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Úvod
Princip právní jistoty a svrchovanosti zákona je jedním ze základních ústavních principů
demokratických právních států v kontinentální právní kultuře. Tyto principy, stejně jako právní
předpisy, nemohou být vytvářeny mocí soudní, neboť ta právo nevytváří, pouze interpretuje.
Česká republika je demokratickým právním státem s kontinentálním typem právní kultury a
kompetence k vytváření zákona v ní náleží výlučně moci zákonodárné.
V září roku 2016 vydal Ústavní soud České republiky nález sp. zn. I. ÚS. 190/15, jímž
způsobil rozruch mezi odbornou právnickou veřejností a obnovil debatu o přípustnosti souběhu
výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru v obchodních korporacích.
Ústavní soud ve svém nálezu odkazuje především na zásadu legální licence vyjádřenou v čl. 2
odst. 3 Listiny, který zní: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být
nucen činit, co zákon neukládá.“ Tato zásada je jedním ze základních strukturálních principů
právního státu, ze kterého Ústavní soud dovozuje právo jednotlivce na svobodné jednání
v zákonných mezích, respektive nutnost respektování autonomní sféry jednotlivce veřejnou
mocí jako podmínku fungování právního státu.1 Princip legální licence je doplněn zásadou
enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí zakotvené v čl. 2 odst. 2 Listiny: „Státní moc lze
uplatňovat jen v případech a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon
stanoví.“2 Z těchto ústavních principů pak vychází základní soukromoprávní principy
autonomie vůle a smluvní volnosti.
Ústavní soud v předmětném nálezu upozorňuje, že: „Zákaz tzv. souběhu funkce
statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu české zákony nikdy výslovně nestanovily a
tento zákaz judikatorně dotvořily až obecné soudy. Toto omezení nestanovil zákonodárce, který
je v českém ústavním pořádku primárním normotvůrcem. (…).“ Právě v tomto jednání nižších
soudů spatřuje Ústavní soud porušení výše uvedených základních principů. Dále se v nálezu
vyjadřuje k argumentaci obecných soudů, kterou označuje za naprosto nedostačující. Je stižena
nízkou mírou přesvědčivosti a legitimity a tím zasahuje i do právní jistoty a předvídatelnosti
práva, základních principů demokratického právního státu. Ve svém odůvodnění Ústavní soud
uvádí, že: „Pokud chtějí obecné soudy dovozovat zákaz soukromého jednání, který není
výslovně stanoven zákony, musí pro takový závěr předložit velmi přesvědčivé argumenty, (…).“

1

Tato zásada je rovněž zakotven v čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR.

2

Tato zásada je rovněž zakotvena v čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR.
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S názorem Ústavního soudu se ztotožňuji. Problematika souběhu výkonu funkce člena
statutárního orgánu a zaměstnaneckého (pracovního) poměru mě dlouhodobě zajímá právě z
toho důvodu, že mám za to, že postoj, který při řešení této otázky zaujímají české soudy, v čele
s Nejvyšším soudem, je nezodpovědný, nerespektuje zásadní zásady soukromého práva a
nepřiměřeně zasahuje do právní jistoty jak členů statutárních orgánů a zaměstnanců, tak i
obchodních korporací a třetích stran. Při studiu ve Francii jsem měla možnost se seznámit
s řešením problematiky souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a zaměstnaneckého
(pracovního) poměru i v rámci jiného právního řádu. Dospěla jsem ke zjištění, že v tamějším
právním prostředí s ní není spojena taková míra kontroverze a právní nejistoty jako v právním
prostředí českém. Vzhledem k tomu, že oba právní řády vycházejí ze stejných principů
vlastních kontinentální právní kultuře, nabyla jsem dojmu, že rozdílná řešení této otázky jsou
pouze důsledkem rozdílného výkladu právních norem, které s otázkou souběhu výkonu funkce
člena statutárního orgánu a zaměstnaneckého (pracovního) poměru souvisí, a odlišného vývoje
soudní argumentace. Tato zjištění v kombinaci s nálezem Ústavního soudu pro mě byla
impulsem ke zpracování tématu přípustnosti souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu
a pracovního poměru v této práci. Porovnávám přístup k otázce přípustnosti souběhu funkce
člena statutárního orgánu obchodní korporace a pracovního poměru ve francouzské a české
právní úpravě.
První část této práce se soustředí na vymezení základních teoretických pojmů tak, jak
jsou chápany v českém i francouzském právním prostředí. Cílem těchto vymezení je názorně
ukázat, že pro řešení problematiky souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a
zaměstnaneckého (pracovního) poměru jsou v obou zemích daná téměř totožná teoretická
východiska.
Ve druhé části je představen francouzský přístup k problematice souběhu výkonu
funkce člena statutárního orgánu a zaměstnaneckého (pracovního) poměru, respektive pravidla,
za kterých je tento souběh dovolený. Tato část obsahuje i analýzu zákonné úpravy, systém
podmínek pro dovolený souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu a zaměstnaneckého
(pracovního) poměru vypracovaný doktrínou a judikaturu Kasačního soudu, na jejímž základě
byl tento systém vytvořen.
K přednostnímu zpracování francouzské úpravy jsem se rozhodla právě pro její ucelenou
systematiku, na jejímž základě zmapuji závěry českých soudů a právní teorie, jejichž systém
není bohužel jasně daný. Tomuto tématu se věnuje třetí část diplomové práce, ve které jsou, po
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krátkém shrnutí historického vývoje, analyzovány závěry českých soudů a právní teorie a
posouzen přístup soudů a odborné veřejnosti k této problematice.
Čtvrtá část diplomové práce obsahuje komparaci obou přístupů. Jsou porovnávány
základy, ze kterých oba přístupy vychází, rozsah působnosti statutárních orgánů v jednotlivých
úpravách, který je pro určení přípustnosti souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a
zaměstnaneckého (pracovního) poměru stěžejní, a systémy podmínek přípustnosti souběhu
dovozených judikaturou.

Pokusím se zhodnotit, proč závěry obou přístupů, ač vychází

z podobných předpokladů, vedou k rozdílným výsledkům.
Závěr diplomové práce se zabývá základními příčinami, které vedou k nejasnému řešení
otázky souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a zaměstnaneckého (pracovního)
poměru českými soudy a řešením, které by mohlo vést ke zvýšením právní jistoty v této oblasti.
Cílem této práce je upozornit na to, že řešení otázky souběhu výkonu funkce člena
statutárního orgánu a zaměstnaneckého (pracovního) poměru netkví pouze v určení, zda souběh
povolit či zakázat, ale zejména v nastavení hranice, která usnadní posouzení, kdy je v konkrétní
situaci souběh přípustný a kdy nikoli. Dalším cílem této práce je za pomoci zahraniční právní
úpravy podpořit přesvědčení, že otázka souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a
pracovního poměru není neřešitelná.
Pro účely této diplomové práce jsou dále pro termín „souběh výkonu funkce člena
statutárního orgánu a pracovního poměru“ používány pojmy „souběh“ či „souběh funkcí“.
Pojmem „společnost“ nebo „korporace“ jsou míněny kapitálové obchodní společnosti, na které
je práce zaměřena. Pojmem „statutární orgán“ či „člen statutárního orgánu“ je myšlen jednatel,
představenstvo nebo statutární ředitel. Pojem zaměstnanecký (pracovní) poměr zahrnuje
pracovně právní vztahy, kterými jsou pracovní poměry na dobu určitou nebo neurčitou i dohody
o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr. Pro účely této práce jsou pojmy zaměstnanecký
poměr a pracovní poměr vzájemně zaměnitelné.
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1. Vymezení právních pojmů ve vztahu k souběhu výkonu funkce
a pracovního poměru
V této práci považuji za nezbytné se nejprve věnovat vymezení právních pojmů, které
s problematikou souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru
souvisí a jsou nezbytné pro zhodnocení, zdali je v konkrétní situaci souběh možný, či nikoliv.
Jedná se zejména o definici pojmů statutární orgán, obchodní vedení, smlouva o výkonu funkce,
odměna za výkon funkce, pracovní poměru, závislá činnost a práva a povinnosti zaměstnance
a zaměstnavatele.
Při vymezení těchto pojmů se zaměřuji na jejich obsah ve světle problematiky souběhu,
s ohledem na otázku jejich přípustnosti. Vymezení je provedeno s ohledem na české právní
prostředí a zároveň jsou vymezeny i jejich protějšky ve francouzském právním prostředí. Tato
část je zakončena vymezením samotného pojmu souběhu tak, jak jej vnímám pro účely této
práce.

1.1. Statutární orgán
1.1.1. Statutární orgán v českém právním řádu
Statutární orgán a jeho působnost jsou obecně pro všechny právnické osoby upraveny
v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako
„občanský zákoník“ nebo „OZ“) a dále pro obchodní společnosti v zákoně č. 90/2012 Sb.
zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o
obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), který je vůči občanskému zákoníku v postavení
speciality.
Posláním statutárního orgánu je být řídícím centrem společnosti, které zabezpečuje její
každodenní fungování, a to jak řízení vnitřního chodu společnosti, tak její jednání navenek.
Právní teorie proto zpravidla hovoří o vnitřní a vnější působnosti statutárního orgánu.3 Vnitřní,
rozhodovací působnost upravuje § 163 OZ: „Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost,
3

PATĚK, D. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol., Právo obchodních korporací. 1. vydání.
Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 157.
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kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří
jinému orgánu právnické osoby,“ a dále ustanovení zákona o obchodních korporacích týkající
se statutárních orgánů. Jedná se zejména o každodenní rozhodování o obchodních záměrech
společnosti, které co nejlépe slouží účelu naplnění smyslu její existence a získání majetkového
prospěchu a je souhrnně označováno jako obchodní vedení společnosti. Dále do působnosti
statutárního orgánu spadá organizační vedení společnosti a zajišťování komunikace mezi jejími
orgány. Do vnitřní působnosti statutárního orgánu rovněž patří kompetence, které nenáleží
žádnému jinému orgánu společnosti, tzv. působnost zbytková. Vnější působností statutárního
orgánu rozumíme oprávnění jednat za společnost navenek, tedy projevovat vůli společnosti,
zakládat za ni právní poměry se třetími osobami a právně ji zavazovat. Je upravena v ustanovení
§ 164 odst. 1: „Člen statutárního orgánu může zastupovat společnost ve všech záležitostech,“.
Tyto působnosti lze také označit jako rozhodovací a jednatelskou.4
Statutární orgán je ze zákona povinně zřizovaným orgánem společnosti, kterému náleží
rozsáhlé výkonné kompetence. Ze zákonem dané povinnosti zřízení a existence statutárního
orgánu vyplývá, že jej nelze zakladatelským jednáním omezit v tom smyslu, aby se z něj stal
pouze formálně zřízený orgán, jehož existence nemá faktický vliv na chod a řízení společnosti.
Jeho působnost nelze ani omezit způsobem, aby byla jeho funkce omezena do té míry, že i pro
běžná každodenní rozhodnutí zajišťující běh společnosti bude vyžadován souhlas jiného
orgánu.5 Statutární orgán musí být schopen vykonávat svou funkci s volností k tomu potřebnou.
Mezi kompetence statutárního orgánu podle zákona o obchodních korporacích patří mimo jiné:
obchodní vedení společnosti, zajištění řádného vedení účetnictví a evidence, informování
společníků o záležitostech společnosti, nebo svolávání valné hromady.6
Jednatelské oprávnění statutárního orgánu korporace lze upravit, případně omezit, buď na
základě zakladatelského jednání společnosti nebo jiného rozhodnutí oprávněného orgánu
obchodní korporace. Takové omezení však nemá účinky vůči třetím osobám ani v případě, že
je zveřejněno.
Členem statutárního orgánu se může stát jak fyzická, tak i právnická osoba. Podmínkou
členství právnické osoby ve statutárním orgánu korporace je stanovení zástupce pro výkon této
funkce. Členové statutárních orgánů (potažmo jejich zástupci) musí být plně svéprávní a
bezúhonní, ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u nich nastat překážka
4

DVOŘÁK, T. in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, Komentář. Svazek I. Praha:
Wolters Kluwer, 2014, s. 539.
5
Tamtéž.
6
LASÁK, J. in LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích.
Komentář. I díl. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 348.
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v provozování živnosti. Funkce člena statutárního orgánu společnosti vzniká jeho zvolením
k tomu příslušným orgánem společnosti. První členy statutárního orgánu určují zakladatelé
společnosti v zakladatelském právním jednání. Za trvání společnosti jsou členové statutárních
orgánů voleni nejvyšším orgánem společnosti, tedy valnou hromadou, případně rozhodnutím
jediného společníka v působnosti valné hromady. U akciové společnosti s dualistickou
strukturou řízení umožňuje zákon o obchodních korporacích zmocnit ve stanovách k volbě
představenstva dozorčí radu, v monistickém systému je pak sporné, zda se jedná o kompetenci
správní rady či valné hromady.
Zvolení do funkce člena statutárního orgánu společnosti zakládá řadu práv a povinností. Pro
otázku souběhu je podstatné uvést zejména právo na odměnu za výkon funkce člena voleného
orgánu a povinnost péče řádného hospodáře, se kterou jsou všichni členové voleného orgánu
povinni svou funkci vykonávat. Povinnost péče řádného hospodáře, již dříve obsažená v zákoně
č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, byla při rekodifikaci soukromého práva rozpracována a
zakotvena kromě zákona o obchodních korporacích i v § 159 odst. 1 občanského zákoníku.
Porušení těchto povinností zakládá členům statutárních orgánů odpovědnost, na jejímž základě
po nich může společnost požadovat náhradu újmy a to do její celkové výše. Při porušení péče
řádného hospodáře je člen voleného orgánu povinen vydat společnosti i majetkový prospěch,
který mu tímto porušením vznikl.7
Zánik funkce člena voleného orgánu může nastat jako důsledek řady rozdílných skutečností.
Pro účely této práce je podstatné uvést jako důvod zániku funkce člena voleného orgánu jeho
odvolání orgánem společnosti, který jej do funkce zvolil. Toto odvolání může nastat kdykoliv
v průběhu jeho funkčního období, bez udání důvodu a člen voleného orgánu nemá ze zákona
právo na odstupné.

