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Platné znění novelizovaného zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích) s vyznačením navrhovaných změn  

 

Působnost valné hromady 

§ 421 

 

(1) Valná hromada rozhoduje usnesením. 

(2) Do působnosti valné hromady náleží 

a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku 

zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na 

základě jiných právních skutečností, 

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení 

základního kapitálu, 

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce 

na splacení emisního kursu,  

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

e) volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele, pokud stanovy neurčují, 

že tato působnost náleží dozorčí radě, 

f) volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů uřčených stanovami, 

s výjimkou členů dozorčí nebo správní rady, které nevolí valná hromada, 

g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její 

vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,  

h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, 

i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti  

k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů  

z obchodování na evropském regulovaném trhu,  

j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 

k) jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy,  

l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 

m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala 

podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu 

podnikání nebo činnosti společnosti, 

n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,  

o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,  

p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.  

 

 (3) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti 

nesvěřuje tento zákon nebo stanovy.  

 

 

§ 448 

  

(1) Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada 3 členy.  Počet členů dozorčí rady musí být 

dělitelný třemi. Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada 3 členy.  
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(2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členy dozorčí rady volí valná 

hromada. Má-li 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) 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. 

 

(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 1000 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 zvolen přibližně stejným počtem voličů.   

 

(6)  (3)  Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. 

 

(7) (4)  Neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce délku funkčního období, 

platí, že byla pro každého jednotlivého člena dozorčí rady sjednána na 3 roky; v případě 

rozporu mezi stanovami a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období sjednaná 

ve smlouvě o výkonu funkce.  

 

(8) (5) Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou 

osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.  
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§ 449 

  

  (1) Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji 

seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, 

kdykoliv o to požádají.  

 

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

valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady.  

 

            (3) (2) Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů, ledaže stanovy určí vyšší 

počet. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. 

 

 

§ 450  

 

     (1) O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis 

podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. 

 

  (2) V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí 

jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že 

hlasovali pro přijetí rozhodnutí. 

 

  (3) V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.  

 

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

zaměstnanci.  
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