojišťovny prostřednictvím svých investičních společností a fondů, 

získávaly kontrolu samy nad sebou. Proti těmto činnostem byl namířen §24 odst. 11 ZISIF, 

jenž v původním znění stanovil: ,,Investiční společnosti a investiční fondy založené bankou 

nebo pojišťovnou, nesmí nakupovat akcie svého zakladatele, depozitáře ani jiných bank a 

pojišťoven.“ Legislativní záměr uvedeného ustanovení je zřejmý. Nicméně, Investiční fondy 

založené investičními společnostmi, jejichž zakladateli byly banky využily gramatické 

neobratnosti vyjádření právní normy a nabyly podstatné podíly na bankách, jenž je nepřímo 

kontrolovaly. Ministerstvo financí jim v tomto nijak nezabránilo.  

Z retrospektivního úhlu pohledu lze tento vývoj považovat za velice nešťastný. 

Daleko více nešťastná byla ovšem reakce zákonodárce na tento vývoj. Zákonem č. 151/1996 

Sb. bylo ustanovení §24 odst. 11 ZISIF zrušeno. Tento krok byl v důvodové zprávě k návrhu 

zmíněného zákona zdůvodněn takto: ,,Dosavadní odstavec 11 se vypouští, neboť vedl v praxi 

k diskriminaci některých investičních společností a investičních fondů, mimo jiné i proto, že 

bylo obtížné stanovit, kdo je zakladatelem (zakladatelem investičního fondu je každý akcionář, 

který upsal akcie a pokud je později prodal, je sice zakladatelem, ale bez majetkového vlivu).“ 

Především citovaný text v závorce lze považovat za naprostý nesmysl, neboť investiční fondy 

nebyly zakládány výzvou k upisování akcií. S ohledem na průběh registrace pro účast 

v privatizační vlně a na mechaniku předkola to nebylo ani prakticky možné. Nicméně, tato 

premisa předkladateli návrhu zákona zjevně nebránila v tom, aby citovaný argument použil ke 

zdůvodnění svého politického záměru, a zákonodárcům v tom, aby tento záměr učinili 

zákonem. 
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Výsledky správy privatizačních fondů v České republice dle názoru Tomáše 

Richtera potvrzuji tezi, že veřejná akciová společnost byla pro účely privatizace zcela 

nevhodným právním nástrojem. Na kontraktační teorie korporačního práva se nelze 

spolehnout na trzích, které nemají vyspělé institucionální zázemí, a to jak v podobě právních, 

tak v podobě neprávních institucí trhu. [15] 
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5. Dopady kuponové privatizace na řízení a správu IPF-ů 

z hlediska vynutitelnosti vlastnických práv 

 

5. 1. Vlastnická práva 

 

Zavedení vlastnictví, jenž se opírá o zaručená majetková práva, je nejběžnějším 

účinným institutem, který motivuje a stimuluje lidi k vytváření, udržování a zlepšování svých 

aktiv. Efektivní účinky vlastnické stimulace lze pozorovat po celou historii kolem nás až do 

současnosti. Moderní teorie vlastnických práv má své kořeny v římském vlastnickém právu, 

které zakotvuje výlučnost práva vlastníka užívat předmět vlastnictví, přičemž si nese vlastní 

odpovědnost za špatné hospodaření a právo vlastníka měnit formu vlastnictví a obchodovat 

s majetkem. Tedy osoba, která něco vlastní, má určitá práva ve vztahu k tomuto užívání. 

V prvé řadě může vlastník nakládat s předmětem vlastnictví dle svého uvážení (samozřejmě 

v souladu s platnými zákony). Dále si vlastník může přivlastňovat výnosy ze svého majetku a 

stejně tak měnit formu vlastněného majetku. V případě zájmu se majitel může o svá 

vlastnická práva podělit s dalšími osobami nebo je může převést na někoho jiného. Za 

předpokladu, že jsou zmíněná práva usus (právo věc užívat), fructus (právo užívat plody) a 

abusus (právo směnit, prodat) splněna, lze hovořit o naplnění vlastnictví. Pokud by tato 

vlastnická právo chtěl jeho majiteli někdo upřít, může se poškozený svých práv soudně 

domáhat. 

 

5. 2. Dopady kuponové privatizace na řízení a správu IPF-ů   z hlediska 

vynutitelnosti vlastnických práv 

 

Kuponová privatizace, jako způsob nejrychlejší a co nejmasivnější privatizace, 

zapříčinila již od svého uvedení mnoho debat, sporů a neoddiskutovatelně také problémů. 

Hodnocení úspěšnosti této metody není předmětem autorova textu (kromě toho, rozhodnout 

zda byla či nebyla úspěšná, je dosti relativní a záleží na zvoleném determinantu úspěšnosti, 

respektive neúspěšnosti). Předmětem této práce má být zjištění, jaké dopady měla kuponová 

privatizace na corporate governance IPF-ů z hlediska vynutitelnosti vlastnických práv. 

Neboli, jaké možnosti měli DIK-ové v procesu vynucování svých vlastnických práv vůči 

managementu (díky kuponové privatizace vzniklých) IPF-ů.  
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Kuponová privatizace zapříčinila, že český způsob corporate governance je 

specifický českých hybrid, jenž se skládá z obou výše popsaných modelů. Fakt, že český 

model si nese specifické české rysy kulturního prostředí, v němž se vyvíjí, včetně 

nevyhnutelného stupně path dependency na minulosti, je svým způsobem přirozené a žádným 

způsobem to nevypovídá ani pro, ani proti české cestě privatizace.  

V průběhu privatizace se rozvíjející český model obsahuje na jedné straně prvky  

insider systému, v němž jsou IPF-y core investory spolu s bankami jako hlavními věřiteli 

privatizovaných podniků. Mimo jiné, dvoustupňový systém statutárních orgánu (složený 

z představenstva a dozorčí rady) zakotvený v obchodním zákoníku je typický pro 

kontinentální německý systém. Banky zde mají privilegované postavení a přístup 

k informacím o ovládaných podnicích, trhy akcií jsou dosud malé a s nedostatečnou 

likviditou, exit je silně omezen. 

Na druhé straně jsou IPF-y typy institucionálních investorů, které jsou nejvíce 

podobné anglosaským mutual funds
13

 s široce diversifikovaným konečným vlastnictvím 

individuálních DIKů. Podle P. Kenway (1994) se český hybrid jeví, jako by převzal horší 

vlastnosti z obou klasických modelů. Velká část rozhodujících IPF-ů byla založena státními 

finančními institucemi, s nimiž zůstávají spojeny pupeční šňůrou. Samy nejsou s to 

poskytovat dlouhodobé finance ,,svým“ podnikům (což je všeobecně považováno za jednu 

z předností insider systému), jsou jen dalšími prostředníky mezi bankami a podniky, jež 

zvyšují celkové transakční náklady. P. Kenway dále dodává, že v porovnání s penzijními 

fondy a jinými institucionálními investory, jenž působí v outsider systému, postrádá u IPF-ů 

dlouhodobý cíl. L. Mlčoch (1997) k tomuto příspěvku uvádí, že samotná procentní sazba 

poplatků, kterou si IPF-y mohly ze zákona účtovat, nebyla uspokojivou formulací tohoto cíle. 

[13] 

Ve výše popsaných kapitolách autor práce uvedl, že IPF-y byly podle zákona 

zakládány jako akciové společnosti, což se ukázalo jako ne příliš šťastné řešení. Díky této 

skutečnosti se totiž vedle sebe ve sboru akcionářů ocitli jak zakladatelé fondů, kteří měli fond 

spravovat, tak účastníci kuponové privatizace, kteří fondu svěřili své investiční kupony. Tím 

byla porušena kanonická zásada, totiž že majetek správců fondu a majetek investorů se nesmí 

nikdy smíchat dohromady. Neboli, musí zůstat co nejpřísněji oddělen. To vedlo posléze 

k tomu, že zakladatelé fondu mohli jako jeho majoritní akcionáři volně nakládat s celým 

majetkem fondu, tj. i s tím, jenž připadal na akcie bývalých držitelů investičních kuponů. 

                                                 
13

 vzájemnostní či podílové fondy 
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Není divu, že zakladatelé fondů se pak necítili jako jejich správci, nýbrž jako vlastníci a že se 

tedy vlastnická práva k fondům prodávala. Ve skutečnosti se prodávala legální příležitost 

nakládat s cizím majetkem jako jeho vlastním, což mimo jiné způsobilo, že asi jedna třetina 

diků, kteří investovali své body do investičních privatizačních fondů, byla po skončení 

kuponové privatizace okradena. Z retrospektivního pohledu je dnes zcela jisté, že kdyby 

fungovala efektivní správa IPF-ů ze strany DIK-ů, k takovýmto praktikám by docházet 

nemohlo. Problém byl, že DIK-ové neměli žádný účinný nástroj ke správě IPF-u. [4] 

 

5. 2. 1. Správa investičních privatizačních fondů 

 

Autor tohoto textu výše předeslal, že jedním z důvodů chování privatizačních 

fondů byly nepochybně problémy s jejich správou. IPF-y byly do procesu kuponové 

privatizace zavedeny především proto, aby vyřešily problémy zmocnění související 

s rozptýleným vlastnictvím. To se ovšem nepovedlo, naopak, kuponovou privatizací se 

nestalo nic jiného, než že se tyto problémy přesunuly o patro výše, na úroveň IPF-ů. Na této 

úrovni však tyto problémy byly znásobeny několika faktory. 

