
Návrh 

 

ZÁKON 

 

ze dne ……...….... 2015, 

 

kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích)  
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), se mění takto:  

 

1. V § 421 odst. 2 písm. f) za slova „s výjimkou členů dozorčí“ vložit slova „nebo správní“.  

2. V § 448 odstavce 1 a 2 znějí: 

  „(1) Počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi. Neurčí-li stanovy jinak, má 

dozorčí rada 3 členy. 

  (2) Členy dozorčí rady volí valná hromada.  Má-li však společnost více než 50 

zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní 

pracovní doby stanovené jiným právním předpisem v první den účetního období, v němž 

se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady, volí dvě třetiny členů dozorčí rady 

valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti. Stanovy mohou určit vyšší počet 

členů dozorčí rady volených zaměstnanci, avšak tento počet nesmí být větší, než počet 

členů volených valnou hromadou; mohou rovněž určit, že zaměstnanci volí část členů 

dozorčí rady i při menším počtu zaměstnanců společnosti.“. 

3. V § 448 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí: 

 „(3) Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti 

v pracovním poměru, a to přímo nebo, stanoví-li to volební řád, prostřednictvím volitelů. 

Zvolena může být pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru 

ke společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle jiného 

právního předpisu. K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených 

zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň 

polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů. Zvolen je kandidát s nejvyšším 

počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení většinu jinou. Volby 

členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo po projednání 

s odborovou organizací, případně radou zaměstnanců tak, aby se jich mohl účastnit 

co nejvyšší počet voličů. Nedojde-li k projednání do 2 měsíců poté, co představenstvo 

odborové organizaci, popřípadě radě zaměstnanců předloží návrh organizace voleb, 

projedná představenstvo organizaci voleb se zaměstnanci, kteří splňují podmínky podle 

odstavce 2. Při volbě volitelů se postupuje obdobně. Návrh na volbu nebo odvolání člena 

dozorčí rady je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo rada 

zaměstnanců, která ve společnosti působí, nebo společně alespoň 10 % zaměstnanců, 

kteří splňují podmínku podle odstavce 2. 

 (4) Člen dozorčí rady může být tím, kdo jej zvolil, odvolán; na odvolání člena 

dozorčí rady zvoleného zaměstnanci se použije obdobně odstavec 3. 
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  (5) Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví 

a schvaluje představenstvo společnosti po projednání s odborovou organizací, popřípadě 

radou zaměstnanců. Není-li jich, volební řád připraví a schválí představenstvo 

po projednání se zaměstnanci, kteří splňují podmínku podle odstavce 2. Má-li společnost 

více než 1 000 zaměstnanců v pracovním poměru, může volební řád připustit i nepřímou 

volbu nebo odvolání členů dozorčí rady, budou-li volební obvody stanoveny tak, že 

každý volitel bude volen přibližně stejným počtem voličů.“. 

  Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 6 až 8. 

4. V § 449 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci společnosti se sdělí 

valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

5. V § 450 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) V zápise se uvede vždy odchylný názor členů dozorčí rady zvolených 

zaměstnanci.“. 

 

 

Čl. II 

       Přechodné ustanovení 

Obchodní korporace uvedou složení dozorčích a správních rad do souladu s tímto 

zákonem do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

 

Čl. III 

       Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení. 
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