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Příloha č. 1 – Usnesení vlády o privatizaci Čokoládovny Praha 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 

  

 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 8. ledna 1992 č. 4 

o schválení privatizačního projektu na přímý prodej majetkové účasti státu na 

podnikání akciové společnosti Čokoládovny Praha 

 

Vazba na záznam z jednání vlády: 

V l á d a  

s c h v a l u j e  podle § 10 zákona č. 92/91 Sb. privatizační projekt na převod majetkové 

účasti státu na podnikání akciové společnosti Čokoládovny Praha s tím, že: 

1. ministr zemědělství převede akcie a.s. Čokoládovny Praha na Fond národního majetku 

České republiky do 10 dnů po schválení privatizačního projektu, 

2. kupní cena bude stanovena s ohledem na to, že ministerstvo financí nepovolilo daňové 

úlevy. Fond národního majetku České republiky tudíž prodá celkem 1 045 185 ks akcií za 

prodejní cenu 1 ks akcie Čokoládovny a.s. 3 119,66 Kčs společenství BSN-Nestlé-EBRD, 

což představuje 3,260 mld. Kčs. Do kupní smlouvy bude předsedou Českého úřadu pro 

hospodářskou soutěž zapracováno opatření usměrňující chování nového právního subjektu 

na trhu a v ekonomickém prostředí České republiky. Termín podpisu kupní smlouvy bude 

stanoven na základě dohody obou stran, 



 

 

3. pro krytí uznaných i dosud nerozhodnutých restitucí byl podíl akcií pro Fond 

národního majetku zvýšen z 3 % na 4,5 % na celkový počet 81 092 akcií v nominální 

hodnotě jedné akcie 1 000,- Kčs. Tyto skutečnosti včetně výsledku soudního řízení 

s firmou HAAS budou zohledněny v kupní smlouvě o prodeji akcií se zahraničním 

partnerem, 

4. Fond národního majetku České republiky realizuje takto schválený privatizační 

projekt a.s. Čokoládovny. 

 

Provedou: ministr zemědělství, ministr financí, předseda presidia Fondu národního 

majetku České republiky 

 

 

 

Předseda vlády 

JUDr. Petr P i t h a r t v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

Vláda ČR. Dokumenty vlády. Usnesení vlády České republiky ze dne 8. ledna 1992 č. 4 

[online]. 8. leden 1992, aktualizace 2010, [cit. 2011-03-29]. Dostupný z WWW: 

<http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/F629B1A837E62429C12571B6006

C4AD8> 

http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/F629B1A837E62429C12571B6006C4AD8
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/F629B1A837E62429C12571B6006C4AD8


 

 

Příloha č. 2 – Kontrolní závěr NKÚ: ověření správnosti realizace 

privatizačního projektu a. s. Čokoládovny Praha 

33/94 

Kontrolní závěr z kontroly správnosti realizace privatizačních projektů a prodeje akcií a. s. 

Čokoládovny Partners B. V. Fondem národního majetku ČR, vzniklé transformací s. p. 

Čokoládovny Praha 

Předmětná kontrolní akce byla zařazena do plánu 

kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na 

rok 1994 pod č. 33/94. 

Cílem kontroly bylo prověřit, zda prodej akcií a. s. 

Čokoládovny Partners B. V., který prováděl Fond 

národního majetku ČR, byl v souladu s usnesením 

vlády ČR ze dne 8. ledna 1992 č. 4, o schválení 

privatizačního projektu na přímý prodej majetkové 

účasti státu na podnikání akciové společnosti 

Čokoládovny Praha. 

Kontrola byla provedena u těchto kontrolovaných 

osob: 

Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho 

privatizaci (dále jen „Ministerstvo), 

Fond národního majetku České republiky (dále jen 

„Fond). 

Kontrolu vykonali v období od března do října 

1994 pracovníci Odboru zemědělství, lesního 

a vodního hospodářství a Odboru hospodářské 

politiky Úřadu. 

Ministerstvo ke kontrolnímu protokolu námitky 

nepodalo. 