Tím prvním byla jistě likvidita aktiv privatizačních fondů, která byla v porovnání 

s aktivy privatizovaných akciových společností relativně velmi likvidní, což může problémy 

zmocnění zhoršit. Mezi zmíněná likvidní aktiva totiž patřila hotovost, vklady na viděnou a 

likvidní investiční instrumenty. Zpronevěra takovýchto aktiv je samozřejmě daleko 

jednodušší než zpronevěra fixních výrobních aktiv nefinančních společností. Tomáš Richter 

[15] k tomuto dodává, že ,,problémy zmocnění mohou být tím vyšší, čím likvidnější jsou 

spravovaná aktiva zmocnitele“. 

Mezi hlavní faktory, které dle autora textu způsobily neefektivní správu IPF-ů, 

byla uzavřená struktura těchto nově vzniknuvších fondů. Ty totiž vznikaly v právní formě, 

kterou lze považovat za uzavřenou strukturu, neboť investoři neměli právní nárok na to, aby 

fond odkoupil jejich podíl za čistou hodnotu aktiv, která na jejich podíl připadala. Tato 

skutečnost platila u IPF-ů z první vlny bez výjimky. Investiční společnosti, které zakládaly 

IPF-y v druhé vlně již měly na výběr, zda-li založí fond jako akciovou společnost nebo jako 

tzv. otevřené nebo uzavřené podílové fondy
14

, přičemž právo na zpětný prodej podílového 

                                                 
14

 Otevřený podílový fond vzniká tak, že větší množství menších investorů investuje své úspory společně a svěří 

je do správy profesionálnímu správci – investiční společnosti. Z malých částek se tak složí velká suma peněz, 

kterou správce investuje do cenných papírů. Každý investor dostane podílové listy, jejichž prostřednictvím se 

podílí na všech investicích fondu. Počet investorů ve fondu ani počet fondem emitovaných podílových listů není 
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listu investiční společností měli pouze podílníci otevřených podílových fondů. Těch byla 

ovšem menšina. Tato zcela zásadní systémová chyba právní úpravy IPF-ů byla odstraněna až 

zákonem č. 124/1998 Sb., který přikázal povinnou transformaci uzavřených podílových fondů 

a investičních fondů na otevřené podílové fondy. [15] 

Zcela legitimně autor této práce označuje výše naznačenou skutečnost za zcela 

zásadní systémovou chybu, neboť povinnost odkoupit zpět od investorů jejich podíly ve fondu 

funguje jako hlavní nástroj investorů při správě privatizačního fondu. Pro správce fondů je 

tato povinnost kruciálním stimulem k co nejvyšší výkonnosti, neboť pokud by aktuální kurz 

podílového listu klesal, investoři by se takto znehodnocovaných podílových listů chtěli zbavit. 

Při existenci povinnosti zpětného odkupu investorových podílů ze strany investiční 

společnosti se zmenšuje spravovaný majetek fondu a s tím klesá i odměna správce. 

Neexistuje-li ovšem tato naprosto stěžejní povinnost, není-li k dispozici hrozba nepřátelského 

převzetí (která v tehdejší době také neexistovala), není-li zákonná struktura odměn správce 

fondu dostatečným stimulem k vykonávání své činnosti s péčí řádného hospodáře, zbývají ke 

správě privatizačních fondů prakticky pouze právní nástroje. 

 

Výkon hlasovacích práv 

 

Za jeden z nejzákladnějších právních nástrojů při správě akciové společnosti lze 

jistě považovat výkon hlasovacích práva. Hlasovací práva přisuzuje akciím korporační právo 

zejména proto, neboť podle slov Eastbrooka a Fischela: ,,někdo musí mít reziduální pravomoc 

rozhodovat tam, kde smlouvy jsou neúplné.“ Teoreticky by hlasovací práva mohla náležet 

akcionářům, věřitelům, manažerům či zaměstnancům, v úvahu přichází nějaká jejich 

kombinace. Podle korporačního práva však tato pravomoc náleží akcionářům, neboť jsou to 

právě oni, komu náleží většina marginálních výnosů a jsou to také akcionáři, kdo vynakládá 

většinu marginálních nákladů. Proto tedy akcionáři, kteří jsou zároveň nositelé reziduálních 

nároků, mají příslušnou motivaci k tomu, aby na sebe brali odpovědnost za jimi přijatá 

rozhodnutí dle vlastního uvážení, a to bez ohledu na problémy kolektivního výběru. 

                                                                                                                                                         
omezen. Fondy mají zpravidla povinnost zpětného odkupu podílových listů. Aktuální kurz podílového listu 

odpovídá přesné hodnotě majetku, který připadá na jeden podíl. Není tedy určen nabídkou ani poptávkou. 

Uzavřený podílový fond musí pro vydání podílových listů dosáhnout minimálního počtu vydaných podílových 

listů. Zároveň je přesně stanovená doba, po kterou budou podílové listy vydávány. Pokud ve stanovené době 

nebyl vydán stanovený minimální počet podílových listů, uzavřený podílový fond nevznikne. Neplatí zde 

povinnost odkupu podílových listů. Lze tvrdit, že uzavřené podílové fondy nepatří příliš ke standardním 

nástrojům, zřizují se jen sporadicky. 
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Jenomže v praxi právě tzv. problém kolektivního výběru
15

 způsobuje, že ve 

veřejných akciových společnostech (na rozdíl od jiných obchodních společností, vlastněných 

malým uzavřeným okruhem společníků, doplňuje T. Richter) mají hlasovací práva při správě 

společnosti velice omezený význam. Tedy, hlasovací práva, která mají sloužit jako nástroj ke 

kontrole společnosti, nabývají na významu pouze v rukou velkých akcionářů. Což v případě 

IPF-ů byly banky, či jiné investiční společnosti, které privatizační fondy zakládaly. Tyto 

instituce si ve svých fondech držely majoritu, což vedlo k tomu, že minoritní DIK-ové 

nemohli efektivně uplatňovat svá hlasovací práva. [15] 

 

Správa prostřednictvím dluhu 

 

Správu prostřednictvím dluhu lze jisté také považovat za zcela relevantní nástroj 

při správě společnosti. Tento nástroj je však z hlediska DIK-ů zcela nepoužitelný. K tomu, 

aby DIK-ové mohli využívat správu prostřednictvím dluhu jako nástroj ke kontrole 

společnosti, museli by vystupovat v pozici věřitelů, kteří by již měli fixní nároky na peněžní 

toky a majetek společnosti. Tato, byť čistě teoretická, premisa splněna nebyla, což znamenalo, 

že ani tento nástroj nedával při správě IPF-ů smysl. 

Akcionáři mohou také společnost kontrolovat skrze správní radu a jejich 

strukturu. Tento nástroj je často také interpretován jako nástroj, prostřednictvím něhož 

vlastníci monitorují problémy zmocnění.  

Dnes je již zcela jisté, že tehdejší DIK-ové se nemohli spolehnout ani na tento 

právní nástroj, neboť členové správních orgánů byli dosazovaní investičními společnostmi, 

kteří privatizační fondy založili, měli v nich majoritní akcionářský podíl a zároveň vykonávali 

funkci správce fondů. Takto dosazení členové představenstev či dozorčích rad byli zpravidla 

jen figurkami, a všechna investiční rozhodnutí privatizačních fondů činily investiční 

společnosti. [15] 

 

Svěřenecké povinnosti managementu 

 

                                                 
15

 Problémy kolektivního výběru (anglicky termín pro tento problém je collective action) nastává při procesu 

hlasování v akciových společnostech. Děje se tak především z následujících důvodů: a) mezi managementem a 

akcionáři existuje značná informační asymetrie co se týče znalostí poměrů v podniku akciové společnosti, b) 

individuální akcionář není nikdy dostatečně motivován, aby investoval do překonání této asymetrie a získání 

informací, které by potřeboval k rozhodnutí, jak racionálně využít své hlasovací právo. Nastane-li situace, kdy 

těchto jednotlivých akcionářů je více, žádný z nich nepředpokládá, že jeho hlas ovlivní výsledek hlasování.  
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Za poslední právní nástroj, sloužící ke správě a kontrole společnosti ze strany 

akcionářů, lze považovat svěřenecké povinnosti managementu a jejich soudní vynucování. Je 

všeobecně známou skutečností, že v praxi nelze uzavřít úplné smlouvy. Proto je důležité 

některému z aktérů v akciové společnosti předat pravomoc rozhodnout o otázkách, jejichž 

vznik nebyl anticipován a o nichž tedy strany nekontrahovaly. Bylo by naprosto logické, aby 

tato pravomoc připadla nositelům reziduálních nároků na majetek akciové společnosti, tedy 

akcionářům. To ovšem v praxi není možné, neboť akcionáři nemají jednak čas, jednak 

dostatečně relevantní informace o chodu společnosti a mnohdy ani schopnosti a znalosti, aby 

tato rozhodnutí činili. Kromě toho by tímto krokem akciová společnost ztratila jednu ze svých 

hlavních výhod – specializaci managementu. Proto v praxi většinu těchto oprávnění akcionáři 

delegují managementu, resp. správním radám buď explicitně prostřednictvím společenské 

smlouvy či stanov, nebo skrze příslušné normy korporačního práva. Tím ovšem dochází 

k umocňování nákladů zmocnění. 

