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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A. Pozměňovací návrh obsažený v usnesení ústavně právního výboru č. 60
z 26. schůze ze dne 29. června 2011 (310/1)
1. k části první, za bod 26 se vkládá nový bod, který zní:
X. Za § 66c se vkládá nový § 66d, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 21 zní:
„§ 66d
Pověření obchodním vedením
(1) Statutární orgán společnosti může pověřit obchodním vedením společnosti zcela
nebo zčásti jiného. Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu dle
zvláštního právního předpisu21) zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec
může být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem.
(2) Při pověření obchodním vedením podle odstavce 1 zůstává nedotčena
odpovědnost osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, stanovená tímto
zákonem za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.
(3) Jestliže jsou činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány
v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu21) zaměstnancem společnosti,
který je současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem, mzdu či odměnu
z dohody sjednává nebo určuje ten orgán společnosti, do jehož působnosti náleží
rozhodovat o odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů.
(4) Pověření obchodním vedením podle odstavce 1 nezahrnuje účast na zasedání
statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodování o
základním zaměření obchodního vedení společnosti ani jiné činnosti v rámci obchodního
vedení společnosti, které tento zákon nebo jiný právní předpis svěřuje do výlučné
působnosti statutárního orgánu.“,
21) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.“.

Další body se přečíslují.
2. k části první, za dosavadní bod 55 se vkládají nové body, které znějí:
„X. V § 263 odst. 1 se slovo „355,“ zrušuje.
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X. V § 386 odst. 1 zní:
„(1) Ve vztazích upravených tímto zákonem se lze dohodou vzdát práva na náhradu
škody či toto právo omezit i před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout.
Před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout, se však nelze vzdát práva na
náhradu škody způsobené úmyslně ani toto právo omezit.“ “,
3. k části čtvrté, čl. IV
slova „1. července 2011“ se nahrazují slovy „1. ledna 2012“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve II. čtení dne 21. září 2011
B. B. Poslanec Marek Benda:
V § 194 odst. 1 v poslední větě se za slova „podle § 66 odst. 2“ vkládají slova „ , odměnu
za výkon funkce“.
C. Poslanec Petr Hulinský:
Novelizační body 3 a 4 se vypouštějí.

V Praze dne 21. září 2011

Marek B e n d a v.r.
zpravodaj ústavně právního výboru

