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Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích „ZOK“) se po třech letech účinnosti dočkal první
změny, kterou přinesla drobná novela obsažená v zákoně č. 458/2016 Sb.,
který nabývá účinnosti dne 13. 1. 2017 („novela“). Jedná se výlučně o
navrácení obligatorní participace zaměstnanců v dozorčích radách akciových
společností určité velikosti. Ta byla již dříve zakotvena v právní úpravě
akciových společností platné do konce roku 2013, avšak následně vypuštěna
při rekodifikaci v ZOK. Zatímco podle dřívější právní úpravy se týkala
společností s více než 50 zaměstnanci v pracovním poměru na pracovní dobu
přesahující polovinu týdenní pracovní doby, nově se přímo ze zákona bude
dotýkat jen společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru.
V takových společnostech bude valná hromada volit (a odvolávat) dvě třetiny
členů dozorčí rady a zaměstnanci společnosti jednu třetinu. Počet členů
dozorčí rady musí být u těchto společností vždy dělitelný třemi. Stanovy
mohou určit i vyšší počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci, avšak
nikoli větší, než je počet členů volených valnou hromadou. Podrobnosti
způsobu provedení volby (a odvolávání) členů dozorčí rady zaměstnanci bude
třeba upravit ve stanovách. Dotčené společnosti jsou povinny přizpůsobit své
stanovy a složení dozorčí rady nové úpravě do 2 let ode dne účinnosti novely.
Možným důsledkem případného nesplnění této povinnosti může být až zrušení
společnosti soudem s následnou likvidací.

Akreditiv

S Asociací za novým právem…
vzor
bezpečně
a pohodlně
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký
zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v
regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.
Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články.

Kontakt pro Vaše dotazy:

amsp@amsp.cz
Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s SDA Legal, advokátní kanceláří, s.r.o.