7

PATĚK, D. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání.
Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 178.
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1.1.2. Řídící orgány ve francouzském právním řádu
Úvodem je třeba upozornit na skutečnost, že v obou právních řádech existují terminologické
rozdíly. Francouzský právní řád ani právní teorie pojem statutární orgán ve smyslu, jež používá
český zákonodárce, nezná. O výkonných orgánech obchodních společností se vyjadřuje jako o
orgánech řídících, či správních (organe de gestion, organe d’administration). Řídící orgány
společností upravuje francouzský obchodní zákoník Code de commerce (dále jen jako „Code
de commerce“ nebo „C. com.“) v knize II. obchodní společnosti a hospodářské zájmové
skupiny. Na rozdíl od české právní úpravy v té francouzské nenalezneme obecná ustanovení
týkající se řídících orgánů, ať už v občanském zákoníku Code civil (dále jen jako „Code civil“
nebo „CC“), či v obecných ustanoveních Code de commerce.
Řídící orgány, jejich působnost, práva a povinnosti a vztah ke společnosti jsou stanoveny
pro každou formu obchodní společnosti individuálně. Code de commerce tak určuje řídícím
orgánem společnosti s ručením omezeným jednatele (gérant), pro akciovou společnost
s monistickou strukturou řízení statutárního ředitele buď samostatně, nebo ve spojení s funkcí
předsedy správní rady (directeur général, président directeur géneral- PDG). Pro akciovou
společnost s dualistickou strukturou řízení je tímto řídícím orgánem představenstvo
(directoire).
Členem řídícího orgánu společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti podle
francouzského práva může být pouze fyzická osoba, která je francouzským občanem (pokud je
členem řídícího orgánu zvolen cizinec, může vykonávat funkci člena řídícího orgánu ve
francouzské společnosti za zpřísněných podmínek), je plně svéprávná a nebylo jí rozhodnutím
veřejné moci zakázáno vstupovat do funkce řídícího orgánu obchodní společnosti. Dále nesmí
vykonávat činnosti, které jsou ze zákona neslučitelné s výkonem funkce řídícího orgánu
společnosti8 a na jeho majetek nesmí být prohlášen konkurs. Stejně jako v českém právním
řádu určují první členy řídících orgánů společnosti její zakladatelé v zakladatelském právním
jednání a za chodu společnosti náleží tato působnost valné hromadě společnosti s ručením
omezeným. V akciové společnosti s monistickou strukturou řízení spadá volba do působnosti
správní rady a u akciových společností zřízených podle pravidel pro dualistický systém spadá
tato působnost ze zákona do kompetencí dozorčí rady. Obecný popis řídících orgánů nabízí

8

Jedná se zejména o výkon funkce veřejného činitele, advokáta, vyššího soudního úředníka, notáře, architekta a
auditora.
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francouzská právní teorie, která tyto orgány definuje obdobně jako ta česká. Jedná se o výkonný
orgán společnosti, který řídí její každodenní vnitřní fungování, vztahy mezi jejími orgány a
jedná za ni navenek.9 Není společnosti bez řídícího orgánu, stejně tak jako nemůže být státu
bez orgánů výkonné moci.10 Francouzská právní teorie považuje za výchozí pro určení
postavení řídícího orgánu, jeho vztahu ke společnosti a jeho působnosti teorii právnických osob.
Kompetence řídícího orgánu a jeho postavení dovozuje ze samotné podstaty řídících orgánů a
ze zákonem dané povinnosti společnosti takový orgán zřídit. Jde o tzv. princip zákonem
vymezené působnosti řídících orgánů. Tento princip přiznává řídícím orgánům společnosti co
nejširší působnost, omezenou pouze předmětem podnikání a tím, co zákon svěří do působnosti
jiným orgánům společnosti, případně stanovami společnosti (společenskou smlouvou).11
Působnost řídících orgánů obchodních společností je ve francouzském právu vymezena
obdobně jako v českém. Do působnosti řídícího orgánu patří jednání za společnost vůči třetím
osobám, vnitřní řízení chodu společnosti a všechny ostatní úkony, které zákon nesvěří do
působnosti jiného orgánu společnosti. Co se týče vnitřních působností plynoucích ze zákona,
jsou tyto, vzhledem ke slabšímu postavení valné hromady ve francouzském právu, rozsáhlejší,
než ty, které jsou svěřeny do působnosti statutárních orgánů právem českým.12 Mohou být
omezeny zakladatelským právním jednáním, které svěří některá závažnější rozhodnutí do
působnosti valné hromady, nebo je podmíní jejím souhlasem. Dále musí řídící orgány jednat
v mezích předmětu společnosti. Pokud by se od tohoto předmětu odchýlily, jednalo by se o
změnu předmětu podnikání, která jakožto náležitost zakladatelského jednání společnosti patří
výlučně do působnosti valné hromady. Řídící orgány jsou rovněž omezeny imperativem jednání
v zájmu společnosti. Pokud dojde k porušení některého z těchto omezení, jsou členové řídících
orgánů společnosti vůči společnosti odpovědní a musí společnosti nahradit škodu, ke které
v souvislosti s tímto porušením došlo.
Zánik funkce člena voleného orgánu francouzských korporací nastává mimo jiné také
odvoláním k tomu pověřeným orgánem, které může nastat kdykoliv v průběhu funkce, bez
udání důvodu. Odvolatelnost členů volených orgánů, takzvaně ad nutum, je nedotknutelným
principem, který vyvažuje rozložení moci ve společnosti. Tento princip je i jedním
z argumentů pro případné připuštění či (ne)připuštění souběhu funkce člena voleného orgánu

9

MESTRE, J., PANCRAZI, M. Droit commercial, Droit interne et aspects de droit international. 26. vydání.
Paris: L.G.D.J., 2003. s. 255.
10
COIZAN, M., VIANDIER, A., DEBOISSY, F. Droit de sociétés. 16. vydání. Paris. Lexis Nexis. 2003. p. 143.
11
MERLE, P., FAUCHON, A. Droit commercial. Sociétés commerciales. 20. vydání. Paris: Dalloz. 2017. s.
134.
12
Například se ze zákona nevyžaduje souhlas s prodejem obchodního závodu.
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a zaměstnaneckého poměru. V případě odvolání nenáleží členům volených orgánů společností
ze zákona odstupné.

1.2. Obchodní vedení
1.2.1. Obchodní vedení v českém právním řádu
Pojem obchodní vedení zákon o obchodních korporacích používá, jeho definici však
neobsahuje. Pouze stanoví, že obchodní vedení společnosti s ručením omezeným přísluší
jednateli a obchodní vedení akciové společnosti přísluší představenstvu. Důvodem, proč se
zákonodárce vyhýbá vymezení pojmu obchodního vedení přímo v zákoně, je pravděpodobně
proměnnost pojmu obchodní vedení ve vztahu ke konkrétním společnostem, vzhledem k tomu,
že záležitosti spadající do obchodního vedení společnosti, se odvíjí od velikosti, vnitřní
organizace, předmětu podnikání společnosti, jejího obratu, počtu zaměstnanců a dalších
faktorů.13 Správné určení rozsahu obchodního vedení je podstatné pro určení rozsahu
kompetence statutárního orgánu uvnitř společnosti a pro určení hranic působnosti ostatních
jejích orgánů. Obchodní vedení je výlučnou kompetencí statutárního orgánu, povaha
ustanovení §196 odst. 1 a § 435 odst. 2 ZOK je kogentní a jakékoliv zásahy do něj, ze strany
ostatních orgánů společnosti jsou, vyjma situace uvedené v § 51 odst. 2 ZOK, nepřípustné.
V otázce souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru je vymezení
skutečností spadajících do obchodního vedení společnosti nezbytné pro rozhodnutí o případné
existenci, potažmo neplatnosti, pracovního poměru. Podle ustálené judikatury Nejvyššího
soudu nesmí být činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány členem statutárního
orgánu v pracovním poměru.14
Vzhledem k absenci zákonné definice je pojem obchodního vedení vymezen právní teorií a
judikaturou Nejvyššího soudu ČR. Komentářová literatura uvádí: „Obchodní vedení směřuje
dovnitř společnosti, jde při něm o řízení společnosti včetně rozhodování o podnikatelských
záměrech, s výjimkou záměrů, o kterých přísluší rozhodování valné hromadě“.15 Dle právní
teorie spadá obchodní vedení do vnitřní působnosti statutárního orgánu, která se liší od

13

PATĚK, D. in ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1.
vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 160.
14
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. dubna 1993, sp. zn. 6 Cdo 108/92.
15
ŠTENGLOVÁ, I. in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních
korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 384.
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působnosti jednatelské: „Z rozhodnutí v rámci obchodního vedení společnosti nevznikají
bezprostředně právní účinky vůči třetím osobám a jako takové je lze odlišit od jednání jménem
společnosti. (…) Obchodní vedení je tak činnost zaměřená primárně na uskutečňování účelu
společnosti ve vnitřních vztazích.“16 Z výše uvedeného je tedy zjevné, že obchodní vedení se
odehrává primárně uvnitř společnosti. Rozsah obchodního vedení chápe teorie následovně:
„Obchodním vedením se rozumí veškeré rozhodování o vnitřních záležitostech společnosti, ale
také o jejím řízení, pokud jde o realizaci podnikatelské činnosti, obecněji řečeno o organizování
a řízení podnikatelské činnosti společnosti.“17 Hranice obchodního vedení dále teorie vymezuje
jako: „Mimořádné nebo neobvyklé obchody, které představují hranici mezi obchodním
vedením, které náleží statutárnímu orgánu a mezi rozhodnutími, která náleží všem společníkům.
Pod mimořádné či neobvyklé obchody se řadí zejména: 1) obchody neslučitelné s účelem
společnosti, 2) obchody neslučitelné s předmětem podnikání společnosti a 3) obchody které sice
jsou slučitelné s předmětem podnikání, ale překračují jeho obvyklý rámec. “18
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že dle názoru právní teorie má rozhodování o koncepci
společnosti, jejím strategickém zaměření, dlouhodobém fungování a trvání (případně zániku)
náležet do působnosti valné hromady, zatímco představenstvu náleží každodenní, běžné
rozhodování o obchodní činnosti společnosti. Představenstvo je tedy vykonavatelem koncepce
nastavené valnou hromadou.19 Je zřejmé, že teorie uvažuje o existenci horní hranice
obchodního vedení, které jsou vymezeny zejména ve vztahu ke kompetencím valné hromady.
Při posuzování přípustnosti souběhu je ale důležitější zvážit existencí spodní hranice
obchodního vedení vymezené ve vztahu k činnostem zaměstnanců společnosti, zejména těch
přímo řízených statutárním orgánem a vykonávajících jeho pokyny.20
V rozhodnutí 4 Afs 24/2003-81 Nejvyšší správní soud uvedl, že: „Pojem „obchodní vedení
společnosti“, obsažený v obchodním zákoníku, by bylo možné nejlépe charakterizovat jako
průběžnou správu záležitostí společnosti a jejího podniku, tzn. rozhodování o organizačních,
technických, obchodních, personálních, finančních aj. otázkách běžného života. Rozumí se tím
řízení společnosti, zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně
rozhodování o jejich podnikatelských záměrech.“ K pojmu obchodního vedení se dále vyjádřil
Nejvyšší soud v rozsudku 5 Tdo 94/2006, kdy pojem obchodní vedení vyložil tak, že:
„Obchodní vedení společnosti je třeba odlišovat od jednání jménem společnosti. Pojem
16

ČERNÁ, S., ČECH, P. Kde jsou hranice obchodního vedení. In Právní fórum, 2008, č. 11, s. 454.
Tamtéž.
18
ČERNÁ, S., ČECH, P. Kde jsou hranice obchodního vedení. In Právní fórum, 2008, č. 11, s. 455.
19
Tamtéž
20
RADA, I. Souběh znovu a jinak. In Právní rádce, 2009, č. 6. s. 8.
17
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obchodního vedení není v obchodním zákoníku definován, přestože ho zákon běžně používá.
Pod pojem obchodního vedení se zpravidla zahrnuje organizace a řízení podniku, který náleží
společnosti, řízení zaměstnanců, rozhodování o provozních záležitostech, tj. např. zásobování,
odbyt, reklama, vedení účetnictví apod. jakož i rozhodování o podnikatelských záměrech.“
Proměnnost obsahu pojmu obchodní vedení ilustruje například rozhodnutí 29 Odo
1108/2005, ve kterém Nejvyšší soud uvádí, že: „Rozhodnutí o tom, zda společnost uhradí dluh,
může být ve vazbě na konkrétní okolnosti případu (např. na majetkovou situaci společnosti,
případnou spornou povahu dluhu či na význam placené částky pro společnost), součástí
obchodního vedení společnosti.“