Tyto náklady zmocnění se korporační právo snaží redukovat tak, že členům 

správních rad a členům vrcholového managementu akciové společnosti ukládá fiduciární či 

svěřenecké právní povinnosti. Mezi tyto povinnosti lze zařadit povinnost péče a povinnost 

loajality. 

Členu správní rady či manažeru akciové společnosti ukládá povinnost péče při 

správě záležitostí akciové společnosti postupovat se standardem péče, jenž různé právní řády 

charakterizují např. jako ,,úroveň péče, kterou lze požadovat od normální zodpovědné osoby 

ve stejné funkci a za stejných okolností“. Český obchodní zákoník dnes pracuje s pojmem 

,,péče řádného hospodáře“. 

Povinnost loajality lze definovat jako ,,povinnost vykonávat pravomoci nad 

záležitostmi a majetkem společnosti (spolu s informacemi) výhradně v dobré víře se záměre 

využívat je pro zájmy společnosti, a s žádnými jinými záměry“. Dále lze zmínit povinnost 

podřídit své soukromé zájmy zájmům akciové společnosti a nevyužívat funkce ve společnosti 

k získání soukromých výhod. [15] 

Výše uvedené povinnosti by měly být soudně vynucovány. Problém však nastává 

při položení otázky, kdo může a má být žalobcem ve věci porušení svěřeneckých povinností. 

Logicky tomu není nikdo jiný, než akciová společnost, která tímto porušením utrpěla škodu. 

Zde ale vzniká problém, který je na první pohled patrný. Akciovou společnost totiž kontrolují 

a jednají za ni titíž aktéři, kteří se údajného porušení svěřeneckých povinností dopustili. 

Vzhledem k tomu, co autor textu napsal o členech dosazovaných do představenstev IPF-ů, a 

vzhledem k tomu, že zakladatelé fondů se většinou na zpronevěře majetku podíleli, je velice 
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nepravděpodobné, že privatizační fond, či zakladatelská společnost by soudní spor zahájila 

anebo vedla se stejným entusiasmem jako DIK-ové, kterým vznikla porušením svěřeneckých 

povinností škoda. Mnoho právních řádů proto uděluje akcionářům pravomoc vést soudní spor 

ohledně porušení svěřeneckých povinností jménem společnosti v případě, že společnost sama 

tento spor nezahájí či řádně nevede. Zmíněné procesní oprávnění má ovšem stejnou vadu, 

jako oprávnění hlasovat – totiž problém kolektivního výběru nebo problém černých pasažérů.  

K tomu, aby akcionář byl s to vést soudní spor, musí vynaložit fixní náklady, 

ovšem na prospěchu k vítězství ve sporu se podílí pouze v poměru svého podílu na základním 

kapitálu akciové společnosti. Pravděpodobnost, že by nějaký DIK vedl soudní spor 

s investičním privatizačním fondem je velice malá. Kromě toho, nikdo tehdy vzhledem 

k neschopnosti soudů nevěřil, že by jakýkoliv spor vyhrál. 

Kontrakční teorie korporačního práva uvádí, že tržní proces oceňování akcií 

privatizačních fondů při objednávání v rámci předkola privatizační vlny, by měl přimět jejich 

zakladatele k tomu, aby do stanov privatizačních fondů inkorporovali ustanovení o 

maximalizaci hodnoty pro investory. Na základě této teorie by tedy mělo docházet k situacím, 

ve kterých pokud by se správce privatizačního fondu explicitně nezavázal spravovat fond 

v zájmu jeho akcionářů a upřednostnit zájmy akcionářů vždy před zájmy svými či zájmy 

jiných osob, takto spravovaný privatizační fond by měl získat méně investičních bodů než 

privatizační fondy, jejichž správce by se k takovým krokům zavázal.  

Na této teorii ovšem nelze stavět, neboť majoritní část DIK-ů neměla vůbec ponětí 

o povaze procesu, na kterém participují. (Tomáš Richter dodává, že pokud si problémů 

zmocnění nebyli vědomi tvůrci kuponového programu, nelze to dost dobře předpokládat o 

investorech). Kromě této skutečnosti, DIK-ové nebyli schopni si obstarat jakékoliv relevantní 

informace o zakladatelích a správcích privatizačních fondů
16

 a jejich investičních strategiích. 

Neměli možnost svá rozhodnutí opřít ani o předchozí zkušenosti. Mezi dalším problémy lze 

jistě zařadit fakt, že obyvatelé neinvestovali svůj vlastní kapitál, nýbrž investiční body, které 

obdrželi pouze za registrační poplatek 1000,-Kčs. To logicky muselo vést k morálnímu 

hazardu, pokud se jedná o motivaci ke zjišťování potřebných informací o správcích fondů.  

Výše zmíněná teorie korporačního práva by s největší pravděpodobností nebyla 

v praxi použitelná a to i za předpokladu, že by veškeré uvedené problémy neexistovaly. 

Pokud by totiž stanovy či statuty privatizačních fondů obsahovaly explicitní závazky 

z hlediska maximalizace hodnoty pro investory atd., k vynucení smluv je třeba asistence 

                                                 
16

 Většina z nich nebyla s to rozlišit rozdíl mezi IPF-em a jeho správcem. 
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soudu. Jak autor výše předeslal, profil českých soudů na počátku devadesátých let nebyl příliš 

kvalitní. Což dokazuje Dušan Tříska svým tvrzením z roku 1999, ,,bohužel ani dnes, po deseti 

letech, nejsou například české soudy schopny tu či onu věc z oblasti investičních a podílových 

fondů dobře (podle mého názoru) rozhodnout.“ 

Celá tato neschopnost DIK-ů vynucovat svá vlastnická práva byla navíc 

umocněna transformací IPF-ů na holdingy. Obecně lze tvrdit, že v procesu kuponové 

privatizace se objevily dvě zcela odlišné skupiny lidí, přičemž každá z nich volila zcela jiný 

přístup: 

 Do první skupiny zakladatelů investičních společností lze řadit ty osoby, 

jejichž úmyslem nebylo nic jiného, než se co nejrychleji dostat k vlivu a 

majetku a tento majetek, spíše zneužít, k vlastnímu prospěchu. Tato 

skupina lidí, kterou lze také nazvat jako ,,zakladatelé s nepoctivými 

úmysly“, se ve velké míře snažila o to, aby drobný akcionář neměl na chod 

fondu vliv a aby se tržní hodnota jeho investice výrazně snižovala. Je více 

než zřejmé, že právě tato skupina lidí se převážně podílela na hospodářské 

kriminalitě zvané tunelování. 

 Na druhé straně stály investiční skupiny, jejichž hlavním zájmem bylo 

vytvořit stabilní portfolio akcií zprivatizovaných podniků a toto portfolio 

dále obhospodařovat. Tito ,,poctiví zakladatelé“ brali na zřetel, aby tržní 

hodnota podílů drobných akcionářů fondů buď rostla, a nebo v nejhorším 

případě stagnovala. Což se také stávalo, ovšem v závislosti na výkonnosti 

podniků, jejichž akcie byly ve fondu. Je zcela evidentní, že právě tyto 

investiční skupiny jsou naprosto relevantní pro úspěch celé privatizace a 

že těchto skupin si tehdejší vláda přála mít co nejvíce. [18] 

Investiční skupiny, které se řadily mezi ty, jenž měly od samého počátku poctivé 

úmysly, byly převážně zakládány státními bankami. Nicméně, existovala i spousta poctivých 

soukromých zakladatelů fondů, jejichž úmysly byly seriozní. Bohužel, velice často docházelo 

také k tomu, že fond, jenž byl spravován poctivým správcem, byl nadále prodán jiné skupině, 

jejíž úmysly byly diametrálně odlišné. 

 Právě tyto skupiny pak převážně transformovaly fondy na holdingy. Dovolil jim 

to však špatný legislativní rámec. Tomáš Ježek tvrdí, že k této možnosti docházelo proto, že 

v průběhu přípravy zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních 

fondech došlo k vypuštění klíčového odstavce, který řešil právě rozdílný přístup k vlastnímu 

majetku fondu a k majetku, který fond spravoval. Ježek navrhoval, aby po skončení vlny 
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kuponové privatizace byli správci IPF-ů povinni zvýšit základní kapitál a. s. o objem akcií 

zakoupených za investiční body od DIK-ů, kteří je odevzdali v předkole na IČO IPF-u. 

