
Návrh změny stanov společnosti 

Návrh usnesení: 

1) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na změnu stanov společnosti v části B. 

PŘEDSTAVENSTVO,  čl. 16 – Postavení a působnost představenstva, odstavec 3, spočívají ve vložení 

nového písmene l) s tímto zněním:  

B. PŘEDSTAVENSTVO 

ČLÁNEK 16 - POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA 

3) Představenstvu přísluší zejména : 

(l)  vyhlašovat a organizovat volby a odvolávání členů dozorčí rady volených zaměstnanci a po projednání s 

odborovou organizací schvalovat volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady. 

 

2) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na změnu stanov společnosti v části C. DOZORČÍ 

RADA, článek 24 – Ustavení a složení dozorčí rady, funkční období členů, odstavce 2, 3, 5, 8 a 9 s tímto 

zněním: 

C. DOZORČÍ RADA 

ČLÁNEK 24 - USTAVENÍ A SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY, FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ 

2) Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleny a odvolávány valnou hromadou a jedna třetina členů je volena a 

odvolávána zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo 

osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.  

3) Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady volené zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti 

v pracovním poměru. Způsob volby a odvolávání členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti upravuje Volební 

řád do dozorčí rady Iveco Czech Republic, a. s. Vedle členů dozorčí rady volených zaměstnanci může být současně zvolen 

jeden nebo více náhradních členů až do počtu dvou.   

5) Neklesl-li počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou pod polovinu jejich původního počtu, může 

dozorčí rada namísto členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou jmenovat náhradní členy do nejbližšího zasedání 

valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. 

8) Pokud člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho 

funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady, pokud nedojde ke jmenování 

náhradního člena dozorčí rady na jeho uvolněné místo podle odstavce 5 tohoto článku stanov. 

9) Jestliže člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci zemře, vzdá se funkce, je odvolán zaměstnanci nebo jinak skončí jeho 

funkce v průběhu jeho funkčního období nebo v období od jeho zvolení do účinnosti volby, nastupuje na jeho místo podle 

pořadí náhradní člen s nejvyšším počtem hlasů získaných při volbách členů dozorčí rady volených zaměstnanci 

společnosti. Funkční období náhradního člena, nastoupivšího za člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci, končí dnem 

kdy mělo skončit funkční období člena dozorčí rady, kterého nahradil. Není-li takový náhradní člen je představenstvo 

povinno vyhlásit volbu nového člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, a to nejpozději do jednoho měsíce po zániku 

funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti.  

 

Zdůvodnění:  

 

Návrh na změnu stanov byl vypracován představenstvem společnosti v souvislosti s nabytím účinnosti novely 

ZOK, která ukládá akciovým společnostem s více než 500 zaměstnanci uvést ujednání stanov do souladu 

s novou právní úpravou, která stanoví, že jedna třetina členů dozorčí rady bude volena zaměstnanci společnosti. 

 