1.2.2. Kompetence

řídících

orgánů

obchodních

společností

podle

francouzské právní úpravy
Code de Commerce na rozdíl od zákona o obchodních korporacích pojem obchodní vedení
nezná. Rozsah působnosti řídících orgánů vychází z formy společnosti a příslušných ustanovení
Code de commerce.
V případě společnosti s ručením omezeným článek L. 223-18 C. com. stanoví, že pokud
společenská smlouva neurčí jinak, řídí se rozdělení působnosti mezi společníky a jednatele
ustanovením o veřejné obchodní společnosti, které stanoví, že v případě, kdy společenská
smlouva neurčí pro vztahy mezi společníky a jednatelem jinak, je jednatel oprávněn činit
veškeré úkony v zájmu společnosti. Ve vztahu ke třetím osobám dále článek L. 223-18 stanoví,
že jednateli náleží co nejširší působnost pro jednání jménem společnosti za všech okolností,
s výjimkou těch, kdy zákon výslovně svěří působnost společníkům společnosti s ručením
omezeným. Ustanovení společenské smlouvy, která by působnost jednatele omezovala, nemají
účinky vůči třetím osobám.
V případě akciové společnosti s monistickým systémem náleží funkce řídícího orgánu
statutárnímu řediteli. V případě akciové společnosti s dualistickým systémem náleží tato funkce
představenstvu. V obou případech zní formulace jejich působnosti dle článků L. 225-56
respektive L. 255-64 obdobně jako u společnosti s ručením omezeným. Řídícím orgánům náleží
co nejširší působnost rozhodovat jménem společnosti ve všech situacích, dovnitř i navenek,
s výjimkou těch, kdy zákon výslovně svěří určité situace do působnosti ostatních orgánů
akciových společností, tedy valné hromady a dozorčí rady.
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Dále je působnost řídících orgánů omezena předmětem podnikání společnosti a povinností
prosazovat zájmy obchodní společnosti. Pokud by řídící orgán tyto povinnosti nerespektoval,
jednalo by se porušení loajality, která je dle konstantní judikatury Kasačního soudu měřítkem
pro posouzení řádného řízení společnosti.21
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že francouzský zákonodárce ponechává při rozhodování
o vnitřním zřízení a rozdělení působnosti ve společnosti jejím zakladatelům značnou volnost.
Obsah působnosti řídících orgánů je tradičně vymezen zeširoka a může být omezen pouze
zákonem, či případným přerozdělením působnosti společenskou smlouvou. Přesto ale teorie
přistupuje k rozdělení a vymezení působnosti řídícího orgánu na vnitřní i vnější. Do vnitřní
působnosti patří výkon funkce ředitele obchodního závodu (nábor zaměstnanců, zajišťování
produkce, prodej výrobků, finanční plánování), fungování společnosti a komunikace mezi
jejími orgány. Jedná se o působnost řídit každodenní fungování společnosti, zatímco
společníkům náleží pouze výkon působnosti „epizodní“.22 Do vnější působnosti řídících orgánů
náleží jednání za společnost vůči třetím osobám, a to v rozsahu stanoveném zákonem. Obě
působnosti, vnitřní i vnější, je možné omezit. Limitem je princip zákonem vymezené působnosti
řídících orgánů. V případě vnitřní působnosti může společenská smlouva, respektive stanovy
společnosti, podmínit některá jednání řídícího orgánu souhlasem k tomu příslušného orgánu,
nebo tato rozhodnutí přímo přesunout do jeho působnosti. Vnější působnost je také možné
omezit stanovami či společenskou smlouvou a dále je limitována předmětem podnikání
společnosti a povinností loajality. Tato omezení ale nejsou účinná vůči třetím osobám,
v případě jejich porušení vzniká odpovědnost řídícího orgánu pouze vůči společnosti a jejím
společníkům.

21

22

C. Cass. Com. 24 février 1998, no. 96-12638.
COIZAN, M., VIANDIER, A., DEBOISSY, F. Droit de sociétés. 16. vydání. Paris. Lexis Nexis. 2003. p. 145.
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1.3. Odměna za výkon funkce
1.3.1. Smlouva o výkonu funkce a stanovení odměny člena voleného orgánu
v české právní úpravě
Strany nemají povinnost smlouvu o výkonu funkce uzavřít. Pokud tak neučiní, vztah mezi
nimi se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích a podpůrně ustanoveními
občanského zákoníku o příkazu.23 Pokud strany smlouvu o výkonu funkce uzavřou, omezí se
dále použití ustanovení o příkazu na případy smlouvou neupravené. Smlouva o výkonu funkce
dokonce může užití příkazních ustanovení zcela vyloučit tím, že vztahy mezi členem
statutárního orgánu a korporací upraví komplexně, nebo stanoví pro výslovně neupravené
záležitosti subsidiární použití ustanovení upravující jiný smluvní typ, včetně smlouvy
pracovní.24 Tento závěr vyplývá z převažujícího názoru právní teorie25 i ze samotné dikce § 59
odst. 1 ZOK, který uzavření smlouvy o výkonu funkce upravuje.26 Uzavření smlouvy o výkonu
funkce není povinné, avšak zvyšuje jistotu o obsahu práv a povinností obou smluvních stran
vyplývajících z výkonu funkce člena statutárního orgánu a právní teorie i praxe její uzavření
doporučuje.27
Z hlediska problematiky ohledně otázky přípustnosti souběhu funkce člena voleného
orgánu a pracovního poměru je smlouva o výkonu funkce přínosná právě pro výše jmenované
určení práv a povinností člena voleného orgánu. Náplň funkce člena statutárního orgánu je
kromě ustanovení zákona podrobněji vymezena touto smlouvou, což zjednodušuje určení
kompetencí vykonávaných z titulu funkce člena voleného orgánu a tím i posouzení, zda jsou
povinnosti vykonávané na základě jeho pracovního poměru k těm vymezeným ve smlouvě o
výkonu funkce duplicitní.
23

ŠTENGLOVÁ, I. in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních
korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 150.
24
Viz např. ČECH, P., ŠUK. P. Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání 1. Praha:
Bova Polygon, 2016. s. 145.
25
Např. J. LASÁK v LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích.
Komentář. I díl. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 504. nebo K. HURYCHOVÁ v HURYCHOVÁ, K., TRUBAČ,
O., VRAJÍK, M. Odměňování exekutivy akciových společností. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 104.
26
„Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními
občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena,…“
27
Viz např. ČECH, P., ŠUK. P., Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání 1. Praha:
Bova Polygon, 2016. s. 144.
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Podmínkou platnosti smlouvy o výkonu funkce je její písemná forma a schválení nejvyšším
orgánem společnosti. V případě, že chtějí smluvní strany sjednat smlouvu úplatnou, je nezbytné
určit odměnu přímo ve smlouvě. Pokud tomu tak není platí, že výkon funkce je bezplatný.
Určení odměny není podstatnou náležitostí smlouvy o výkonu funkce, je-li však odměna
sjednána, musí být údaje o odměňování dostatečně specifikovány v souladu s § 60 ZOK.
Obecně má smlouva o výkonu funkce obsahovat vymezení všech složek odměn, které členovi
orgánu náleží nebo náležet mohou. „Ve smlouvě o výkonu funkce musí být uvedeny i o takové
výhody, jako je poskytnutí služebního automobilu i k soukromým účelům, paušální náhrady
hotových výdajů, plnění do penzijního systému, příspěvky na životní pojištění, placení
pojistného na pojištění odpovědnosti člena orgánu za újmu způsobenou při výkonu funkce,
věcná plnění jako bydlení, služební telefon pro soukromé účely atd.“28

1.3.2. Odměna za výkon funkce ve francouzské právní úpravě
Funkce řídících orgánů ve francouzském právu vzniká jejich jmenováním. Od toho
okamžiku jsou podle principu zákonem vymezené působnosti řídících orgánů společnosti
oprávněni jednat jejím jménem ve všech záležitostech, které zákon nesvěřuje do působnosti
jiného orgánu, uvnitř i navenek a jsou za tato jednání odpovědni.
Stejně jako v předchozích případech neobsahuje Code de commerce obecné ustanovení,
obdobné českému §59 an. ZOK, které by položilo základ odměňování členů volených orgánů
ve všech společnostech. Tato pravidla jsou pro každý typ společnosti uvedena individuálně.
V případě společnosti s ručením omezeným zákon pravidla pro odměňování členů volených
orgánů nestanoví vůbec. Jednatel společnosti s ručením omezeným vykonává svou funkci
bezplatně a pokud za ni má být odměněn, záleží přiznání této odměny a její výše pouze na
uvážení společníků, kteří ji mohou stanovit buď ve společenské smlouvě, nebo o ní rozhodnout
na valné hromadě společnosti. Povinnost či možnost uzavření smlouvy, ať už ve formě smlouvy
o výkonu funkce či jiné v Code de commerce nenajdeme. Ve vztahu k určování odměny za
výkon funkce jednatele by se ostatně jednalo o ustanovení, které by ve světle judikatury
Kasačního soudu nemělo smyslu. Ten svými četnými rozsudky dovodil a v zásadním
rozhodnutí ze dne 25. září 201229 potvrdil, že rozhodnutí o přiznání odměny jednateli

28

Viz např. ČECH, P., ŠUK. P., Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání 1. Praha:
Bova Polygon, 2016. s. 148.
29
C. Cass. Com., 25 septembre 2012, no. 11-22754.
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společnosti s ručením omezeným patří do výlučné působnosti valné hromady společnosti. Jedná
se o jednostranný právní úkon. Rozhodnutí valné hromady či jediného společníka v postavení
valné hromady je třeba přijmout i v případě, že společníci společnosti s ručením omezeným
jsou manželé, a jejich společná vůle k vyplacení odměny jednateli, jímž je jeden z nich, se do
jisté míry předpokládá. Toto rozhodnutí potvrzuje až přehnaně formalistický přístup
francouzských soudů k otázce odměňování členů volených orgánů. Jedná se o působnost, která
je ve striktní kompetenci orgánů k tomu zmocněných. Další z rozhodnutí, které potvrzuje
povahu odměny, jakožto jednostranného rozhodnutí valné hromady, je rozsudek Kasačního
soudu ze dne 4. května 2010.30 V tomto rozsudku Kasační soud rozhodl, že odměna jednatele
je určená výhradně rozhodnutím valné hromady společnosti. Nejedná se tedy o dohodu mezi
společností a jednatelem, která by spadala pod režim conventionnes réglementés.31 Pokud by
určení odměny jednatele pod tento režim spadalo, byl by společník-jednatel, kterého se
rozhodování o této odměně týká, nezbytně vyloučen z hlasování o ní. Aby ovšem skutková
situace do režimu conventionnes réglementés spadala, muselo by se jednat o dvoustranné
jednání, kdy si jednatel sám navrhuje svoji vlastní odměnu a pro její vyplacení společností
potřebuje souhlas valné hromady.
Pro akciovou společnost jsou pravidla nastavena obdobně s tím, že pravidla pro
odměňování řídících orgánů akciové společnosti jsou zakotvena v zákoně co do určení, komu
náleží působnost o jejich odměně rozhodnout. Pro akciovou společnost s monistickým
systémem řízení se jedná o správní radu. V případě, že se jedná o společnosti, jejichž akcie jsou
obchodované na regulovaných trzích, podléhá rozhodnutí o odměnách řídících osob revizi a
schválení valnou hromadou alespoň jednou ročně. Pro členy představenstva je jejich odměna
stanovena na základě rozhodnutí dozorčí rady. Stejně jako v případě společnosti s ručením
omezeným se jedná o jednostranné rozhodnutí příslušného orgánu, které nespadá do režimu
conventionnes réglementé.

30

C. Cass. Com., 4 mai 2010, no. 09-13205.
Režim conventionnes réglementées je režim schvalování dohod mezi členem voleného orgánu a společností, u
kterých dochází ke střetu zájmů mezi členem řídícího orgánu a společnosti a je k jejichž schválení je zapotřebí
souhlasu nejvyššího orgánu společnosti.
31
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1.4. Vymezení pojmů pracovního práva ve vztahu k souběhu
1.4.1. Pracovně právní vztahy v české právní úpravě
Pracovně právní vztahy a práva a povinnosti, které z nich vznikají, upravuje zákon č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákoník práce“ nebo
„ZPr“) a subsidiárně občanský zákoník. Těmito vztahy se rozumí pracovní poměr a právní
vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pro účely této práce bude
nadále termín pracovní poměr používán pouze ve smyslu pracovního poměru založeného
pracovní smlouvou.
Pracovní poměr vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnancem může být
pouze osoba fyzická, zaměstnavatelem pak i osoba právnická. Jeho obsahem jsou práva a
povinnosti mezi nimi, jejichž základem je pracovní závazek.32 Mezi povinnostmi lze mimo jiné
uvést povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, vyplácet
za vykonanou práci mzdu či plat a vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů. Mezi
povinnosti zaměstnance se řadí především vykonávat práci osobně, podle pracovní smlouvy,
v rozvržené pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.
Povinnosti dále vyplývají i z § 1a ZPr, který stanoví základní zásady pracovně právních vztahů,
v souladu s nimiž mají být ustanovení zákoníku práce vykládána. Je podstatné uvést zejména
zvláštní zákonnou ochranu postavení zaměstnance, spravedlivé odměňování zaměstnance,
řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Tyto
hodnoty jsou chráněny ustanoveními o veřejném pořádku.
Předmětem těchto vztahů je pak výkon závislé práce za mzdu, plat nebo odměnu, na
náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době, na pracovišti nebo jiném dohodnutém
místě.
Pro účely této práce je třeba se zabývat zejména definicí závislé práce, která odlišuje
pracovní poměr od právních poměrů vzniklých na základě ujednání občanského, obchodního.
Zákoník práce uvádí definici závislé práce v § 2, jehož odstavec 1 vyjadřuje znaky závislé práce
jako „práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti
zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro
32

BĚLINA, M. in BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 147.