Ke kontrolnímu protokolu ze dne 22. dubna 1994 

podal Fond námitky. Proti rozhodnutí o námitkách 

podal odvolání, o kterém rozhodl senát Úřadu dne 

8. září 1994 usnesením tak, že zrušil rozhodnutí 

o námitkách a zajistil došetření věci. Ke 

kontrolnímu protokolu o výsledku došetření Fond 

námitky nepodal. 

S e n á t  Ú ř a d u  (ve složení: Ing. Jiří Kalivoda – 

předseda, JUDr. František Bárta, Ing. Jana 

Krejčová, MVDr. Rudolf Němeček a Ing. Ladislav 

Zeman – členové) na svém zasedání dne 

19. prosince 1994 

s c h v á l i l  usnesením č. 33/94/59 

k o n t r o ln í  z á v ě r  v tomto znění: 

1. Ministerstvo předložilo vládě ČR ke 

schválení privatizační projekt, který 

neobsahoval předepsanou náležitost – kupní 

cenu u přímého prodeje akcií, jak určuje 

vyhláška Ministerstva pro správu národního 

majetku a jeho privatizaci České republiky 

č. 324/1991 Sb., kterou se stanoví závazná 

osnova pro vypracování privatizačního 

projektu, ve znění vyhlášky č. 526/1991 Sb. 

 

Ve formuláři 4 (E) závazné osnovy je 

u kupní ceny mimo jiné uvedeno: 

„Pokud se jedná o přímý prodej tuzemskému 

subjektu, je možné uvést buď tržní cenu akcií, 

nebo nominální hodnotu akcií zvýšenou 

o poměrnou část fondů akciové společnosti.“ 

 

2. Fond porušil při prodeji akcií ustanovení 

§ 20 odst. 6 zákona č. 171/1991 Sb., 

o působnosti orgánů České republiky ve 

věcech převodů majetku státu na jiné osoby 

a o Fondu národního majetku České 

republiky, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., 

ve kterém je uvedeno: 

„Ke změně privatizačního projektu 

schváleného podle § 3 je Fond povinen 

vyžádat si souhlas vlády.“ 

 

3. Fond porušil ustanovení § 5 zákona 

č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu 

majetku státu na jiné osoby, v tehdy 

platném znění, ve kterém je mimo jiné 

uvedeno: 

„Převod majetku podle tohoto zákon se 

provádí… podle schváleného privatizačního 

projektu majetkové účasti státu.“ 

O d ů vo d n ě n í :  



 

 

K bodu 1 

V rozporu s citovanými předpisy privatizační 

projekt ani důvodová zpráva a návrh usnesení 

předložené Ministerstvem dne 3. ledna 1992 na 

jednání vlády ČR neobsahovaly kupní cenu 

u přímého prodeje akcií pro První investiční, 

akciovou společnost (dále jen „PIAS“). 

Privatizační projekt a. s. Čokoládovny Praha, ve 

kterém nebyla stanovena kupní cena akcií pro 

PIAS, schválila vláda ČR usnesením ze dne 

8. ledna 1992 č. 4 a Ministerstvo jej v příloze 

dopisu ze dne 17. ledna 1992 předalo k realizaci na 

Fond. 

K bodu 2 

Vláda ČR svým usnesením ze dne 8. ledna 1992 

č. 4 schválila privatizační projekt na převod 

1 802 042 ks akcií a. s. Čokoládovny Praha 

v nominální hodnotě 1 ks akcie 1 000 Kčs s tím, že 

Fond prodá celkem 1 045 185 ks akcií za prodejní 

cenu 3 119, 66 Kčs společenství francouzské firmy 

BSN (výrobce trvanlivého pečiva), švýcarské 

firmy Nestlé (výrobce čokolády a cukrovinek) 

a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (dále jen 

„BSN-Nestlé-EBRD“), což představuje částku 

3,260 mld. Kčs. V rámci schváleného 

privatizačního projektu se stala dalším 

nabyvatelem akcií v počtu 63 071 ks PIAS. 

