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TISKOVÁ ZPRÁVA  
V Praze dne 13. 04. 2016 
 
 

 

SP ČR: POVINNÉ ZASTOUPENÍ ZAMĚSTNANCŮ V DOZORČÍCH 
 

RADÁCH? FIRMY JSOU PROTI 
 
 
 
Většina členských firem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je podle jeho nedávného průzkumu proti 

znovuzavedení povinné účasti zaměstnanců v dozorčích radách. Důvodem jsou negativní zkušenosti 

majitelů firem a jejich vrcholového managementu s dřívějším působením zástupců zaměstnanců v 

dozorčích radách a nezřídka i jejich pasivita při rozhodování o strategických otázkách. Vedle toho, jak také 

vyplývá z průzkumu, zástupci zaměstnanců měli často úzký pohled na situaci a na budoucnost podniků. 

Zástupci zaměstnanců podle závěrů zjištění spíše suplují činnost odborů, oproti potřebě vlastníků firem, 

kteří potřebují mít kontrolní či koncepční orgán k posuzování činností a kroků vlastníkem najatých 

manažerů. 

 

Většina členů SP ČR zastává také názor, že obsazení dozorčí rady (popř. rozhodnutí o tom, že část členů 

dozorčí nebo i správní rady bude volena zaměstnanci) by zejména u společností v soukromých rukou mělo 

být nadále v působnosti akcionářů/vlastníků, tj. valné hromady. 

 

SP ČR odmítá předložený návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), 

který by měl znovu zavést povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností. 

Návrh je projednávaný Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení. 

 

V průběhu platnosti nového zákona o obchodních korporacích (od 1. 1. 2014) mnohé zejména menší 

akciové společnosti využily možností nové úpravy a například zavedly jednočlennou dozorčí radu či počet 

členů dozorčí rady nedělitelný třemi nebo zvolily monistickou strukturu společnosti. Pro tyto společnosti by 

znovuzavedení povinné participace zástupců zaměstnanců v dozorčí radě představovalo zásah do jejich 

vnitřní organizace. 

 

SP ČR přesvědčen, že navrhovaná legislativní změna je z hlediska dopadů na podnikatelský sektor 

mimořádně závažná. Zejména v meziresortním připomínkovém řízení a při dalších jednáních upozornil na 

výrazná rizika. 
 
 
 
Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 29 svazů a asociací a 136 individuálních členských 
firem. Celkově hájí zájmy 10,5 tisíce firem, které zaměstnávají 800 tisíc pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách a 
odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů 
v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské konfederace zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE. 


