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Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období
287

USNESENÍ
hospodářského výboru
z 39. schůze
ze dne 8. června 2016
k návrhu poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky a dalších na
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích)
- sněmovní tisk 592

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí úvodního slova
poslance Jeronýma Tejce, zpravodajské zprávy poslance Michala Kučery a po obecné a podrobné
rozpravě
I.

d o p o ru č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR p r o je d n a t a s c h v á l i t
sněmovní tisk 592 ve znění schválených pozměňovacích návrhů:

1.

V čl. I bod 2 nově zní:
„2. V § 448 odstavce 1 a 2 nově znějí:
„(1) Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada tři členy. Počet členů dozorčí rady musí být
dělitelný třemi, jde-li o společnost, v níž má stát většinovou majetkovou účast.
(2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, nestanoví-li tento zákon nebo jiný
právní předpis jinak. Jde-li o společnost, v níž má stát většinovou majetkovou účast, 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.“.

2.

V čl. I bod 3 nově zní:
„3. V § 448 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti, v
níž má stát většinovou majetkovou účast, v pracovním poměru.
(4) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Na odvolání
zaměstnance z dozorčí rady se použije obdobně ustanovení odstavce 3.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.“.

3.

Čl. II přechodné ustanovení nově zní:
„Čl. II
Přechodné ustanovení
Obchodní společnost, v níž má stát většinovou majetkovou účast, uvede ujednání stanov a
složení dozorčí rady do souladu s tímto zákonem do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou
přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti, jinak může soud obchodní společnost i bez
návrhu zrušit a nařídit jejich likvidaci.“.

II.

Z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním
odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny PČR provedl v návrhu zákona legislativně
technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

III.

P o v ě řu j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském
výboru.

IV.

P o v ě řu j e předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.

František LAUDÁT v. r .
ověřovatel výboru

Michal KUČERA v. r .
zpravodaj výboru

Ivan PILNÝ v. r.
předseda výboru