Zároveň ovšem měli správci fondu dle zákona snížit základní kapitál o peněžní sumu, kterou 

zakladatel IPF-u vložil do IPF-u jako základní kapitál při jeho založení. Základní kapitál by 

tedy byl tvořen pouze akciemi zakoupenými za investiční body od DIK-ů, kteří je odevzdali 

na IČO investičního privatizačního fondu. DIK-ům by poté IPF vydal své akcie v poměru 

počtu ním odevzdaných investičních bodů k celkovému počtu investičních bodů odevzdaných 

tomuto IPF-u.[4]   

Z nastíněného textu je očividné, že smyslem této pasáže bylo, aby správci IPF-ů 

vykonávali ryze správcovskou roli. Majetek zakladatelů by se substituoval získanými akciemi 

a zakladatelé by logicky na valných hromadách neměli žádná hlasovací práva. Autor textu je 

přesvědčen, že k vypuštění této pasáže došlo zcela záměrně. Dušan Tříska tuto tezi sice 

popírá, nicméně autor práce se domnívá, že k vypuštění tohoto odstavce došlo především díky 

silné lobby ze strany nepoctivých skupin. Toto fundamentální legislativní selhání dávalo 

nepoctivým skupinám naprosto legitimní možnost se chovat jako vlastníci fondu, respektive 

jako držitelé klíčového podílu, což jim dávalo možnost fond ovládnout a prosazovat svoje 

vlastní zájmy. Mezi něž jistě také patřila transformace na holdingy. 

Po této transformaci došlo ke krádeži majetku v hodnotě asi 40 miliard Kč 

(celkově ukradený majetek z IPF-ů byl vyčíslen na 49, 6 miliard Kč). Z celkového počtu 555 

fondů, které byly registrovány pro obě vlny kuponové privatizace, jich bylo transformováno 

na holdingy
17

 152. Transformace IPF-ů na holdingy znamenala, že majoritní akcionář fondu 

jako jedné akciové společnosti byl formálně právním aktem přeměněn na majoritního 

akcionáře jiné obchodní společnosti, která byla nově založena a u obchodního soudu 

zaregistrována. Takto nově vzniklá akciová společnost už nebyla investičním fondem, nýbrž 

standardní akciovou společností, v níž staronový majoritní akcionář, stejně tak jako před 

transformací, kontroloval majetek společnosti, který sestával, stejně jako před transformací, 

z akciových podílů na jiných společnostech. Někdo by mohl namítat, že IPF-y byly holdingy 

již od svého počátku. Ona holdingová podstat IPF-ů totiž spočívala v možnosti neoddělit 

majetek zakladatele, respektive správce fondu, od majetku nových akcionářů, bývalých DIK-

ů, a kontrolovat tak pomocí zakladatelova akciového podílu ve společnosti celý majetek 

fondu, i ten, který zakladateli nepatřil.  

                                                 
17

 Holding je z hlediska účetního podnikovou kombinací, v níž jedna osoba drží takový počet akcií každé ze 

skupiny společností, který jí umožňuje tyto společnosti kontrolovat a mít z nich prospěch.  
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Pravým motivem pro přeměnu IPF-ů na holdingy bylo neupadnout do přísného 

režimu regulace, kterému měly podléhat IPF-y po sérii očekávaných novel zákonů 

upravujících kapitálový trh, přeběhnout včas do měkčího režimu státního dozoru, jemuž 

podléhají běžné akciové společnosti. Veškeré v této práci uvedené faktory nakonec přispěly 

k tomu, že management IPF-ů mohl provádět trestnou činnost, o které dnes hovoříme jako o 

,,tunelování“. Ještě před tím, než autor textu začne s nástinem způsobů a technik, pomocí 

kterých byly IPF-y vykrádány, je důležité a především spravedlivé zmínit, že ne všechny IPF-

y prošly procesem transformace na holdingy, a že ne všechny IPF-y se podílely na  trestném 

činu ,,tunelování“. Jednalo se především o IPF-y založené velkými bankami (výjimku zde 

tvořila IPB), které měly již od svého počátku čisté a poctivé úmysly. Po povinném otevření 

všech investičních privatizačních fondů pak tyto, bankami založené privatizační fondy, 

zachraňovaly pověst kuponové privatizace.  

Hned na úvod další části textu je důležité přiznat, že veškeré způsoby a techniky 

vykrádání IPF-ů byly velice vynalézavé. Kontrolující akcionáři fondů a jejich management 

vymysleli opravdu široké portfolio způsobů, díky kterým se zmocnili majetku ve fondu, který 

měli spravovat ku prospěchu jeho akcionářů, bývalých DIK-ů. Společným jmenovatelem 

těchto technik byl termín, který angličtina označuje ,,related parties transactions“, nebo-li 

transakce mezi spřízněnými stranami – mezi známými, přáteli, příbuznými, lidmi různě 

domluvenými apod. Vyspělé kapitálové trhy si těchto transakcí jsou moc dobře vědomy, a 

proto na těchto trzích funguje mnoho zákonných i mimozákonných ustanovení a kontrolních 

mechanismů.  

Jedna z technik, která sloužila k vykrádání IPF-ů byla technika smluvních pokut. 

Ta spočívala v uzavírání smluv mezi spřízněnými stranami, přičemž bylo již od samého 

počátku více než zřejmé, že IPF-y nemají žádnou šanci tyto smlouvy dodržet. Spíše je 

přesnější uvést, že závazky byly formulovány tak, aby je fondy nemohly plnit. Podstatou takto 

uzavíraných smluv byly vysoké pokuty za nesplnění závazků, které musel fond spřízněné 

straně zaplatit. Pokuty často až několikanásobně převyšovaly hodnotu samotné transakce. 

Za relativně jednoduchou techniku lze považovat nezaplacení kupní ceny akcie. 

Jednalo se opět o uzavření smluv mezi spřízněnými stranami. Fond v této technice jako jedna 

strana transakce prodá druhé spřízněné straně akcie ze svého portfolia, přičemž obě strany již 

od samého počátku vědí, že druhá strana za dodané akcie nikdy nezaplatí. Neplatící strana se 

v důsledku svého systematického neplacení dostane do likvidace a cenné papíry z likvidované 

podstaty se mohou dostat do majetku společností spřízněných s managementem investičního 

fondu nebo s jeho majoritním akcionářem. 
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Obchodování s akciemi z portfolia fondu za cenu velice nevýhodnou pro fond, 

byla technika dosti rozšířena. IPF buď nakupoval od spřízněné strany akcie za cenu vyšší, než 

bylo možné nakoupit jinak, nebo jí prodával akcie za cenu nižší, než bylo možné prodat jinak. 

Nastíněná technika byla svého času velice populární zejména proto, že orgán dozoru nebo 

depozitář při svém pokusu musel dokázat, že management fondu nepostupoval s péčí řádného 

hospodáře, což bylo velice obtížné.  

Mezi velice časté techniky lze jistě zařadit také antedatování smluv. Jednalo se 

sice pouze o doplněk techniky smluvních pokut, ale doplněk vskutku podstatný. Spřízněné 

strany uzavíraly antedatované smluvní pokuty tehdy, pokud bylo patrné, že obchod, jenž by 

byl za normálních okolností proveditelný, nelze z nějakých důvodů uzavřít. Fond ex post 

musel na základě antedatované smlouvy zaplatit spřízněné straně obvykle velmi vysokou 

pokutu. Jako příklad lze uvést situaci, kdy ministerstvo financí, coby orgán vykonávající 

dozor nad kapitálovým trhem rozhodlo o pozastavení obchodování s cennými papíry na účtu 

investičního fondu. Tento fond posléze uzavřel antedatovanou smlouvu se spřízněnou stranou 

o prodeji cenných papírů z tohoto účtu, ale již s falešným datem předcházejícím datu 

pozastavení. Výše smluvní pokuty (za nesplnění smlouvy) u antedatované smlouvy se 

pohybovala ve výši několika desítek procent kupní ceny.  

Minimálně jedna technika z post-privatizační doby přežila dodnes. Jedná se o 

fakturaci nejrůznějších fiktivních služeb, které spřízněné strany poskytovaly IPF-u. Většina 

těchto služeb však nebyla poskytnuta vůbec, a pokud ano tak fakturovaná cena zpravidla 

mnohonásobně převyšovala cenu obvyklou. Mezi tyto služby patří reklamní činnosti, 

znalecké posudky, odhady, poradenská činnost apod.  