22

zaměstnavatele vykonává osobně.“ Odstavec 2 pak definuje podmínky jejího výkonu jako
„výkon práce za mzdu, plat nebo odměnu, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele,
v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě jiném domluveném místě.“33 Dle
komentářové literatury je však třeba posuzovat závislou práci podle konkrétních okolností
daného případu a znaky uvedené v zákoně tak nelze považovat za zcela vyčerpávající. 34 Tento
názor potvrzuje i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. února 2014, ve kterém
soud uvedl, že „společným rysem všech znaků závislé práce vymezených v § 2 odst. 1 zákoníku
práce z roku 2006 je osobní či hospodářská závislost zaměstnance na zaměstnavateli. (…) proto
musí správní orgány při postihování nelegální práce obviněnému prokázat naplnění všech
těchto znaků – zaměstnanec osobně a soustavně vykonává práci jménem zaměstnavatele a podle
jeho pokynů, přičemž se vůči zaměstnavateli nachází v podřízeném vztahu. Odměna sice
nepředstavuje samotný definiční znak závislé práce, avšak pokud jedna osoba poskytne nebo
přislíbí druhé za její činnost odměnu, jde o významnou skutečnost pro posouzení, zda mezi nimi
existuje vztah nadřízenosti a podřízenosti, vyplývající z hospodářské závislosti zaměstnance na
zaměstnavateli.“35 Přínosem zmiňovaného rozsudku je zejména rozvinutí definice závislé práce
co do spojení „osobní čí hospodářská závislost“.
Nakonec je potřeba zmínit, že pracovní poměr lze ze strany zaměstnavatele ukončit jen ze
zákonem stanovených důvodů a zaměstnanec je chráněn dvouměsíční výpovědní dobou. Při
naplnění zákonných důvodů má zaměstnanec, kterému byla dána výpověď, právo na odstupné.
Výše odstupného je dána zákonem a odvíjí se od počtu let, které zaměstnanec pro
zaměstnavatele odpracoval. Nic ale nebrání tomu, upravit výši i podmínky odstupného
v pracovní smlouvě, je-li to ve prospěch zaměstnance. Co se týče odpovědnosti zaměstnance
za porušení jeho povinností, je tento odpovědný pouze do čtyřnásobku výše svého průměrného
měsíčního výdělku.

33

BĚLINA, M. in BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 145.
34
BĚLINA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck,
2015, s. 34.
35
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. února 2014, sp. zn. 6 Ads 46/2013-35.
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1.4.2. Pracovní poměr ve francouzské právní úpravě
Pracovní poměr a práva a povinnosti z něj vznikající jsou ve francouzském právu upraveny
v Code du travail (dále jako „CdT“). Tento zákon obdobně jako český zákoník práce upravuje
pracovní poměr uzavřený mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na základě pracovní
smlouvy. Existence faktické pracovní smlouvy je nezbytnou podmínkou pro aplikaci
ustanovení Code du travail. Pracovní smlouvu ani základní znaky pracovně právního vztahu
tento zákon nedefinuje. Úvodní ustanovení zákoníku L. 1221-1 stanoví pouze to, že pracovní
smlouva je podřízena obecným smluvním pravidlům, která vyplývají z Code civil. Její forma
záleží na výběru smluvních stran. Zákonodárce je tedy co se týče definice pracovní smlouvy
poměrně vágní. Základní pojmové znaky pracovní smlouvy byly dovozeny judikaturou
Kasačního soudu a právní teorií.36
Podle četných rozhodnutí Kasačního soudu je znění definice pracovní smlouvy
následující: „Je to dohoda, kterou se fyzická osoba zavazuje vykonávat činnost ve prospěch jiné
osoby, fyzické či právnické, ve vztahu podřízenosti a za odměnu“. Z této definice pak právní
teorie dovozuje tři formální znaky pracovní smlouvy. Těmito znaky jsou: 1) faktická práce, 2)
odměna a 3) vztah podřízenosti.
Právě požadavek existence vztahu podřízenosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
je stěžejním i pro otázku (ne)přípustnosti souběhu mezi výkonem funkce řídícího orgánu a
zaměstnance v obchodní společnosti. I tento pojem musel být vymezen judikaturou
francouzských soudů. Nejpřesvědčivější definici, hojně přebíranou ostatními rozhodnutími i
právní teorií je rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 13 listopadu 1996, ve kterém soud uvedl,
že „vztah podřízenosti se projevuje výkonem pracovní činnosti pod dohledem zaměstnavatele,
kterému náleží pravomoc udělovat k tomuto výkonu pokyny a nařízení, kontrolovat výkon této
činnosti a sankcionovat pochybení podřízeného zaměstnance.“37 Tato definice byla postupem
času doplněna o závěr, že „Práce vykonávaná v prostředí, kde je jasně nastavená organizační
struktura zaměstnavatele může být známkou vztahu podřízenosti zaměstnance, pokud je to
zaměstnavatel, který jednostranně určuje podmínky výkonu této práce.“38

36

MARCELIS, B., ROSET, A. THOLY, L., Le Code du Travail Annoté. 34. vydání. Paris: Groupe Revue
Fiduciaire, 2014, p. 47.
37
C. Cass. Soc. 13 novembre 1996, no. 94-13187.
38
C. Cass. Soc. 20 septembre 2006, no. 04-47433.
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Stejně jako v případě zákoníku práce jsou pravidla Code du travail řízena mimo jiné
principem ochrany zaměstnance. Ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem je možné
pouze ze zákonných důvodů a zaměstnanec je chráněn výpovědní dobou. V případech
stanovených zákonem má nárok na odstupné, které může být stejně jako u nás upraveno i
smluvně.

1.5. Porovnání postavení osob při výkonu funkce člena voleného orgánu a
zaměstnance
Z vymezení právních pojmů uvedených v této části vyplývá, že postavení členů volených
orgánů se řídí principy odlišnými od těch, které se uplatňují v případě pracovního poměru.
Práva a povinnosti, odpovědnost i ochrana zájmů jednotlivých stran v těchto vztazích je odlišná.
Jejich povaha je protichůdná a činí možnost souběhu těchto dvou poměrů v jedné osobě obtížně
představitelnou. Pro lepší představu jsou hlavní rozdíly uvedeny v tabulce č. 1.
Tab. č.1
člen statutárního orgánu
Právní předpis Zákon o obchodních korporacích
Občanský zákoník
Vznik vztahu
Jmenováním
Dnem určeným ve smlouvě o výkonu
funkce

zaměstnanec
Zákoník práce
Dnem

uvedeným

jako

den

nástupu do práce v pracovní
smlouvě

Druh smlouvy

Smlouva o výkonu funkce
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1.6. Vymezení pojmu souběh funkce člena statutárního orgánu a
pracovního poměru
Pojem souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru je co do
svého významu široký a značně abstraktní. Z rozsahu pojmu pak vyplývá i množství situací,
které mohou v souvislosti s ním nastat a tomu odpovídající okruh otázek, které se v souvislosti
s touto problematikou řeší. Jak upozorňuje například J. Kříž ve svém příspěvku ze začátku roku
2018, který se zabývá nálezem39 Ústavního soudu ve věci souběhu výkonu funkce člena
statutárního orgánu a pracovního poměru „je zcela nezbytné vyjadřovat se zcela právně přesně
a nesklouzávat do termínu nedefinovaných právní úpravou nebo řádně nevysvětlených.“40
Nepřesnost právních pojmů používaných ve vztahu k dané problematice může vést (a již
několikrát vedla)41 k výkladovým nejasnostem, které řešení již tak složité otázky nad její rámec
zbytečně komplikují. Těchto výkladových nejasností se dopouští nejen literatura zabývající se
tímto tématem, ale i samotné soudy.
Pro účely této práce se rozumí pojmem „souběh“ či „souběh funkcí“ situace, kdy má člen
statutárního orgánu obchodní společnosti s touto společností současně uzavřenu i pracovní
smlouvu. Situace, kterou závěry judikatury obecných soudů i Nejvyššího soudu nepřipouští, že
náplň činností vykonávaných v obou dvou vztazích je z valné většiny totožná, je pro účely této
práce nazývána jako „souběh nedovolený“ nebo „nepřípustný souběh“. Opačná situace, kdy
jsou náplně činností od sebe zcela nebo většinově odlišné je nazývána jako „souběh dovolený“
nebo „souběh přípustný“.
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Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15.
KŘÍŽ, J. K významu nálezu Ústavního soudu o souběhu funkcí (Část I – význam ve vztahu k samotnému
tématu). Soukromé právo, 2018 č. 2. s. 13.
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108/92. Blíže RADA, I. Souběh funkce (člena) statutárního orgánu a vedoucího zaměstnance. In Právní rozhledy,
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2. Přístup k otázce přípustnosti souběhu výkonu funkce člena
řídícího orgánu a pracovního poměru ve francouzské právní
úpravě
Jak bylo uvedeno v kapitole 1.1.2., řízení, správa a jednání za společnost náleží ve
společnostech zřízených podle francouzského práva ze zákona řídícím orgánům těchto
společností. Osoby pověřené výkonem těchto funkcí jednají v mezích stanovených zákonem,
zakladatelským právním jednáním, zájmem společnosti a rozsahem jejího předmětu podnikání
podle vlastního uvážení, bez toho, aniž by ve svém rozhodování byly závislé na pokynech
ostatních orgánů společnosti. Vztah mezi řídícím orgánem a společností je rovnocenný. Oproti
tomu vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je založen na výkonu práce zaměstnancem
podle pokynů zaměstnavatele a základním znakem tohoto vztahu je podřízenost zaměstnance
vůči zaměstnavateli. Na první pohled se kombinace těchto poměrů může vzhledem k jejich
charakteristickým znakům zdát neproveditelná a automaticky vyvstává otázka, jestli za jejím
umožněním nestojí především snaha o obcházení ustanovení zákona a neopodstatněné požívání
výhod obou vztahů najednou. Ačkoliv se v praxi tyto snahy objevují a potvrzují rizikovou
povahu souběhu, zastává francouzská právní teorie souběhu výkonu funkce člena řídícího
orgánu a pracovního poměru názor, že z takového stavu mohou společnosti plynout i určité
nezanedbatelné výhody a nelze jej tedy bez dalšího zakázat. Jde zejména o situace, kdy
k souběhu dochází v malých, rodinných společnostech, kde ten, kdo společnost vlastní a z toho
titulu i řídí, zároveň disponuje zvláštními schopnostmi, které jsou základem pro naplnění cílů
a provozování předmětu podnikání společnosti a tyto schopnosti pro společnost vykonává
v pracovním poměru. Ve větších společnostech jde o případ, kdy je pro společnosti výhodné
dosazovat do řídících orgánů své zaměstnance, sledováním snahy je odměnit a motivovat je
k lepším výkonům a umožnit jim podílet se na řízení společnosti, které má význam pro lepší
přehled o fungování společnosti. Ve velkých akciových společnostech, jejichž akcie jsou
obchodované na regulovaných trzích, je účast zaměstnanců na správě společnosti dokonce
jedním z pravidel corporate governance a stává se pro potřeby zdravě fungující společnosti
nezbytnou.42 Pokud vyjdeme z ustanovení zákona, kumulaci funkce člena řídícího orgánu a
zaměstnance nestojí v cestě žádné překážky.43 Zároveň se ale jedná o situaci, která s sebou
42

AUZERO, G., FERRIER, N. Cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social. Répertoire de droit des
sociétés. Janvier 2010. Actualisation Octobre 2016. s. 3.
43
C. Cass. Com. 25 février 1957, no. 56-10019.
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přináší určitá rizika a proto je v případě souběhu potřeba splnění určitých podmínek, aby obě
kumulované smlouvy byly platné a schopné vytvořit požadované právní následky. Tyto
podmínky byly dovozeny judikaturou, systematizovány právní teorií a pro akciovou společnost
jsou zakotveny v zákoně. Dělí se na podmínky obecné a speciální. Na splnění obecných
podmínek se váže platnost a účinnost kumulovaných smluv ve všech formách obchodních
společností. Rozboru těchto podmínek je věnována podkapitola 2.1 této práce. Dále je pro
platnost a účinnost smluv nezbytné splnit podmínky speciální pro jednotlivé typy obchodních
společností, vycházející z konkrétních potřeb každé z nich, které budou rozebrány
v podkapitole 2.2. Poslední podkapitola 2.3. se věnuje situaci, která nastane v případě, kdy
nejsou podmínky popsané v prvních dvou částech splněny a dalšímu osudu smluv, kterých se
tento případ týká.

