STANOVISKO VLÁDY
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 č. 592)

Vláda na své schůzi dne 5. října 2015 projednala a posoudila návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), a zaujala k tomuto návrhu zákona neutrální
stanovisko.
1. Vláda vyjadřuje podporu záměru nalézt vhodné formy pro participaci zaměstnanců
na chodu obchodních společností. Vláda zároveň upozorňuje, že nová právní
úprava obsažená v zákoně o obchodních korporacích je účinná teprve po krátkou
dobu a případné změně této úpravy by měla předcházet podrobnější analýza, zda
a popřípadě jak tato platná úprava, která upustila od povinné účasti zástupců
zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností, ovlivnila postavení jejich
zaměstnanců.
2. Vláda dále upozorňuje na některé legislativně technické problémy předloženého
návrhu zákona. Jde například o úpravu týkající se účasti zástupců zaměstnanců
ve správní radě, kterou by bylo třeba dopracovat, neboť pouhé doplnění
ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a úpravu
přechodného ustanovení v článku II nelze považovat za legislativně technicky
dostačující řešení. Z hlediska legislativně technického by dále například některé
odstavce měly být rozděleny do více samostatných odstavců (v § 448 odstavec 2,
v § 448 odstavec 3), úprava v bodě 5 je nadbytečná vzhledem k pravidlům
zakotveným v § 450 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a § 157 odst. 1
občanského zákoníku.
3. Vláda dále upozorňuje na to, že předpokladem pro fungování povinné participace
zaměstnanců v podobě, v jaké je navrhována, je existence minimálně tříčlenných
dozorčích rad, a to s počtem členů dělitelným třemi. Není jisté, zda
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i společnostem, které využily možnosti konstruovat dozorčí radu jako jednočlenný
orgán, má být uloženo mít alespoň tříčlennou dozorčí radu. Takovýto požadavek
by s sebou přinesl nezbytnost konání valných hromad za účelem přijetí změn
stanov a volby členů dozorčích (popřípadě správních) rad, uložením stanov do
sbírky listin obchodního rejstříku a změnou zápisu v obchodním rejstříku, přičemž
vláda upozorňuje, že s těmito změnami by byly spojeny zvýšené náklady pro
akciové společnosti.