Investiční fond či investiční společnost jako správce fondu mohla dle zákona 

půjčit komukoliv cenné papíry z majetku fondu na dobu nejdéle 30 dnů. Obsahem smlouvy o 

půjčce musela být výše úplaty za půjčku, zajištění pro případ, že dlužník cenné papíry včas 

nevrátí, povinnost dlužníka převést v době splatnosti výnosy z cenných papírů na účet fondu a 

umožnit mu, aby včas uplatnil práva spojená s půjčenými cennými papíry. Praxe ovšem byla 

diametrálně odlišná. Fondy ze svého majetku půjčovaly spřízněným stranám cenné papíry bez 

jakéhokoliv zajištění, a dokonce bez stanovení úplaty za půjčení. To tedy vedlo k tomu, že 

fond nejen že byl připraven o příjmy, ale zároveň na něj dopadla rizika, která podstupoval při 

svých operacích s vypůjčenými cennými papíry dlužník. Dlužník tímto aktem dostal do 

postavení, jenž ho navíc podněcovalo k tomu, aby se dopouštěl morálního hazardu na účet 

fondu.  
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Tento výčet podvodných praktik není zcela jistě kompletní. Jedná se pouze o 

nástin situací, které bylo možné vykonávat především díky nekvalitnímu korporátnímu právu, 

což se dále přeneslo na DIK-y, jenž nebyli schopni vykonávat svá vlastnická práva a 

kontrolovat management IPF-u, který měl spravovat portfolio DIK-ů s péči řádného 

hospodáře. [4] 

 

Tabulka č. 5. 1.: Struktura vlastníků vzešlých z kuponové privatizace. 

Vlastníci 50% 40% 30% 20% 16% 10% 0% 

Rozdrobení individuální investoři 272 411 559 739 821 911 949 

Investiční privatizační fondy 334 498 631 787 831 876 949 

Největší IPF 0 0 9 102 481 747 949 

Druhý největší IPF 0 0 0 7 164 482 946 

Třetí největší IPF 0 0 0 0 31 217 923 

Dva největší IPF 2 25 319 673 775 860 949 

Tři největší IPF 85 279 543 753 809 870 949 

Čtyři největší IPF 196 408 605 769 822 873 949 

Pět největších IPF 272 470 622 782 823 875 949 

Celkem kuponoví akcionáři 842 897 920 939 943 946 949 

Zdroj: ŠVEJNAR, J. a kolektiv autorů. Česká republika a ekonomická transformace ve 

střední a východní Evropě. 

Poznámka: Sloupce tabulky udávají počet firem, kde vlastnický poměr daných vlastníků dosahuje minimálně 

procento uvedené v hlavičce sloupce. 
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6. Analýza zkoumaných dat a jejich vyhodnocení 

6. 1. Analýza zkoumaných dat 

 

Z předchozí kapitoly je již více než zřejmé, že kuponová privatizace zcela 

negativně ovlivnila řízení a správu IPF-ů z hlediska vynutitelnosti vlastnických práv. Jako 

hlavní determinant tohoto problému považuje autor této práce především prakticky 

neexistující legislativní rámec, který byl svou povahou absolutně nedostačující z pohledu 

velikosti a závažnosti projektu, kterým kuponová privatizace bez pochybu byla. Tyto již 

zjištěné informace se autor nyní pokusí doložit na základě údajů, které poskytla Česká 

Národní Banka. 

 

6. 1. 1. Transformace IPF-ů do 30. 6. 1996 

 

Úvodním předmětem zájmu bude dopad přijetí zákona č. 248/1992 Sb., respektive 

novely zmíněného zákona. Jejich obsahem byla regulace přeměny fondů na holdingy, což 

podstatným způsobem transformaci těchto fondů znesnadňovalo. Autor považuje za podstatné 

zmínit, že transformace fondů kolektivního investování na jakékoliv společnosti, jenž spadají 

pod menší míru státního dozoru, nejsou ve vyspělých tržních ekonomikách připouštěny.  

Z celkového počtu 151 IPF-ů, které v roce 1996 existovaly, se jich před 

vstoupením novely v platnost (30. 6. 1996), stihlo transformovat na holdingy 88. Zbylých 63 

IPF-ů se transformovalo až po 30. 6. 1996. Z celkového počtu 88 transformovaných IPF-ů se 

jich celkově 76 transformovalo v roce 1996. K zamyšlení je, že 11 ze zbylých 12 IPF-ů se 

transformovalo v roce 1995, přičemž jeden fond provedl transformaci již v roce 1994. Je tedy 

otázkou, z jakého popudu se tyto IPF-y rozhodly provést transformaci v předstihu.  

Při pohledu na data provedených transformací je zarážející, že 56 IPF-ů se 

transformovalo až v měsíci červnu, přičemž účinnost novely měla vstoupit v platnost právě 1. 

července 1996 a o vstoupení v platnost této novely věděly subjekty na trhu minimálně od 15. 

února, kdy byla novela prohlasována. Autor záměrně tvrdí, že transformace 56 IPF-ů v měsíci 

červnu byla zarážející, neboť v tehdejší době bylo všeobecně známo, že na zápis do 

obchodního rejstříku se čekalo mnoho měsíců. Podle autora této práce, výše naznačené údaje 

nasvědčují skutečnosti, že na některých rejstříkových soudech, musela vládnout v období 

privatizace značná korupce. Nicméně, je tedy zcela evidentní, že právě novela zákona č. 
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248/1992 Sb. způsobila, že nadpoloviční většina tehdy fungujících IPF-ů se rozhodla přejít do 

volnějšího režimu státního dozoru.  

 

Graf č. 6. 1.: Počet transformovaných IPF-ů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Níže uvedný graf uvádí počet tranformujícíh se IPF-ů podle měsíce a roku. Na grafu je 

patrný markantní počet transformujícíh se IPF-ů v měsíci červnu roku 1996. 

 

Graf č. 6. 2.: Počet tranformujícíh se IPF-ů podle měsíce a roku. 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Již od samého počátku kuponové privatizace bylo zřejmé, že dojde 

k rozptýlenému vlastnictví, díky kterému nebudou DIK-ové schopni vykonávat svá vlastnická 

práva v akciových společnostech, jejichž akcie držely. Pro tyto účely tedy vznikly IPF-y, 

které měly plnit roli zprostředkovatele, aby se projektu kuponové privatizace mohl zúčastnit 

kdokoliv tím, že své akci svěří IPF-u. Tím mělo dojít ke kumulaci velkého balíku akcií a IPF-

y tedy mohly vykonávat efektivní správu akciových společností, jejichž akcie 

zprostředkovaně držely. Tuto činnost měly fondy vykonávat s péčí řádného hospodáře a měly 

tak konat v zájmu DIK-ů. Tedy, měly se podílet na řízení a správě akciových společností tak, 

aby rostla efektivita těchto společností, a aby DIK-ům byly vypláceny dividendy.  

S odstupem času je evidentní, že tohoto záměru nebylo dosaženo, neboť DIK-ové 

neměli v IPF-ech majoritní většinu a nemohli se efektivně podílet na řízení a správě těchto 

fondů. Této skutečnosti bylo dosaženo zejména proto, že nedošlo k oddělení základního 

kapitálu, který do IPF-u vložil zakladatel a kapitálu, který do IPF-u vložili DIK-ové. 

Zakladatelé tedy mohli neustále držet takový počet akcií, který jim při rozptýlenosti DIK-ů 

zaručoval majoritní podíl v IPF-u. Mohlo tedy docházet k rozkrádání majetku, který měly 

IPF-y pouze spravovat, nikoliv s ním nakládat jako jeho vlastníci. O rozsahu a škodách těchto 

tunelování bylo pojednáno již mnoha autory.  

V příloze uvedený seznam (vypracovaný autorem práce) obsahuje 88 IPF-ů, jenž se 

stihly transformovat ještě před 30. 6. 1996. Autor pouze připomíná, že právě 56 se jich 

transformovalo v měsíci červnu. Pro DIK-y musela být tato situace obzvláště nepřehledná. 

V době, kdy se internet v České republice nevyužíval tak jak v dnešních dnech nebylo jistě 

jednoduché dohledat informace, zda-li se ten či onen IPF transformoval a jaká je jeho nová 

firma.  

Níže uvedený graf mapuje vývoj transformovaných IPF-ů. Z celkového počtu 88 IPF-

ů jich dnes existuje 33. 
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Graf č. 6. 3.: Vývoj IPF-ů transformovaných na holdingy před 30. 6. 1996. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Hledání informací o transformovaných IPF-ech bylo pro investory o to těžší, že právě 

26 IPF-ů v následujících dvou letech od transformace stihlo buďto zaniknout, sloučit se 

s jinou a.s.  nebo vytvořit novou firmu. Velice zajímavý vývoj autor textu spatřuje např. u 

Investičního Fondu Cimex, a.s.  

Ten se 1. 4. 1996 sloučil se Správou majetkových účastí Fondu jistoty, a.s., ale tato 

akciová společnost ještě toho dne zanikla a vznikla nová akciová společnost C – akciový 

fond, a.s. Zmíněný fond ovšem 23. 7. 2003 zaniknul rozdělením nerovnoměrným výměnným 

poměrem na dvě nástupnické společnosti a to CIMEX PRAHA, a.s. a C.M.X. a.s. Ani jedna 

z nich již neexistuje. Stejný osud jako Investiční Fond Cimex, měly i fondy Investiční Fond 

Jistoty, a.s. a Lázeňský Investiční Fond, a.s. Všechny vazby těchto dvou fondů směřují ke 

konečné a.s. CIMEX.  

