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§ 396–463 Díl 5 – Orgány společnosti 

Pododdíl 2
Dozorčí rada

§ 446
(1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti před-

stavenstva a na činnost společnosti.
(2) Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou 

hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo 
stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím 
osobám.

(3) Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě poky-
ny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnos-
ti představenstva.

§ 447
(1) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokla-

dů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolo-
vat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se sku-
tečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti 
děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.

(2) Oprávnění podle odstavce 1 mohou členové do-
zorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí 
rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.

(3) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, 
konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěr-
ku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty 
a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

(4) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje 
společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti čle-
nu představenstva.

§ 448
(1) Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada tři 

členy. Počet členů dozorčí rady musí být dělitelný tře-
mi, jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci 
v pracovním poměru. 

(1) Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada 3 členy.
(2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hro-

mada, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní před-
pis jinak. Jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci 
v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí 
rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci spo-
lečnosti. Stanovy mohou určit vyšší počet členů dozorčí 
rady volených zaměstnanci, avšak tento počet nesmí 
být větší, než počet členů volených valnou hromadou; 
mohou rovněž určit, že zaměstnanci volí část členů do-
zorčí rady i při menším počtu zaměstnanců společnosti. 

(2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
(3) Právo volit členy dozorčí rady mají pouze za-

městnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním po-
měru.

(4) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být 
zaměstnanci odvolán. Na odvolání zaměstnance z do-
zorčí rady se použije obdobně ustanovení odstavce 3.

(5) (3) Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.
(6) (4) Neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu 

funkce délku funkčního období, platí, že byla pro každé-

ho jednotlivého člena dozorčí rady sjednána na 3 roky; 
v případě rozporu mezi stanovami a smlouvou o výkonu 
funkce platí délka funkčního období sjednaná ve smlouvě 
o výkonu funkce.

(7) (5) Člen dozorčí rady nesmí být současně členem 
představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zá-
pisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

§ 449
(1) Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hroma-

dy a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky 
činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být udě-
leno slovo, kdykoliv o to požádají.

(2) Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných čle-
nů, ledaže stanovy určí vyšší počet. Každý člen dozorčí 
rady má 1 hlas.

§ 450
(1) O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhod-

nutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílo-
hou zápisu je seznam přítomných.

(2) V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí 
rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí 
nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má 
za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

(3) V zápise se uvedou také stanoviska menšiny čle-
nů, jestliže o to požádají.

§ 451
Zákaz konkurence

(1) Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu čin-
nosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani 
zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.

(2) Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního 
orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem čin-
nosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde 
o koncern.

(3) Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání 
jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným 
ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným 
nebo obdobným předmětem činnosti.

§ 452
(1) Pokud zakladatelé při založení společnosti byli 

členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 
výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost poz-
ději a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se 
za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz 
týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze za-
kladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil ne-
souhlas s činností podle § 451 do jednoho měsíce ode dne, 
kdy byl na okolnosti podle § 451 upozorněn.

(2) Je-li člen dozorčí rady volen valnou hromadou, 
uvede se upozornění podle odstavce 1 v pozvánce na val-
nou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno 
hlasování o případném nesouhlasu podle odstavce 1.

(3) Stanovy nebo rozhodnutí valné hromady mohou 
určit další omezení.