2.1. Obecné podmínky
V první řadě musí být respektovány podmínky, které vyžaduje obecné smluvní právo pro
pracovní smlouvu a obchodní právo pro platné jmenování do funkce člena řídícího orgánu
společnosti. Tyto smlouvy musí být dále uzavřeny v dobré víře. Cílem smluvních stran tedy
nesmí být obcházení zákona ani využívání výhod ze dvou rozdílných závazků bez náležitého
předmětu závazku. Nicotností budou stiženy smlouvy, které mají mít za cíl znemožnění
odvolání člena řídícího orgánu ad nutum či smlouvy, jejichž jediným cílem je, aby člen řídícího
orgánu společnosti pobíral dvojí odměnu za jednu a tutéž činnost, tedy jednání, jejichž smysl a
účel nerespektuje pravidla veřejného pořádku. Vzhledem k tématu této práce je další rozbor
těchto podmínek bezpředmětný. Uzavření smlouvy musí být skutečné a faktické, nesmí se tedy
jednat o zastřené právní jednání. Z posledního uvedeného vychází tři obecné podmínky
dovozené právní teorií na základě závěrů judikatury francouzských soudů, jejichž existence
prokazuje skutečnou povahu obou smluv a chrání před obcházením zákona. Jde o odlišení
pracovního poměru a poměru vzniklého výkonem funkce člena řídícího orgánu, kdy činnosti
prováděné na základě každého z titulů musí být odlišné. Dále se jedná o existující vztah
podřízenosti při výkonu pracovní činnosti a rozdělení odměn z každé smlouvy.
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2.1.1. Rozdíl mezi činnostmi vykonávanými z titulu funkce člena řídícího
orgánu a na základě pracovního poměru
Pravidelné závěry francouzských soudů dochází k závěru, že souběh je dovolený v případě,
kdy činnosti vykonávané na základě jednotlivých smluv jsou od sebe odlišné a odlišitelné. 44
Judikatura nicméně při posuzování odlišnosti činností dospěla k několika závěrům, kdy lze
možnost souběhu automaticky vyloučit. Následující rozhodnutí v průběhu let vymezila situace,
ve kterých je možnost souběhu omezena či zcela vyloučena. Jde zejména o situace, kdy náplň
práce není dostatečně specifická, či obsah výkonu funkce člena řídícího orgánu společnosti není
upraven zakladatelským jednáním společnosti a jeho rozsah je ze zákona velmi široký:
„Vzhledem k tomu že stanovy neurčily konkrétní rozsahu předmětu činnosti generálního
ředitele a vzhledem k tomu, že M. X. nevykonával funkce, k nimž by bylo zapotřebí speciálních
technických znalostí, a rozsah jeho působnosti byl totožný s tím, který zpravidla náleží
generálnímu řediteli a k tomu požíval bez omezení prerogativů které jsou vlastní pro funkce
generálního ředitele (…) je tato pracovní smlouva neplatná“.45 Dále v případě, že předmět
podnikání společnosti je totožný s pracovní náplní zaměstnance: „Vzhledem k tomu, že předmět
podnikání společnosti má čistě obchodní charakter a společnost má velmi omezený počet
zaměstnanců, náplň práce M. X. coby obchodního ředitele se překrývá s náplní funkce
generálního ředitele.“46 Pochybnosti nastávají i v případě malých či středních společností, kdy
je stanovení hranice a odlišení činností z povahy věci těžší.47 Z těchto rozhodnutí vyplývá že
na výkon činnost člena řídícího orgánu nelze uzavřít pracovní smlouvu.
Dřívější závěry právní teorie označovaly činnosti vycházející z výkonu funkce řídícího
orgánu jako řídící, zatímco ty mající základ v pracovní smlouvě jako technické.48 Toto rozlišení
se v dnešní době stává vcelku nadbytečným, vzhledem k jeho omezené aplikovatelnosti, která
souvisí s modernizací řady pracovních činností, kdy se postupně vytrácí jejich technický
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charakter. Nově se tedy soudy při posuzování případů souběhu soustředí na konkrétní okolnosti
každého případu zvlášť, bez toho, aniž by se omezovaly na vymezení činnosti ve smlouvách.49

2.1.2. Faktická existence vztahu podřízenosti v pracovním poměru
Není třeba se vracet k judikaturní definici vztahu podřízenosti mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem, která je uvedena v bodu 1.4.2. Je ale na místě se věnovat případům, kdy je
pracovní poměr založený na vztahu podřízenosti možné kombinovat s postavením člena
řídícího orgánu obchodní korporace. který se vůči společnosti nachází zásadně v postavení
rovnocenném. Právní teorie vychází z předpokladu, že v určitých případech, zejména pokud je
činností vykonávanou v pracovním poměru funkce vedoucího zaměstnance a statutární orgán
společnosti má široce vymezenou působnost nebo je jednočlenný, je zcela vyloučeno
kombinovat funkci ředitele a zaměstnance v jedné osobě, vzhledem k tomu, že by došlo
k situaci, kdy by dotyčný dával pracovní pokyny sám sobě, což je z logiky věci nemožné a pro
společnost je taková situace nežádoucí.50
Současná koncepce, dle které se existence vztahu podřízenosti v případech konkrétních
členů řídících orgánů posuzuje se zaměřuje na zjištění, zdali má člen řídícího orgánu, kterého
se souběh týká, exkluzivní kompetenci dávat pokyny zaměstnancům společnosti. Pokud tomu
tak není a tento člen podléhá a je podřízen v hierarchickém rozdělení kompetencí ve společnosti
autoritě jiného člena řídícího orgánu, potažmo jiného orgánu společnosti, zejména co do oblasti
náplně práce, je souběh představitelný. Není tedy žádný problém v tom, představit si existenci
reálného vztahu podřízenosti například u náměstků statutárního ředitele (directeur général
délégué), kteří jsou při výkonu své funkce pověřeni asistencí statutárnímu řediteli a
při konečném rozhodování jsou vždy povinni respektovat jeho pokyny. U jednatelů,
statutárních ředitelů či prezidentů správních rad není kumulace obou vztahů vyloučena ze
zákona, z čehož judikatura konstantně dovozuje, že není zakázána. V těchto případech je
nicméně složitější vztah podřízenosti prokázat, předně proto, že dle judikatury Kasačního soudu
k vytvoření vztahu podřízenosti těchto představitelů řídících orgánů nestačí pravidelné pokyny
o směřování společnosti od správní rady nebo společníků týkající se jeho činnosti: „Vzhledem
k tomu, že (…) kontrola společnosti byla vykonávána společníky pobývajícími v Nizozemsku, a
49
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jejich vzdálenost umožnila M. X. aby se stal jedinou osobou, která je fakticky způsobilá
organizovat obchodní činnost společnosti bez jakýchkoliv omezení měla za následek, že
společníci ponechali jednateli při řízení společnosti absolutní, neomezené kompetence (…) tyto
pravidelné pokyny neměly za následek vytvoření vztahu podřízenosti a faktické založení
pracovního poměru.“51 A dále proto, že ve většině případů náleží prezidentu správní rady –
generálnímu řediteli či jednateli společnosti výlučná působnost řídit společnost a jednat za ni,
která vzhledem k principu zákazu udělování pokynů sobě samému vylučuje možnost kumulace
s pracovním poměrem.52
Zjišťování existence vztahu podřízenosti je opět značně kasuistické, přesto ale existuje
několik obecných znaků, dle kterých lze (ne)existenci tohoto vztahu dovodit. Mezi tyto znaky
patří velikost společnosti, účast člena řídícího orgánu na jejím základním kapitálu, forma
společnosti, rozsah kompetencí, postavení v hierarchické struktuře orgánů společnosti či
speciální odborné znalosti. V menších společnostech a těch, které jsou postaveny na rodinném
základu obzvlášť, dochází ke kumulaci funkcí často. V těchto společnostech je vzhledem
k jejich úzce vymezenému předmětu podnikání složitější rozlišit činnosti typické pro pracovní
poměr a ty, které vycházejí z výkonu funkce člena statutárního orgánu. Současně tyto
společnosti zpravidla trpí nedostatečně upravenou dělbou kompetencí, což činí dosažení
požadavku vztahu podřízenosti složitější. Velikost však není ničím více než pomocným
faktorem při určování vztahu podřízenosti a možnost zachování souběhu i v menších
společnostech není zcela vyloučena. Důležitější indicií je postavení osoby, která vztahy
kumuluje v hierarchii orgánů společnosti zejména co do její účasti na základním kapitálu.
Z toho důvodu jednatel společnosti s ručením omezeným, který je zároveň jejím většinovým
společníkem, není nikdy způsobilý k uzavření pracovního poměru se společností.53 Pro určení
postavení osoby v hierarchii orgánů společnosti jejích kompetencí je stěžejní i konkrétní forma
společnosti a rozsah působnosti, kterou je při jejím řízení osoba pověřena. Okruh kompetencí,
které jsou zakladatelským právním jednáním vyjmuty z působnosti řídícího orgánu, umožňuje
souběh s pracovním poměrem, jehož náplní práce jsou určeny přesně tyto vyjmuté
kompetence.54
Obecně platí, že existence pracovní smlouvy je zachována, pokud ten, jehož se souběh týká,
dostává instrukce a pokyny, které se vymykají běžné komunikaci s ostatními členy řídícího
51
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orgánu nebo dalšími orgány společnosti. Oproti tomu absence jakýchkoliv pokynů či absolutní
nezávislost nemůže než možnost takového souběhu vyloučit.

2.1.3. Odměna
Pro faktickou povahu a platnost pracovní smlouvy je nezbytné, aby ten, kdo vykonává
činnost na základě pracovní smlouvy pobíral za její výkon příslušnou odměnu.55 V případě
absence odměny za vykonanou práci v pracovní smlouvě pracovní smlouva reálně neexistuje a
z logiky věci nezakládá pracovní poměr. Pro posouzení přípustnosti souběhu výkonu funkce
člena řídícího orgánu a pracovního poměru je vyžadováno, aby osobě, které se souběh týká,
byla vyplácena alespoň jedna odměna za práci vykonávanou na základě pracovní smlouvy.
Existence dvojího odměňování není nezbytná, vzhledem k tomu, že člen řídícího orgánu může
svou funkci vykonávat i bezplatně. Odměna za práci odvedenou v pracovním poměru je
nezbytnou podmínkou pro stanovení rozdílu mezi činnostmi vykonávanými na základě
pracovní smlouvy a činnostmi pramenícími z výkonu funkce člena statutárního orgánu, bez
které není možné přistoupit k hodnocení, zda je pracovní smlouva faktická a činnost
vykonávaná na jejím základě odlišná od výkonu funkce a tím pádem zdali je souběh dovolený
či není. Samotné stanovení dvou odlišných odměn ale automaticky nezakládá splnění těchto
podmínek a přípustnost souběhu. Toto rozdělení pro odlišení činností je judikaturou
považováno za nepřímou indicii.56 V současné judikatuře se této podmínce dostává spíš
podpůrné než určující povahy.

2.2. Speciální podmínky souběhu pro jednotlivé typy obchodních
společností
Ačkoliv je splnění shora uvedených obecných podmínek pro přípustnost souběhu nezbytné,
není automaticky dostačující. V závislosti na formě obchodní společnosti vyžaduje francouzská
úprava splnění komplementárních podmínek regulujících situace, ve kterých dochází k souběhu
v závislosti na rozdělení kompetencí ve společnosti a společenském významu formy
společnosti. Pro některé formy společností jsou podmínky zakotvené v zákoně, zatímco u
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jiných forem společností je od stanovení dalších podmínek zcela upuštěno. Striktní zákonná
úprava se tradičně týká akciové společnosti, jejíž společenský význam dalekosáhle překračuje
okruh osob účastnících se na jejím fungování a třetí strany s ní spolupracující. Odlišná je také
úprava pro akciové společnosti, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaných
trzích. Kromě zákonodárce se regulací v této oblasti zabývají i autority působící na finančních
trzích které vydávají kodexy corporate governance – code AFEP-MEDEF. Tato kapitola nabízí
rozbor situace ve společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti s monistickým
systémem vnitřní struktury a poté akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřní
struktury.