 Neméně zajímavý vývoj lze sledovat i u Prvního Investičního Fondu, a.s. , který se 

transformoval na PPF investiční holding, a.s. Tento holding ovšem zaniknul převodem jmění 

na RAVIN HOLDING, a.s., přičemž hlavním akcionářem tohoto holdingu je JR HOLDINGS 

LIMITED, sídlící v Kyperské republice. Další privatizační fond, jehož kořeny k dnešnímu dni 

sahají ke společnosti na území Kyperské republiky je YSE 2, a.s. Autor považuje za velice 

informativní zmínit, že jak fondy investiční skupiny YSE, tak fondy CS patřily po druhé vlně 

kuponové privatizace k těm, které získaly jeden z největších objemů získaných investičních 

bodů, což také dokazuje tabulka níže. 
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 Tabulka č. 6. 1.: Objemy investičních bodů, získané investičními skupinami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MEJSTŘÍK, M: Czech Investment Funds as a Part of Financial Sector and Their 

Role in Privatization of the Economy; Reform Round Table Working Paper n. 14. 

 

 Autor textu zmíněnými údaji nechce poukázat na zpronevěru majetku ve fondech, o 

které již dnes s odstupem času ví, že se děla především jak ve fondech investiční skupiny 

HC&C (Harvardské fondy), tak ve výše zmíněných CS fondech a fondech YSE. Nýbrž chce 

poukázat na fakta svědčící o tom, že DIK-ové měli vskutku malou možnost vynucovat si svá 

vlastnická práva, neboť legislativa fondům umožňovala se transformovat na holdingy a poté 

již podléhaly měkčímu dohledu. To způsobilo, že nově vzniklé holdingy se mohly 

nekontrolovaně slučovat s jinými holdingy, zanikat převedením jmění na nástupnickou 

společnost atd. To vše bez respektování minoritních práv akcionářů, kterými tehdy beze sporu 

byli DIK-ové. Neboť u převážné většiny fondů bylo možné pozorovat nárůst základního 

kapitálu o akcie, které DIK-ové vkládali do těchto fondů, přičemž při transformaci na 

holdingy se tento kapitál nezměnil.  

Je to tedy nepochopitelné. Pokud byly IPF-y vytvořeny pro účely obyčejných lidí, 

kteří se díky těmto fondům mohli zúčastnit kuponové privatizace, pak se nabízí otázka, proč 

tyto fondy nebyly od samého počátku alespoň malou mírou regulovány, a proč zákon č. 

248/1992 Sb., neobsahoval pasáž o nemožnosti smíchat majetek zakladatelů fondů 
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s majetkem DIK-ů. Zarážející je tento fakt o to víc, že zmíněná pasáž byla obsažena 

v provizorním dokumentu, ,,Postup při zakladani investičných privatizačných fondov 

v procesu kuponovej privatizace“
18

.  

Je evidentní, že právě slabá regulace IPF-ů při jejich zakládání a smíchání majetku 

zakladatelů fondů s majetkem DIK-ů způsobilo, že IPF-y si mohly se spravovaným majetkem 

dělat co chtěly a DIK-ové neměli žádný relevantní právní nástroj, jak jim v tom zabránit. 

 

6. 1. 2. Transformace IPF-ů po 30. 6. 1996 

   

 Dušan Tříska v publikaci The role of investment funds in the Czech republic tvrdí, že 

přes všechny výše zmíněné poznatky, IPF-y sehrály pozitivní roli v procesu kuponové 

privatizace zejména proto, že: 

 zpopularizovaly celý proces kuponové privatizace, 

 skrze IPF-y se v obou vlnách transformoval do soukromých rukou 

státní majetek v hodnotě 400 mld. Kč, 

 IPF-y hrály klíčovou roli v post-privatizačním procesu při nastartování 

kapitálového trhu. 

 

Všechna tři tvrzení jsou dle autorova názoru velice diskutabilní, nejvíce pochybné 

je ovšem posledně zmíněné. Lze předpokládat, že IPF-y opravdu hrály důležitou roli při 

nastartování kapitálového trhu. Tohoto procesu se ovšem měli účastnit i samotní DIK-ové 

coby akcionáři IPF-ů, neboť to byli právě oni, kvůli kterým IPF-y vznikaly a právě DIK-y 

potřebovala tehdejší vláda k úspěšnému provedení celé kuponové privatizace. Na základě 

výčtu podvodných praktik je dnes zcela zřejmé, že DIK-ové se na tomto procesu nepodíleli 

(pokud ano, tak velice zanedbatelně) a že kapitálový trh měl být již od samého počátku 

přísněji regulován, aby k těmto podvodným praktikám nemohlo docházet. Podle Michala 

Mejstříka bylo na ministerstvu financí v roce 1993 pouze šest úředníků, jenž vykonávali 

dohled nad kapitálovým trhem. Tato situace logicky vyústila v pocit praktické 

neregulovanosti kapitálového trhu.  

Navíc, pokud se IPF-y měly podílet na procesu nastartování kapitálového trhu, 

neměla být jakkoliv umožněna jejich transformace na holdingy, neboť tím se holdingy dostaly 

                                                 
18

 Tento dokument, vypracovaný v září 1991 skupinou tvořenou ze zástupců federálního ministerstva financí a 

ministerstev privatizace České a Slovenské republiky určoval postup při založení IPF-u, dále základní 

dokumenty fondů, jejich organizační uspořádání, náležitosti prodejního prospektu a techniku vkládání 

investičních kuponů do fondu. Nejednalo se ovšem o zákon. 
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mimo dohled regulace kapitálového trhu. Novelami zákona č. 248/1992 Sb., sice byly 

zpřísněny podmínky pro transformaci IPF-ů na holdingy, nezabránily však další transformaci 

těchto IPF-ů. Transformace tedy probíhaly dál a to i přes žaloby podané ze strany akcionářů 

bývalých fondů (DIK-ů), vesměs minoritních, které zpochybňovaly zákonnost přeměn fondů. 

Spory právníků a tápání soudů nakonec ukončil judikát JUDr. Ivany Štenglové z Nejvyššího 

soudu, jenž opravdu označil transformace za nezákonné. I přes toto rozhodnutí docházelo 

nadále k transformaci fondů a k zápisům těchto nových holdingů do obchodního rejstříku. 

Svědčí to mimo jiné o tom, že řada soudů nepovažovala onen judikát Nejvyššího soudu za 

závazný precedens a zapisovala přeměny fondů na běžné akciové společnosti do obchodního 

rejstříku i po něm. Malou účinnost novelizace zákonu č. 248/1992 Sb., a nerespektování 

judikátu Nejvyššího soudu potvrzuje v příloze uvedená tabulka, která zachycuje transformaci 

fondů od 30. 6. 1996.  

 Z této autorem vypracované tabulky lze opět vidět, že transformace privatizačních 

fondů na holdingy vedla k zhoršení přehlednosti o nově se transformujících společnostech. Na 

této tabulce chce však autor práce potvrdit fakt, že i přes nepřehlednost celé situace, se DIK-

ové domáhali svých vlastnických práv a podávali žaloby proti transformaci IPF-ů. Jejich 

požadavky vyslyšeny nebyly a transformace IPF-ů probíhaly dále. Níže uvedený graf 

zachycuje vývoj těchto transformovaných IPF-ů. 

Výše uvedený text potvrzuje, že proces kuponové privatizace byl spojen nejen se 

slabým právním rámcem, ale také se slabým soudním vymáháním vlastnických práv.  

 

Graf č. 6. 4.: Vývoj IPF-ů transformovaných na holdingy po 30. 6. 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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6. 1. 3. Regulace kapitálového trhu od roku 1997 

 

K další regulaci kapitálového trhu došlo v roce 1997, kdy byla ustavena 

samostatná instituce dohledu nad kapitálovým trhem v podobě Úřadu pro cenné papíry, jenž 

byl zřízen na ministerstvu financí. Toto opatření lze s odstupem času považovat za přínosné, 

neboť právě až v době fungování tohoto úřadu došlo k prvním významným zásahům státní 

moci proti nepoctivému jednání v segmentu investičních fondů a investičních společností. 

 Nicméně, nucené správy, trestní oznámení a nápravná opatření se již 

nevztahovaly k fondům, které se do roku 1997 stihly transformovat na holdingy (98 IPF-ů), 

protože na ty už se dohled kapitálového trhu nevztahoval. Tyto holdingy se řídily klasickým 

Obchodním zákoníkem, o jehož nekvalitě a nefunkčnosti již v této práci bylo hovořeno.  