V období mezi schválením privatizačního projektu 

a jeho vlastní realizací došlo ke změně údajů 

uvedených ve schváleném privatizačním projektu 

a v usnesení vlády ČR ze dne 8. ledna 1992 č. 4. 

Dne 29. ledna 1992 Fond jako valná hromada a. s. 

Čokoládovny Praha rozhodl na návrh 

představenstva o zvýšení základního jmění 

1 802 042 tis. Kčs o částku 714 524 tis. Kčs 

z majetku společnosti na celkovou výši 

2 516 566 tis. Kčs. Zvýšení základního jmění bylo 

kryto vydáním 714 524 ks nových akcií 

v nominální hodnotě 1 ks akcie 1 000 Kčs. 

Fond na základě Dohody o prodeji akcií 

a akcionářích, uzavřené dne 30. ledna 1992, 

odprodal ke dni 20. února 1992 společenství BSN-

Nestlé-EBRD celkem 1 459 608 ks akcií za 

prodejní cenu 1 akcie 2 233,55 Kčs, což 

představovalo celkem 3,260 mld. Kčs (přesně dle 

výpisu z účtů: 3 260 101 350 Kčs). Oproti 

usnesení vlády ČR ze dne 8. ledna 1992 č. 4 došlo 

ke zvýšení počtu prodaných akcií o 414 423 ks 

a ke změně prodejní ceny 1 ks akcie při zachování 

58% podílu na základním jmění a zachování 

celkové hodnoty prodeje. 

Rovněž při prodeji akcií PIAS došlo oproti 

schválenému privatizačnímu projektu ke zvýšení 

počtu prodaných akcií o 25 009 ks na celkem 

88 080 ks při zachování 3,5% podílu na základním 

jmění. 

K uvedeným změnám při prodeji akcií si Fond 

nevyžádal souhlas vlády ČR. 

K bodu 3 

Fond na základě Dohody o prodeji akcií 

a akcionářích ze dne 30. ledna 1992 odprodal ke 

dni 20. února 1992 PIAS celkem 88 080 ks akcií 

za nominální hodnotu, tj. za cenu, která nebyla 

stanovena v rámci privatizačního projektu ani 

nebyla určena vládou ČR usnesením ze dne 

8. ledna 1992 č. 4. 

V případě postupu v souladu s formulářem 4 (E) 

závazné osnovy vyhlášky č. 324/1991 Sb., ve 

znění vyhlášky č. 526/1991 Sb., by prodejní cena 

88 080 ks akcií byla minimálně o 8 808 tis. Kčs 

vyšší, neboť výše podílu fondů a. s. Čokoládovny 

Praha činila v době prodeje 10 % základního 

jmění. 

V dohodě o prodeji akcií a akcionářích ze dne 

30. ledna 1992 je ujednána přednostní koupě 

zbylých akcií neprodaných v 1. vlně kupónové 

privatizace pro joint venture BSN-Nestlé zvaná 

Copart. Toto opční právo nebylo obsahem 

schváleného privatizačního projekt u ani usnesení 

vlády ČR ze dne 8. ledna 1992 č. 4. 

Do doby ukončení kontroly na Fondu nebyl prodej 

zbylých 37 191 ks akcií z 1. vlny kupónové 

privatizace realizován. 

 

 



 

 

V souladu s plánem kontrolní činnosti NKÚ kontrolní závěr vypracoval člen Úřadu Ing. Jiří Kalivoda. 

Zveřejnění kontrolního závěru bylo odloženo ve smyslu § 30 odst. 3 zákona č. 166/1993 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

Nejvyšší kontrolní úřad. Oficiální web NKÚ. 33/94 Kontrolní závěr z kontroly správnosti 

realizace privatizačních projektů a prodeje akcií a. s. Čokoládovny Partners B. V. Fondem 

národního majetku ČR, vzniklé transformací s. p. Čokoládovny Praha [online]. 

19. prosinec 1994, aktualizace 2010, [cit. 2011-04-14]. Dostupný z WWW: 

 <http://www.nku.cz/kon-zavery/K94033.pdf> 

http://www.nku.cz/kon-zavery/K94033.pdf