2.2.1. Společnost s ručením omezeným
Pro společnost s ručením omezeným neurčuje Code de commerce žádné zvláštní podmínky,
za kterých je možné kumulovat pracovní smlouvu s výkonem funkce člena řídícího orgánu, ani
takovou kumulaci nezakazuje. Z absence zákonných ustanovení dovozuje judikatura
francouzských soudů, že souběh výkonu funkce jednatele a zaměstnance je možný, ať už je
pořadí, ve kterém došlo k uzavření smluv jakékoliv.57 Zaměstnanec společnosti s ručením
omezeným může být jmenován jednatelem stejně tak jako jednatel může se společností uzavřít
pracovní smlouvu na činnost odlišnou od náplně jeho funkce po svém zvolení. Jediné
podmínky, které musí být splněny, jsou obecné podmínky souběhu uvedené v předchozí
kapitole. Pracovní smlouva tedy musí být uzavřena na výkon faktické činnosti, která se
nepřekrývá s činností jednatele a jednateli je na základě pracovního poměru vyplácena mzda
odlišná od odměny za výkon funkce (pokud je úplatná) a je v podřízeném postavení vůči jinému
jednateli či orgánu společnosti.
Judikatura v průběhu času dospěla k rozhodnutím, která napomáhají přesnějšímu
vyhodnocení (ne)naplnění těchto požadavků. Některé z nich, jako velikost společnosti či náplň
práce totožná s předmětem podnikání společnosti již byly uvedeny výše. Pro určení vztahu
podřízenosti jsou pro ilustraci uvedena další rozhodnutí, která napomáhají bližšímu určení, kdy
je tento vztah ve společnosti s ručením omezeným možný a kdy již nikoli. Vztah podřízenosti
existuje, pokud je jednatel podřízen v hierarchii společnosti jinému orgánu. Taková situace
nastane, pokud je působnost jednatele omezená společenskou smlouvou či je k některým
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úkonům zapotřebí souhlasu valné hromady.58 Dále pokud z pracovní smlouvy vyplývá, že
jednateli hrozí při nedodržení pracovních povinností stejné sankce jako zaměstnancům (např.
důtky za pozdní příchody)59 a v případě, kdy má společnost více jednatelů a pokud je jednatelzaměstnanec podřízen dalším jednatelům, zejména co do určení jeho pracovní doby či absence
autonomie při rozhodování v oblasti, za kterou nese při výkonu činnosti z pracovní smlouvy
odpovědnost.60 Naproti tomu je vztah podřízenosti vyloučen vždy v případech, kdy je jednatel
zároveň většinovým společníkem společnosti,61 dále pokud je zaměstnanec v manželském
svazku s jednatelem, respektive většinovým společníkem, pokud je zaměstnanec zároveň
jednatelem společnosti, která je většinovým společníkem zaměstnavatele62 nebo pokud je
rozdělení na řízení společnosti jednatelem a technické řízení zaměstnancem čistě fiktivní.63
Vzhledem k tomu, že uzavření pracovní smlouvy mezi jednatelem a společností je ze své
podstaty dohoda, kterou by jednatel uzavíral sám se sebou, spadá tento proces do režimu
conventions réglementées. K jejímu uzavření je zapotřebí schválení valnou hromadou
společnosti, kdy jednatel, pokud je zároveň společníkem, nemá právo v této věci hlasovat.
Tímto postupem je schvalována i odměna, která má být za odvedenou práci poskytnuta i
případné nadcházející modifikace pracovní smlouvy. Pokud ke schválení valnou hromadou
nedojde, smlouva je nadále platná, ale vzniká tím odpovědnost jednatele vůči společnosti, která
po něm může vymáhat škodu jí takto vzniklou.64

2.2.2. Akciové společnosti
U akciových společností jsou podmínky kumulace výkonu funkce člena řídícího orgánu a
zaměstnance upraveny podrobněji, zákonem i tzv. „soft law“ dokumenty vydávanými
autoritami působícími na poli regulovaných finančních trhů.65 Je potřeba rozlišovat mezi
úpravou společnosti s monistickým a dualistickým systémem vnitřní struktury, ale i společnosti
kótované a nekótované. Dále se rozdíly týkají pravidel pro jednotlivé představitele řídících
orgánů a přípustnost souběhu závisí také momentu, kdy byla pracovní smlouva uzavřena.
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2.2.2.1.

Akciová společnost s monistickým systémem vnitřní struktury

Tato kapitola je rozdělena podle systematiky Code de commerce a představuje postupně
pravidla stanovena pro jednotlivé představitele řídících orgánů v monistických akciových
společnostech, kdy je jednotlivě rozebíráno postavení člena správní rady (administrateur),
předsedy správní rady (président) a statutárního ředitele (directeur général).

2.2.2.2.

Člen správní rady

Možnost uzavřít pracovní smlouvu souběžně s výkonem funkce člena správní rady se liší
v závislosti na momentu, kdy byla pracovní smlouva uzavřena.
Případ, kdy by měla pracovní smlouva být uzavřena až po jmenování do funkce člena
správní rady Code de commerce výslovně neupravuje. Judikatura v tomto ohledu dospěla
k závěru, že člen správní rady nesmí za žádných okolností po dobu trvání svého mandátu
uzavřít se společností pracovní smlouvu, ať je obsah činnosti vykonávané na základě takové
smlouvy jakýkoliv. Argumentace se zakládá na výkladu článků L. 225-44 C. Com., dle kterého
nesmí člen správní rady pobírat od společnosti žádnou odměnu vyjma případů výslovně
stanovených v zákoně,66 a L. 225- 22, který stanoví postup pro případ, kdy je možné, aby byl
členem správní rady jmenován zaměstnanec, který již má platně uzavřenou pracovní smlouvu.
Argumentací a contrario k článku L. 225-22 v kombinaci s článkem L. 225-44 Code de
commerce došel Kasační soud k závěru, že situace, kdy by člen správní rady uzavřel pracovní
smlouvu až po svém zvolení, není možná.67
Z tohoto pravidla stanoví Code de commerce výjimku, uvedenou v článku L. 225-21-1,
zavedeného novelou o zjednodušení zákonů a ulehčení správních postupů v souladu
s doporučením Komise č. 2003/361/CE. V souladu s tímto článkem může pracovní smlouvu se
společností uzavřít člen její správní rady i po svém zvolení do funkce, pokud je společnosti
velikostí malá nebo střední68 a pracovní smlouva musí být uzavřena na výkon faktické práce.
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Touto větou zakotvuje článek L. 225-21-1 pro členy správní rady jednu z obecných podmínek
souběhu dovozených právní teorií.
Naopak nic nebrání opačnému postupu, tedy že zaměstnanec, který již má uzavřenou
pracovní smlouvu, bude zvolen do funkce člena správní rady. Podmínkou je opět pracovní
smlouva uzavřená na výkon faktické činnosti. I zde převzal zákonodárce do znění ustanovení
obecnou podmínku souběhu dovozenou judikaturou. Zároveň počet členů správní rady, kteří
mají se společností zároveň uzavřenou pracovní smlouvu nesmí překročit zákonem stanovený
limit jedné třetiny celkového počtu všech členů správní rady. Toto pravidlo má zajistit, aby
předseda správní rady, který má z podstaty své funkce vykonávat dozor nad zaměstnanci nebyl
fakticky kontrolován zaměstnanci. Zákon nestanoví sankci pro případ, že by tento limit nebyl
respektován. Analogickým výkladem článku L. 225-22 al. 1 lze ale dojít k závěru, že volba
členů správní rady z řad zaměstnanců nad tento limit je nicotná.69

2.2.2.3.

Předseda správní rady a statutární ředitel

Vzhledem k tomu, že předseda správní rady je zároveň členem správní rady, vztahují se na
něj stejná pravidla uvedená v předchozí kapitole i příslušná judikatura. Předseda správní rady
nemůže uzavřít pracovní smlouvu po jmenování do funkce, jinak ale není kumulace vztahů
ničím omezena. Je ale třeba říci, že v praxi je v této situaci složitější dostát naplnění obecných
podmínek, a to z toho důvodu, že pro funkci předsedy správní rady se z podstaty jeho funkce
těžko prokazuje vztah podřízenosti vůči jiným orgánům, stejně tak jako rozsah kompetencí,
které mu z funkce přísluší, zpravidla konzumuje činnosti vymezené v pracovní smlouvě.70
Statutární ředitel může vykonávat svou funkci v souběhu s pracovní smlouvou za
podmínek, že pracovní smlouva má faktický charakter, je uzavřena na fakticky vykonávanou
činnost odlišného charakteru a neohrožuje možnost jeho okamžitého odvolání. Za splnění
obecných podmínek pro uznání souběhu není v kumulaci těchto vztahů problém. Pokud
k uzavření pracovní smlouvy dojde až po zvolení do funkce, podléhá tato smlouva schválení
procedurou conventions réglementées.
V případě, že jsou v konkrétní společnosti funkce předsedy správní rady a statutárního
ředitele spojeny v jedné osobě (PDG), platí pro tento případ stejná pravidla, jako pro členy
správní rady.
69
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2.2.3. Akciová společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury
2.2.3.1.

Člen představenstva

Člen představenstva akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřní struktury může
bez omezení uzavřít se společností pracovní smlouvu, samozřejmě za splnění obecných
podmínek. Tento závěr vychází z absence zákonného zákazu kumulace vztahů z pracovní
smlouvy a výkonu funkce a je potvrzen v článku L. 225-61 C. Com, který stanoví, že v případě,
kdy má člen představenstva se společností uzavřenou pracovní smlouvu, neznamená jeho
odvolání z funkce zároveň ukončení pracovního poměru.71 V případě, že je pracovní smlouva
uzavřena až po nástupu do funkce člena představenstva, podléhá její schválení, stejně jako
v ostatních případech procesu conventions réglementées.
Úprava akciové společnosti s dualistickou strukturou řízení a judikatura, která se k této
formě společnosti váže, je poměrně kusá, což souvisí s tím, že ve francouzském prostředí je
tradičním modelem akciové společnosti model monistický. K založení akciové společnosti
podle dualistického systému v praxi téměř nedochází a tím klesá i potřeba výkladu ustanovení,
která tento model upravují.

2.3. Osud smluv, které nesplňují podmínky přípustného souběhu
Osud smluv, které nesplňují pravidla přípustného souběhu se liší v závislosti na tom, která
z podmínek není v konkrétním případě splněna. Prvním následkem může být nicotnost, a to
buď pracovní smlouvy, nebo jednání, kterým došlo ke jmenování do funkce člena řídícího
orgánu. Druhým, méně závažným následkem je pozastavení účinnosti pracovní smlouvy.

71

AUZERO, G., FERRIER, N. Cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social. Répertoire de droit des
sociétés. Janvier 2010. Actualisation Octobre 2016. s. 17.

37

2.3.1. Nicotnost pracovní smlouvy
Nicotnost pracovní smlouvy nastává případech, kdy je pracovní smlouva uzavřena mezi
společností a členem správní rady akciové společnosti po jeho zvolení do funkce, tato smlouva
je uzavřena v rozporu se zákonem a je stižena absolutní neplatností.72 V těchto případech je
člen správní rady povinen vrátit společnosti všechny odměny, kterých se mu na základě
pracovní smlouvy dostalo. Rozhodnutí Kasačního soudu zásadně odmítají snahy členů
správních rad o přiznání nároku na odměnu za práci odvedenou pro společnost na základě
nicotné pracovní smlouvy z titulu bezdůvodného obohacení na straně společnosti.73
V ostatních případech, kdy je možnost členů řídících orgánů uzavřít pracovní smlouvu
neomezená, zakládá nicotnost pracovní smlouvy porušení obecných podmínek smluvního
práva. Jde o situaci, kdy smluvní strany pracovní smlouvu uzavírají ve zlé víře s cílem omezit
účinky ustanovení zákona, nebo o případy, kdy strany tento úmysl nemají, ale smlouva ve
skutečnosti nezakládá pracovní poměr. V případech kumulace pracovních smluv a funkcí
výkonu členů řídících orgánů půjde zejména o nedostatečný rozdíl mezi činnostmi
vykonávanými na základě rozdílných vztahů. V posledním případě je pracovní smlouva nicotná
na základě článku 1108 Code civil, kdy jí podle obecného smluvního práva chybí jedna
z podstatných náležitostí smlouvy – zákonný předmět.74
Mezi další případy, kdy je pracovní smlouva shledána nicotnou patří situace, kdy je smlouva
v rozporu s veřejným pořádkem nebo pokud je její předmět protizákonný, což může být případ,
kdy smlouva nepřímo ohrožuje princip odvolatelnosti ad nutum, například z důvodu stanovení
příliš vysokého odstupného při zrušení pracovní smlouvy.75

2.3.2. Nicotnost zvolení do funkce člena řídícího orgánu
Jediným případem, kdy může být z důvodu souběhu za nicotné prohlášeno jednání, kterým
byl člen řídícího orgánu společnosti do své funkce zvolen je případ uvedený v bodu 2.2.3.1.,
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kdy byl člen správní rady akciové společnosti zvolen z řad zaměstnanců a zároveň byl jeho
zvolením překročen limit jedné třetiny členů správní rady, které je možné z řad zaměstnanců
zvolit.