Dalším, pro DIK-y velice podstatným, krokem v regulaci kapitálového trhu byl 

vznik Komise pro cenné papíry, která své působení započala 1. dubna 1998. V této době na 

českém kapitálovém trhu participovalo stále ještě 100 investičních společností, 100 

investičních privatizačních fondů a 150 podílových fondů. Pro DIK-y bylo toto období 

podstatné zejména proto, že mimo zřízení Komise byla navíc v červnu 1998 upravena i 

legislativa, přičemž za nejrelevantnější změny lze považovat: 

 povinnost vedení fondů jednat s odbornou péčí, 

 povinnost transformace investičních fondů a uzavřených podílových fondů 

na otevřené podílové fondy do konce roku 2002, 

 zmocnění Komise pro cenné papíry k tzv. procesu přelicencování, kdy se 

zkoumalo splnění věcných, personálních a ekonomických předpokladů 

fondů k jejich činnosti. 

 

Pro řízení a správu IPF-ů byl zcela zásadní druhý nastíněný bod, neboť došlo ke 

zprůhlednění operací ve fondech a výrazně se zvýšila likvidita podílových listů. Především 

ale u otevřených fondů platí, že fond je povinen odkoupit od investora podíly, pokud se tak 

investor rozhodne učinit. To vede k efektivní správě IPF-ů, neboť pokud se management 

fondu nechová v zájmu investora a dochází ke znehodnocování investorova podílu, investor 

z takového fondu ihned odejde a fondu klesá spravované portfolio. 

Zřízení Komise pro cenné papíry lze s odstupem času hodnotit jako velice 

přínosné. Krátce po jejím zřízení totiž došlo k uvalení 12 nucených správ na IPF-y a 

investiční společnosti a bylo přijato více než 120 dalších nápravných opatření nebo uložení 
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sankcí. Výše pokut udělených Komisí již během prvního roku jejích působení dosáhla 

přibližně částky jedné miliardy korun. 

Kromě těchto poznatků, při procesu přelicencování, jenž bylo doprovázeno i 

sankčními řízeními, vedlo k masivnímu přehodnocení strategií bývalých privatizačních fondů, 

které v řadě případů nemohly splňovat nové podmínky a dobrovolně ukončovaly činnost. 

Některé z nich se však transformovaly na otevřené podílové fondy, což bylo z hlediska 

investorů jistě pozitivní. Vývoj 117-ti IPF-ů, které k 31. 12. 1997 provozovaly svou činnost, 

uvádí autorem vypracovaná tabulka. Uvedená tabulka je opět umístěna v příloze této 

diplomové práce. 

Z celkového počtu 117 IPF-ů jich zaniklo přesně 61, čili téměř polovina. Naopak 

pro investory přínosné transformace na otevřené podílové fondy se účastnilo 27 IPF-ů. 

Detailní dopad legislativní úpravy a vznik Komise pro cenné papíry zobrazuje graf níže. 
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Graf č. 6. 5.: Dopad legislativní úpravy a vznik Komise pro cenné papíry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Fondy, které se rozhodly činnost ukončit měly na výběr: 

 rozprodání majetku fondů, vypořádání podílníků a úplné ukončení 

činnosti, 

 transformace investiční společnosti na běžnou akciovou společnost, což 

znamenalo, že ji byla odňata licence ke kolektivnímu investování. 

Následně došlo k převedení spravovaných fondů pod jiné investiční 

společnosti, 

 pokračování činnosti investiční společnosti (která nesplňovala podmínky) 

pod dalším dohledem Komise pro cenné papíry do doby, kdy vypořádá 

majetkové vztahy ve fondech, následně ukončí činnosti fondů a poté 

ukončí i svou existenci, 

 slučování s takovými společnostmi, které podmínky splňovaly. 

 

Na základě nastíněných čísel lze dovodit, že po legislativních úpravách v roce 

1998 zůstaly na kapitálovém trhu pouze takové společnosti, které svou činnost chtěly vyvíjet 

seriózně, nikoliv spekulativně s využíváním nedostatečné legislativy.  

Právě po těchto legislativních úpravách došlo k nastolení důvěry v kapitálový trh, 

na kterém fungovaly pouze silné investiční společnosti, které dbaly na zájmy svých investorů 
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a jednaly s odbornou péčí. Byť došlo k velkému úbytku subjektů působících na kapitálovém 

trhu, z celkového pohledu došlo ke zkvalitnění této instituce.  

Navíc, díky legislativním úpravám, které přikazovaly transformaci uzavřených 

podílových fondů na otevřené, můžou dnešní investoři vykonávat efektivní správu, dnes již 

podílových (nikoliv privatizačních) fondů. 

 

6. 2. Vyhodnocení zkoumaných dat 

 

Kuponová privatizace byla jedinečným projektem, na kterém si architekti této 

události chtěli, dle autorova názoru, vyzkoušet fungování neviditelné ruky trhu. Na základě 

výše uvedených dat je již jasné, že každá ,,hra“ potřebuje mít svá pravidla, aby mohla dospět 

ke zdárnému konci. Retrospektivně lze říci, že přílišný liberalismus tvůrců kuponové 

privatizace k jejím samotným činitelům byl kontraproduktivní.  

Tento neuvážený liberalismus se negativně projevil především u IPF-ů, které byly 

do celého procesu vtaženy proto, aby umožnily obyčejným lidem participovat na této 

ojedinělé příležitosti, takový byl původní záměr. Veškerá pozitivní tvrzení na adresu IPF-ů 

s úst Dušana Třísky, vzniklá ex post, lze jistě považovat za pravdivá, nicméně nebyly to 

hlavní důvody pro vznik těchto fondů.  

Dnes je již evidentní, že to byla právě slabá legislativa, která způsobila, že na 

kuponovou privatizaci se v dnešních dnech vzpomíná jako na ,,krádež století“. Kuponová 

privatizace však své renomé ztratila především díky IPF-ům, které zneužily obrovského 

manévrovacího prostoru, a s nově zprivatizovaným majetkem ve fondech si dělaly takřka, co 

chtěly. Je to paradoxní, ale DIK-ové, kvůli kterým IPF-y vznikly, neměli ve svých rukou 

téměř žádný praktický nástroj, jak by si vynucovali svá vlastnická práva a podíleli se na řízení 

a správě IPF-ů. Výše zanalyzovaná data tento poznatek potvrzují. Mezi základní příčiny, proč 

k tomu došlo, autor této práce, na základě zjištěných poznatků a dat, uvádí následující: 

 za základní chybu autor považuje tu skutečnost, že do první vlny 

kuponové privatizace se z majoritní části přihlásily IPF-y, které měly 

povahu uzavřených podílových fondů (dále jen UPF). Povolit 

zakládání UPF-ů byla fundamentální chyba, neboť UPF-y nejsou 

povinny odkupovat podíly od investorů, pokud o to investoři zažádají. 

Tím byla od samého počátku vytvořena překážka, která bránila tomu, 

aby DIK-ové skrze neviditelno ruku trhu spravovali IPF-y. Investiční 
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společnosti totiž mohly zakládat UPF-y jako společnosti s r. o., , kde 

k založení těchto fondů postačilo složit základní kapitál v hodnotě 

100.000 Kčs. Fakt, že vpuštění UPF-ů byla chyba, potvrzují i 

legislativní úpravy, které všem UPF-ům přikázaly, aby se do roku 

2002 transformovaly na OPF-y, nebo úplně zanikly, 

 další fundamentální chybu spatřuje autor v nedostatečných 

požadavcích na vznik IPF-u. K založení IPF-u postačilo pouze složit 

základní kapitál a prokázat základní odborné znalosti. To vedlo 

k tomu, že pro obě vlny kuponové privatizace vzniklo neskutečných 

555 IPF-ů. Autor práce je přesvědčen, že k regulaci tolika fondů, 

přičemž většina těchto fondů měla již od samého počátku nedobré 

úmysly, nepostačuje pouze neviditelná ruka trhu. Tuto skutečnost 

potvrzuje tabulka obsahující seznam IPF-ů, které do 31. 12. 1997 

participovaly na kapitálovém trhu. Z celkového počtu 117 IPF-ů jich 

zaniklo 81!, což potvrzuje tu skutečnost, že většina IPF-ů vznikla 

opravdu zbytečně, a pokud by jejich vznik byl od samého počátku 

přísněji regulován, nemusela nikdy vzniknout a podílet se na trestné 

činnosti, 

 tyto fondy však vznikaly a vypuštění, v této práci tolikrát zmíněného 

odstavce, ze zákona č. 248/1992 Sb., jim dávalo příležitost 

k praktikování trestné činnosti. Došlo tedy k ,,smíchání“ majetku 

zakladatelů fondů a DIK-ů. Zakladatelé fondů díky tomu, že nedošlo 

k oddělení tohoto majetku, drželi takový počet akcií, který jim 

umožňoval na valných hromadách projednat vše, co bylo v jejich 

zájmu a DIK-ové tudíž neměli možnost, jak svá vlastnická práva 

vynucovat, 

 s tímto poznatkem souvisí další, tentokrát spíše technický problém. 