2.3.3. Pozastavení účinnosti pracovní smlouvy
Pozastavení účinnosti nastává v případech, kdy je zaměstnanec jmenován do funkce člena
řídícího orgánu a podmínky pro zachování obou smluv nejsou splněny. Nejčastěji jde o
pohlcení náplně práce kompetencemi člena řídícího orgánu či neexistující vztah podřízenosti.
Judikatura se shoduje, že v takových případech nastává ex lege pozastavení účinnosti pracovní
smlouvy. Výjimkou je, pokud smluvní strany projevily odlišnou vůli.76 Toto řešení je výhodné
pro zaměstnance, který má jistotu, že v okamžiku, kdy jeho funkce v řídícím orgánu společnosti
skončí, nabude jeho pracovní smlouva plné účinnosti a on se s jistotou může vrátit na pracovní
pozici, kterou vykonával před nástupem do funkce člena řídícího orgánu. Zároveň pokud by
měl pracovní poměr jmenováním do funkce člena řídícího orgánu automaticky skončit, mohli
by se zaměstnavatelé k tomuto řešení uchylovat, pokud by se zaměstnancem nechtěli rozvázat
pracovní poměr podle důvodů taxativně vymezených v Code du travail. Zaměstnanec, který je
jednou jmenovaný do funkce člena řídícího orgánu je odvolatelný v každé chvíli a bez udání
důvodu a toto řešení tedy slouží i k zamezení obcházení ustanovení Code du travail. Je nutné
přiznat, že v praxi je tato hypotéza představitelná obtížněji, zejména v případě, kdy byl člen
řídícího orgánu ze své funkce odvolán pro rozpory se společností, což zpravidla vede i k
následnému zrušení pracovního poměru. Znovu nabytá účinnost pracovní smlouvy má ale za
následek povinnost společnosti - zaměstnavatele vyplatit zaměstnanci zákonné nebo smluvní
odstupné. To se v souladu se závěry Kasačního soudu vypočítává za celkovou dobu, kdy byla
pracovní smlouva uzavřena, včetně doby, kdy byla její účinnost pozastavena.77 Pokud je ale
odstupné v pracovní smlouvě sjednáno smluvními stranami a nevypočítává se ze zákona, nesmí
být sjednáno v nepřiměřené výši. Pokud by tomu tak bylo, dalo by se uvažovat o tom, že takové
ujednání má vést k obcházení ustanovení zákona o okamžité odvolatelnosti člena řídícího
orgánu a je tedy nepřímým důkazem pro nedovolený souběh.
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3. Přístup k otázce přípustnosti souběhu výkonu funkce člena
statutárního orgánu a pracovního poměru v české právní úpravě
Otázka možnosti souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace
s pracovním poměrem, kdy je zároveň korporace v postavení zaměstnavatele, je v českém
právním prostředí nevyčerpatelným tématem k diskusi. Až na krátkou výjimku z období mezi
lety 2012 až 2013 zákonodárce tuto problematiku nereguluje a nechává tak její řešení na
výkladu zákona obecnými soudy a Nejvyšším soudem. Výklad těchto rozsudků a závěry
odborné veřejnosti kdy je pro společnosti bezpečné se k souběhu uchýlit jsou nejednoznačné a
obecně není souběh doporučován. Tato kapitola stručně reflektuje historický vývoj právní
úpravy a řešení otázky souběhu v České republice a následně se soustředí na příslušnou
judikaturu českých soudů a závěry, ke kterým došla za použití systematiky odvozené pro tuto
problematiku francouzskou doktrínou, která byla představena v části druhé této práce.

3.1. Historický vývoj v přístupu k otázce přípustnosti souběhu výkonu
funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru v České
republice
Prvorepubliková právní teorie ani judikatura nepovažovala souběh obchodně právního a
pracovně právního vztahu člena statutárního orgánu ke společnosti za problematický, ačkoliv
přísně rozlišovala, z titulu kterého vztahu ke společnosti člen orgánu jedná. Vodítkem pro
určení pomyslné hranice mezi těmito vztahy bylo, zda člen orgánu nachází v situaci, kdy
působnost k jednání náleží výlučně statutárnímu orgánu, či v situaci, kdy by de facto mohl
jednat jakýkoliv zmocněnec společnosti. Podle toho pod kterou z těchto situací se jednání
podřadilo se posuzovala platnost úkonu člena statutárního orgánu.78 Soudy se v té době
podrobně nezabývaly rozsahem působnosti statutárního orgánu či možným překryvem činnosti
zaměstnance s obchodním vedením.
Po roce 1948 byla zavedena koncepce sovětské právní vědy, kterou se ustavil monopol
pracovního poměru a otázka přípustnosti souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a
pracovního poměru v jedné osobě se stala bezpředmětnou. Funkce člena statutárního orgánu
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poměru v obchodních společnostech. [online], [cit. 25.5.2017].
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společnosti byla povinně vykonávána na základě pracovního poměru. Toto pravidlo bylo
výslovně upraveno tehdejšími právními předpisy a soudy ani odborná veřejnost je nikterak
nezpochybňovaly.79
Otázka přípustnosti souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru
se znovu stala aktuální až po roce 1989. Debatu o přípustnosti souběhu rozvířil a výchozím
bodem pro všechna budoucí rozhodnutí v této oblasti byl rozsudek Vrchního soudu v Praze ze
dne 21. dubna 1993 sp. zn. 6 Cdo 108/92. Tímto rozsudkem dospěl Vrchní soud v Praze ke
dvěma závěrům, ze kterých vychází přístup posuzování přípustnosti souběhu dodnes. V prvním
závěru soud dovodil, že výkon funkce člena statutárního orgánu nelze vykonávat v pracovním
poměru, vzhledem k tomu, že se nejedná o druh závislé práce jak ji vymezuje zákoník práce.80
Druhým závěrem pak soud dovodil, že pokud by náplň práce sjednaná v pracovní smlouvě
nebyla činností, která je náplní funkce člena statutárního orgánu, nic nebrání tomu, aby tento
člen se společností uzavřel na tuto odlišnou činnost pracovní poměr bez omezení.81 Závěry
tohoto judikátu byly převzaty v navazujících rozhodnutích Nejvyššího soudu, který je
v odůvodnění rozsudků zmiňuje i dnes.82 Dalším posunem při posuzování přípustnosti souběhu
výkonu funkce člena statutárního orgánu s pracovní smlouvou znamenalo usnesení Nejvyššího
soudu 21 Cdo 2093/2006. Tímto usnesením Nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí odvolacího
soudu, které mimo jiné uvádí, že povaha souběžně uzavřené smlouvy se neposuzuje podle jejího
názvu, ale podle činnosti na základě této smlouvy fakticky vykonávané. Pokud tato činnost
spadá pod výkon obchodního vedení, je souběh nepřípustný a pracovní poměr neplatný.
Řešení otázky přípustnosti souběhu nastolené výše uvedenými rozhodnutími se stalo
obecně přijímaným pravidlem, které Nejvyšší soud přebral v odůvodněních následujících
rozhodnutí bez toho, aniž by je podstatným způsobem rozvinul. V souvislosti s nimi proběhla
i teoretická diskuze na téma přípustnosti souběhu, která se zabývala jejich výkladem s tím, že
závěr odborné veřejnosti vedl k názoru, že souběh není absolutně vyloučený, nicméně existuje
hranice mezi souběhem dovoleným a nedovoleným. Zároveň tento názor vedl k závěru, že
vzhledem k širokému vymezení činností, které spadají do působnosti statutárního orgánu,
zejména pojmu obchodního vedení Nejvyšším soudem, jsou v praxi jakékoliv pokusy o
dovolený souběh riskantní. Široká podnikatelská a právnická veřejnost však nepřikládala
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konzistentní judikatuře ani názorům odborné veřejnosti přílišný význam a v praxi k souběhům
běžně docházelo i nadále.83
Tento přístup trval až do přijetí rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. prosince
2010 ve kterém přejal závěry Nejvyššího soudu i pro veřejnoprávní účely a odmítl přiznat
jednateli společnosti s ručením omezeným účast na nemocenském pojištění, neboť ta mu
nemohla vzniknout na základě neplatně uzavřené pracovní smlouvy, jejíž neplatnost vyplývá
z nedovoleného souběhu pracovního poměru a výkonu funkce člena statutárního orgánu.84 Toto
rozhodnutí rozpoutalo vášnivou mediální diskuzi na téma přípustnosti souběhu a vedlo
k urychlenému přijetí novely obchodního zákoníku, která od 1.1.2012 umožnila souběh výkonu
funkce statutárního orgánu a pracovního poměru s tím, že nadále mělo být možné vykonávat
členem statutárního orgánu na základě pracovní smlouvy i činnosti, které spadají do
obchodního vedení.85 Nedošlo tedy k nastavení hranic přípustného souběhu. Zákonodárce touto
novelou bez hlubšího vysvětlení legalizoval s odvoláním na potřeby praxe judikaturou do té
doby odmítané souběhy nepřípustné. Řešení § 66d obchodního zákoníku „Pověření obchodním
vedením“ bylo v právnické literatuře přijato s určitými rozpaky. Dle názoru právní teorie byl
mechanismus zavedený tímto ustanovením zbytečně komplikovaný, nejasný a vyvolával řadu
dalších otázek, na které nenabízel uspokojivé odpovědi. Smyslu novely nenapomohla ani
skutečnost, že rozdíly mezi zaměstnanci, jednateli a členy představenstva v daňových
předpisech a předpisech upravujících sociální pojištění, které byly v praxi nejčastějším
důvodem souběhů, byly s účinností k 1.1.2012 vyrovnány změnami v zákoně o dani z příjmu a
o nemocenském pojištění.86
1.1.2014 vešel v účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích,
v jehož finálním znění není §66d obsažen. Odborná veřejnost zastává názor, že souběh tak, jak
jej upravoval § 66d obchodního zákoníku, nadále možný není.87 Obdobně se vyjadřuje i
důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích: „Tato změna reaguje na stávající
nejistotu ohledně možnosti, resp. nemožnosti souběhu funkce člena statutárního orgánu a
pracovního poměru na tutéž činnost. Případná možnost takového souběhu byla dovozována
právě s ohledem na uvedené pravidlo. Napříště se tak stanoví najisto, že souběh funkce na téže

83

RANDL, P., VRAJÍK, M. Souběhy funkce od A do Z, 1. část, In ASPI, [online], [cit. 25.5.2018].
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. 3 Ads 119/2010.
85
Zákon č. 351/2011 Sb.
86
PRAVDOVÁ, M., JOSKOVÁ, L. Souběh funkce podle obchodního zákoníku? Větší riziko než dřív. In Daně a
právo v praxi, 2012, č. 5. s. 12.
87
LASÁK, J. In LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích.
Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 500.
84

42

činnost možný není. V tomto ohledu se uplatní rozhodovací praxe Nejvyššího soudu vážící se
k obchodnímu zákoníku ve znění účinném do 31. prosince 2011.“ Tento závěr potvrdilo i
ministerstvo spravedlnosti v tiskové zprávě ze dne 11. července 2014.
Ačkoliv výkon obchodního vedení členem statutárního orgánu z titulu pracovní smlouvy
není nadále přípustný, ustanovení § 61 odst. 3 ZOK počítá s možností uzavření pracovní
smlouvy mezi společností a členem statutárního orgánu. Na základě výše uvedeného dospěla
odborná veřejnost k závěru, že za nové úpravy bude možné se navrátit k řešení otázky
přípustnosti souběhu známému z doby před novelou a že judikaturní závěry z této doby jsou
nadále využitelné.88 Znovu se tedy stala aktuální výkladová otázka, kde leží hranice, která
odděluje přípustný souběh od nepřípustného.
Nadto vzešly z nové úpravy další otázky, které daly problematice přípustnosti souběhu
smlouvy o výkonu funkce a pracovní smlouvy další, zcela nový rozměr. Řeč je o ustanovení §
59 odst. 1 ZOK: „Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se řídí
přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce,
byla-li uzavřena, nebo z tohoto zákona plyne něco jiného.“ V právní teorii se objevil názor
(který později potvrdil i nález89 Ústavního soudu a na něj navazující rozsudek90 Nejvyššího
soudu), že takovou podpůrně sjednanou smlouvou může být i smlouva pracovní.91 Tento závěr
nicméně neznamená revoluci ve výkladu. Činnost náležející do výkonu funkce člena
statutárního orgánu i nadále nelze vykonávat v pracovním poměru. Závěr nálezu je takový, že
na základě § 59 odst. 1 je možné, aby si strany pro smlouvu o výkonu funkce podpůrně sjednaly
režim pracovní smlouvy. Ustanovení zákoníku práce, která budou v rozporu s ustanoveními
zákona o obchodních korporacích týkajících se smlouvy o výkonu funkce, se ale na takovou
smlouvu nepoužijí. Ústavní soud v odůvodnění nálezu uvedl mimo jiné i to, že nižší soudy své
rozsudky dostatečně neodůvodňovaly. Zákonodárce souběh v žádném ustanovení právního
řádu nevylučuje a pokud ho ve svých rozsudcích vylučují nižší soudy, musí takový zásah do
soukromých práv a autonomie vůle osob náležitě odůvodnit. Jejich nedostatečná argumentace
v této věci vede k narušování legitimity soudních rozhodnutí a principu právní jistoty.
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3.2. Zmapování podmínek pro přípustný souběh v judikatuře českých
soudů za využití francouzské systematiky podmínek pro přípustný
souběh
Otázkou, jejíž zodpovězení si klade za cíl tato diplomové práce není, zda je souběh možný
či vyloučený. Vycházím ze základního předpokladu, že z právního řádu ČR, judikatury a
potřeb praxe vyplývá, že není možné souběh zcela vyloučit. Tato práce se tedy snaží dospět
k přesnějšímu vymezení hranice mezi nepřípustným a přípustným souběhem, která by alespoň
částečně pomohla zvýšit míru právní jistoty v této oblasti. Jak je zmíněno v úvodu, argumentace
francouzských soudů v otázce přípustnosti souběhu je v porovnání s argumentací českých
soudů propracovanější a systém podmínek přípustnosti souběhu dovozený francouzskou právní
teorií systematičtější. Z toho důvodu se v této části vychází ze systému podmínek přípustného
souběhu dovozeného francouzskou doktrínou, který je využíván ke zmapování podmínek
v průběhu let dovozených judikaturami českých soudů.

3.2.1. Obecné podmínky
Aby vůbec bylo možné přistoupit k posouzení, zdali dochází k dovolenému či
nedovolenému souběhu, musí být u obou smluv splněny základní podmínky jejich vzniku.
V případě vzniku funkce člena statutárního orgánu jde o platnost jeho jmenování do funkce a
v případě pracovního poměru o platné uzavření pracovní smlouvy. Jedná se základní podmínky
pro založení poměru člena statutárního orgánu-zaměstnance se společností a stejně jako
v kapitole o obecných podmínkách přípustného souběhu podle francouzského práva nemá
jejich další zkoumání pro účely této práce význam. Následující kapitoly se proto vždy zabývají
případy, ve kterých byly oba poměry založeny platně.