Jedná se totiž o to, že pro fungování kuponové privatizace byl zvolen 

anglo-saský model, který pracuje s akciovými společnostmi, jenž 

operují na kapitálovém trhu. Tento model, pokud má plnit svůj účel, se 

musí opírat o velice kvalitní korporátní právo, které nedovoluje jednak 

obchody mezi spřízněnými stranami, a také chrání práva minoritních 

akcionářů. Tímto bylo vytvořeno podhoubí pro to, aby minoritní DIK-

ové nebyli sto využívat právní nástroje (uvedené v kapitole 5) 
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k vynucování svých vlastnických práv. Tento problém považuje autor 

za jeden z vůbec nezávažnějších nedostatků, 

 za jistě závažný nedostatek lze též považovat možnost transformace 

IPF-ů na holdingy. Ty se tímto krokem dostaly mimo dohled 

kapitálového trhu a z velké části i mimo dohled minoritních DIK-ů, 

kteří z velké části museli být akcionáři transformovaných holdingů. 

Tento nedostatek sice řešila novela zákona č. 248/1992 Sb., která tyto 

transformace znesnadňovala, nezabránila však 88 IPF-ům provést 

přeměnu na holding ještě před nabytím novely v platnost, tedy před 30. 

6. 1996. Zbylých 63 IPF-ů se transformovalo až po tomto datu. I když 

transformace po 30. 6. 1996 byly JUDr. Ivanou Štenglovou označeny 

za nezákonné, většina soudů tyto přeměny zapisovalo do obchodních 

rejstříků, což mimo jiné dokazuje slabou činnost soudů a opět to 

potvrzuje skutečnost, že DIK-ové (byť se bránili a podávali žaloby 

proti těmto transformacím) měli téměř nulovou šanci svá vlastnická 

práva vynucovat, 

 poslední nedostatek, který nevedl k tomu, že by DIK-ové nemohli 

vynucovat svá vlastnická práva, nýbrž nechtěli, byla skutečnost, že 

DIK-ům byly kuponové knížky rozdány téměř zadarmo. To vedlo 

k morálnímu hazardu, který vyústil v situace, kdy spoustu DIK-ů ani 

nestálo o podíl na řízení a správě IPF-ů a spíše sami sebe pasovali do 

role diváka. 

 

Autor si tedy na základě vyhodnocené analýzy dovolí tvrdit, že to byl právě 

přílišný liberalismus, z kterého pramenil malý důraz na vytvoření právní legislativy, která by 

alespoň částečně regulovala veškeré výše uvedené body.  

Sám autor této práce souhlasí s liberálním přístupem a principem neviditelné ruky 

trhu. Tyto tržní nástroje však nelze využívat v situaci, kdy má během dvou let dojít 

k transformaci státních podniků, přičemž celková hodnota základního jmění akciových 

společností, privatizovaných v obou vlnách, činila 679 miliard Kč. Fakt, že kuponová 

privatizace (především IPF-y) měla být přísněji regulována, potvrzují legislativní kroky od 

roku 1996. Díky těmto krokům operovaly na kapitálovém trhu od roku 1998 pouze otevřené 

fondy a investiční společnosti, které měly seriózní a především pozitivní úmysly.  
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Veškeré nastíněné údaje vedou autor práce k názoru, že pokud by od samého 

počátku bylo přísněji regulováno zakládání IPF-ů, které by mohly vznikat pouze jako OPF, na 

trhu by fungovaly daleko kvalitnější IPF-y, jenž by se musely řídit zájmy DIK-ů. Zároveň by 

tím byl vytvořen prostor pro neviditelnou ruku trhu, která by řídila celý proces kuponové 

privatizace. K těmto úpravám sice došlo v roce 1998, neb dle autora to bylo příliš pozdě. 

Na základě poznatků, jenž autor při zpracování této diplomové práce nabyl, je 

přesvědčen, že kuponová privatizace (jako taková) neovlivnila řízení a správu IPF-ů 

z hlediska vynutitelnosti vlastnických práv. Byl to totiž zcela nedostatečný právní rámec a 

nedostatečná regulace IPF-ů, jenž zapříčinila veškeré skutečnosti, o nichž je v textu 

pojednáváno. Samotná podstata kuponové privatizace byla dle autora správná. Celá 

transformace měla dle jejich strůjců probíhat masivně a především co nejrychleji. Veškeré 

tyto požadavky kuponová privatizace splňovala. Kromě toho, přední ekonomické časopisy 

z U. S. A., doporučují právě kuponovou privatizaci jako jeden z efektivních nástrojů masivní 

privatizace. Tento proces ovšem musí být stavěn na kvalitním právním podloží. Na vytvoření 

složitého právního rámce v předprivatizačním období nebyl čas, nemělo ovšem docházet 

k uplatňování přehnaného liberalismu a opomínání fundamentálních legislativních opatření. 

Na druhou stranu je ovšem zcela legitimní říci, že každý občan tehdejšího 

Československa měl na samém počátku kuponové privatizace stejné postavení. Každý z nich 

si totiž mohl založit IPF. Kromě toho, byli to sami DIK-ové, kteří se rozhodovali zda-li , a do 

kterého IPF-u své akcie vloží. Fondy zakládané velkými (tehdy státními) bankami existují 

dodnes a generují pro investory ,,zajímavé“ příjmy. Tyto premisy se ovšem střetávají se, pro 

mnohé těžko přijatelnou, skutečností, že podílení se na řízení a správě IPF-u není pro 

každého. Ne každý má totiž znalosti, schopnosti a touhu podílet se na tomto procesu. Tento 

fakt, musel být dle autorova názoru, tehdejším tvůrcům kuponové privatizace dobře znám.  

 Nicméně, dle autora je zřejmé, že pokud by došlo alespoň k nastolení výše 

uvedených bodů, řízení a správa IPF-ů z hlediska vynutitelnosti vlastnických práv (pro ty, 

kteří o ní skutečně jevili zájem) by byla daleko transparentnější, kvalitnější a v neposlední 

řadě také efektivnější.  

Závěr této diplomové práce je takový, že nikoliv kuponová privatizace, nýbrž 

nedostatečný právní rámec negativně ovlivnil řízení a správu IPF-ů z hlediska vynutitelnosti 

vlastnických práv. 

 

 

 



  65   

 

7. Závěr 

 

Ve své diplomové práci si autor stanovil za cíl zjistit, zda-li kuponová privatizace 

ovlivnila řízení a správu Investičních Privatizačních Fondů z hlediska vynutitelnosti 

vlastnických práv, a tato zjištění buďto potvrdit, či vyvrátit. 

O kuponové privatizaci toho bylo již mnoho řečeno a napsáno. Proto bylo pro 

autora textu o to těžší pečlivě nastudovat názory veškerých činitelů kuponové privatizace, 

kvalitativně je zanalyzovat a objektivně vyhodnotit.  

Za velice přínosné autor považuje deskripci právních opatření, na nichž byla 

kuponová privatizace stavěna. Tomuto titulu se autor věnoval ve čtvrté kapitole. Soudím, že i 

ostatní čtenáře této práce může zmíněná kapitola zaujmout a obohatit. 

Následujícím tématem, jenž se autor ve své práci zabýval, byly právní nástroje, 

kterými disponovali tehdejší držitelé investičních kuponů v procesu řízení a správy 

Investičních Privatizačních Fondů. Při zpracování této kapitoly byla využita analýza dedukce.  

Výsledkem této části je poznatek, že právní legislativa nevytvořila dostatečné prostředí pro 

ochranu minoritních akcionářů a že uzavřené podílové fondy nevedly k efektivní správě 

těchto fondů.  

V úvodu závěrečné části autor díky analýze časových řad zmapoval vývoj a 

chování transformujících se Investičních Privatizačních Fondů. Na těchto datech autor 

poukázal na netransparentnost celého transformačního procesu. Dále na základě metody úplné 

indukce, autor potvrdil skutečnost, že i přes legitimně podané žaloby ze strany minoritních 

akcionářů, docházelo k transformacím na holdingy nadále. V závěru této kapitoly autor 

nastínil dopady vzniku Komise pro cenné papíry, potvrdil kruciálnost této regulace, 

vyhodnotil nashromážděná data a vyvodil závěry. 

Jak již bylo výše nadneseno, cílem diplomové práce bylo zjistit, zda-li kuponová 

privatizace ovlivnila řízení a správu Investičních Privatizačních Fondů z hlediska 

vynutitelnosti vlastnických práv, a tato zjištění buďto potvrdit, či vyvrátit. Autor soudí, že 

tento cíl diplomové práce se podařilo splnit. 

Veškeré úsilí, jenž bylo při zpracovávání této práce vynaloženo autor považuje za 

velice přínosné a zároveň si váží získaných znalostí z oblasti kuponové privatizace, díky 

kterým si ucelil objektivní názor na celou problematiku. Autor si dovolí tvrdit, že vytvořená 

práce může být přínosná pro studenty oboru ekonomika a právo v podnikání. 
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