3.2.1.1.

Rozdíl mezi činnostmi vykonávanými z titulu funkce člena řídícího

orgánu a na základě pracovního poměru
Požadavek, aby náplň práce a činnosti vykonávané v souvislosti s výkonem funkce člena
statutárního orgánu byly odlišné vyplývá z rozsudku Vrchního soudu v Praze z 21. dubna 1993,
sp. zn. 6 Cdo 108/92. Ten dospěl ke dvěma závěrům, kterými vytvořil základy pro vznik celého
mechanismu přípustnosti souběhu v českém právním prostředí. Prvním z těchto závěrů je, že
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výkon funkce člena statutárního orgánu nelze vykonávat v pracovním poměru, protože se
nejedná o druh závislé práce: „Činnost statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným
nevykonává fyzická osoba v pracovním poměru, a to ani v případě, že není společníkem, neboť
výkon funkce statutárního orgánu společnosti není druhem práce ve smyslu ustanovení § 29
odst.l písm.a) zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zák. práce") a vznik a zánik tohoto právního vztahu není upraven pracovněprávními předpisy
a řídí se obsahem společenské smlouvy.“ Druhým závěrem pak bylo, že pokud se nejedná o
výkon činnosti, která je náplní funkce člena statutárního orgánu, může člen statutárního orgánu
se společností uzavřít pracovní poměr bez omezení: „Skutečnost, že fyzická osoba je
společníkem společnosti s ručením omezeným nebo že byla ustavena statutárním orgánem
společnosti, sama o sobě nebrání tomu, aby navázala s touto společností pracovní poměr nebo
jiný pracovněprávní vztah, pokud jeho náplní není výkon činnosti statutárního orgánu. I když
je fyzická osoba společníkem společnosti s ručením omezeným a je jako její statutární orgán
oprávněna za ni jednat, jde - jak správně uvádí dovolatelka - o rozdílné subjekty práva, mezi
nimiž může být uzavřena smlouva směřující ke vzniku pracovněprávního vztahu; pracovní
smlouva může např. vymezit předmět činnosti společníka ve společnosti nebo stanovit další
práva a povinnosti toho, kdo byl ustaven statutárním orgánem společnosti, a takový právní
úkon není neplatným podle ustanovení § 242 odst. 1 písm. a) zák. práce, neboť se svým
obsahem ani účelem nepříčí zákonu, neobchází jej a ani se jinak nepříčí zájmům společnosti.“
Na závěry, ke kterým došel Vrchní soud v tomto rozsudku, poté navázala judikatura Nejvyššího
soudu, která tyto závěry beze změny převzala a dále je rozvinula. Za všechny je možné uvést
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. listopadu 1998, sp. zn. 21 Cdo 11/98, ve kterém soud
dále specifikoval požadavek odlišných náplní činností v situaci souběhu: „I když je fyzická
osoba, jako statutární orgán společnosti, oprávněna za ni jednat, jde - jak výše uvedeno - o
rozdílné subjekty práva, mezi nimiž může být uzavřena smlouva směřující ke vzniku
pracovněprávního vztahu; pracovní smlouva může např. vymezit druh práce společníka ve
společnosti nebo stanovit další práva a povinnosti toho, kdo byl ustaven statutárním orgánem
společnosti (jednatele), a takový právní úkon není neplatným podle ustanovení § 242 odst. 1
písm. a) zák. práce, neboť se svým obsahem ani účelem nepříčí zákonu, neobchází jej a ani se
jinak nepříčí zájmům společnosti. Podstatné však je, že obsah takového pracovněprávního
vztahu nemůže být shodný s obsahem činnosti jednatele, ale může se týkat jen činností od práce
jednatele odlišných.“
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Pracovní smlouva uzavřená mezi společností a členem jejího statutárního orgánu nesmí mít
povahu zastřeného právního jednání a náplň práce v ní uvedená musí skutečně odpovídat práci,
kterou člen statutárního orgánu pro společnost vykonává. Činnost na kterou je smlouva
uzavřená se neposuzuje podle názvu smlouvy, ale podle činnosti, která je na jejím základě
fakticky vykonávaná. Pokud taková činnost není odlišná od náplně funkce statutárního orgánu
společnosti, nemůže být pracovní smlouva shledána platnou. Pouhé odlišné pojmenování
pracovní smlouvy nezaloží při posuzování charakteru souběhu její platnost: ‘…Pro posouzení
věci není podstatné, jak účastníci takového vztahu smlouvu, která je mezi nimi uzavřena, nazvou
(manažerská, mandátní, pracovní apod.). Podstatné je, jaký je obsah této smlouvy. Jedině v
případě, byla-li by mezi účastníky taková smlouva uzavřena (tedy smlouva s jiným obsahem,
než je zajišťování činností ve funkci předsedy představenstva), platilo by, že vzdáním se funkce
(předsedy představenstva) pracovní poměr žalovaného k žalobkyni neskončil.“92
Dále z již zmíněného rozsudku ze dne 17. listopadu 199893 soud dovodil i nemožnost
uzavření pracovní smlouvy jednatele sama se sebou: „Lze tedy uzavřít, že rozdílnost zájmů
smluvních stran při sjednávání pracovní smlouvy zpravidla vylučuje, aby za organizaci
(zaměstnavatele) sjednala a podepsala pracovní smlouvu tatáž osoba - budoucí pracovník
(zaměstnanec), která je druhým účastníkem takové pracovní smlouvy. Zda tomu tak skutečně
bylo, nutno vždy dovodit z konkrétních okolností, za nichž k uzavření pracovní smlouvy
došlo.“ Uzavření pracovní smlouvy se členem řídícího orgánu je situací, ve které dochází ke
střetu zájmů mezi společností a členem jejího statutárního orgánu a podléhá tedy schválení
valnou hromadou společnosti.94
Podmínka výkonu odlišných činností na základě každého z poměrů je tedy z rozhodnutí
soudů zřejmá. Splnění tohoto požadavku je však z pohledu praxe téměř nemožné. Nejvyšší soud
přistupuje k vymezení kompetencí statutárního orgánu velmi široce, zejména co do vymezení
pojmu obchodního vedení, takže okruh činností, které lze vykonávat v pracovním poměru,
obzvlášť pokud se jedná o případ vedoucích zaměstnanců, je velmi úzký. 95 Pravdou je, jak
uvedl ve svém nálezu z 13. září 2016 Ústavní soud, že Nejvyšší soud v posledních letech svůj
postoj k přípustnosti souběhu zmírnil a v několika případech dovodil, že činnosti vykonávané
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. září 2002, sp. zn. 21 Cdo 1850/2001.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. listopadu 1998, sp. zn. 21 Cdo 11/98.
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Obdobně i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. listopadu 2004, sp. zn. 21 Cdo 1634/2004.
95
Např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 2016, sp. zn. 21 Cdo 2831/2015, ze dne 28. ledna 2015, sp.
zn. 21 Cdo 1116/2014, ze dne 20. ledna 2016, sp. zn. 21 Cdo 2831/2015 nebo v usnesení ze dne 18. října 2005,
sp. zn. 26 Cdo 781/2005.
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v souběhu nejsou totožné.96 K takovým závěrům Nejvyšší soud dochází zpravidla pokud v dané
situaci kromě odlišného posouzení činností figuruje i existence vztahu podřízenosti, o které je
pojednáno v následující kapitole.

3.2.1.2.

Faktická existence vztahu podřízenosti vycházející z právního

základu rozložení pravomocí ve společnosti
Argument existence vztahu podřízenosti, který je jedním ze znaků závislé práce a tedy i
významným kritériem pro odlišení mezi pracovním poměrem a výkonem funkce začal brát
Nejvyšší soud v potaz teprve v nedávné době, judikatura v této oblasti tedy není rozsáhlá.
Stejně jako v případě podmínky odlišnosti činností vykonávaných na základě dvou různých
vztahů, ani v tomto případě Nejvyšší soud svou argumentaci do hloubky nerozvíjí. Kritérium
vztahu podřízenosti je vždy spíš doplňující odlišení činností vykonávaných v rámci souběhu.
Ve vztahu podřízenosti se nacházel jednatel společnosti s ručením omezeným, který
zároveň vykonával funkci generálního ředitele založenou manažerskou smlouvou, která jeho
náplň práce a vztah ke společnosti definovala jako povinnost "zabezpečovat plnění úkolů
vyplývajících pro manažera společnosti z platných zákonů, stanov, resp. společenských smluv
společnosti v rozsahu předmětu podnikání a dalších obecně závazných předpisů" a "řídit se
organizačním řádem společnosti a rozhodnutími jejich statutárních orgánů.“ Nejvyšší soud
si byl vědom existence organizačního řádu společnosti a vztahu podřízenosti generálního
ředitele vůči statutárním orgánům společnosti (v daném případě jednatelů jednajících jako
kolektivní orgán). Nicméně tuto skutečnost při posuzování daného případu nevzal v potaz a
argument vztahu podřízenosti generálního ředitele nepoužil. Rozhodující pro posouzení
případu se opět stal argument založený na rozhodnutí Vrchního osudu v Praze,97 že činnosti
vykonávané na základě dvou odlišných vztahů ke společnosti se od sebe dostatečně neodlišují.
„Z uvedeného je totiž zcela zřejmé, že žalovaný činil jak právní úkony jménem společnosti, tak
i úkony dovnitř společnosti, a že jeho "odborná činnost" byla nedílnou součástí - jak správně
uvádí dovolatel - jeho celkové řídící činnosti ve společnosti, včetně jejího obchodního vedení.
Skutečnou náplní funkce generálního ředitele tak byla (měla být) stejná činnost, kterou
žalovaný vykonával (měl vykonávat) u žalobce jako jeho jednatel, když "optické oddělení" obou
činností bylo jen umělé a účelové.“98
96

Viz bod 41. nálezu Ústavního soudu ze dne 13. září 2016, sp. zn. I. ÚS. 190/15.
97
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. dubna 1993, sp. zn. 6 Cdo 108/92.
98
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. ledna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1116/2014.

47

Druhým případem je rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2015.99 V tomto
případě vykonával člen představenstva akciové společnosti zároveň funkci obchodního ředitele
na základě manažerské smlouvy. Na základě této smlouvy byl: „…povinen jako obchodní
ředitel mimo jiné zabezpečovat úkoly vyplývající z rozhodnutí představenstva žalobce,
generálního ředitele, organizačního řádu, pracovního řádu, zákoníku práce a dalších obecně
závazných a vnitřních norem.“ Nejvyšší soud na základě posouzení okolností případu došel
k závěru, že: „Z uvedeného výčtu povinností obchodního ředitele je zřejmé, že náplní funkce
obchodního ředitele nebyla (neměla být) stejná činnost, kterou žalovaný vykonával (měl
vykonávat) u žalobce jako místopředseda jeho představenstva, neboť většinu činností
obchodního ředitele stanovených v organizačním řádu žalobce (např. řízení činnosti „smluvní
dopravy“, zabezpečování činnosti skladů,…) nelze zahrnout pod zastupování akciové
společnosti navenek ani pod její obchodní vedení, kterým je – jak vyplývá z výše uvedeného organizování a řízení podnikatelské činnosti společnosti, (…), nikoli však věcně vymezená
organizační a řídící činnost na určitém úseku společnosti, vykonávaná za přímé podřízenosti
jejímu generálnímu řediteli.“ Z uvedeného je zřejmé, že ani v tomto případě nebyl pro
rozhodnutí Nejvyššího soudu rozhodující argument podřízenosti, ale v první řadě rozdíl ve
vykonávaných činnostech. Podřízenost je brána spíš jako doplňkové kritérium.
Je potřeba také upozornit na to, že v daném případě nebyl obchodní ředitel-místopředseda
představenstva ve výkonu činnosti obchodního ředitele podřízen přímo představenstvu, ale
generálnímu řediteli společnosti. Vztah podřízenosti je tedy v tomto případě „zdvojený“.100
Doplnění dalšího kritéria při posuzování přípustnosti souběhu je nicméně pozitivní posun ve
vývoji přístupu k problematice přípustnosti souběhu.
I u vztahu podřízenosti, obdobně jako v případě výkonu odlišných činností vyžaduje
Nejvyšší soud, aby se jednalo o podřízenost faktickou, která nepramení pouze z textu pracovní
smlouvy.101

99

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2015, sp. zn. 21 Cdo 496/2014.

100
101

K obdobnému závěru došel Nejvyšší soud též v rozsudku ze dne 5. dubna 2016, sp. zn. 21 Cdo 2310/2015.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. srpna 2017, sp. zn. 21 Cdo 1876/2017.
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3.2.1.3.

Odměna

Podstatnou náležitostí smlouvy o výkonu funkce dle obchodního zákoníku byla její
úplatnost, pokud si strany výslovně nesjednaly že je funkce vykonávána bezplatně. Za staré
úpravy by se tedy velmi jednoduše mohlo přistoupit k požadavku nezbytné dvojí odměny jako
podpůrného kritéria přípustnosti souběhu. Úprava zákona o obchodních korporacích chápe
smlouvu o výkonu funkce jako bezúplatnou, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak. Dle mého
názoru je tato změna snahou zákonodárce přimět strany, aby vždy měly písemně uzavřenou a
nejvyšším orgánem společnosti schválenou smlouvu o výkonu funkce. V praxi tak dle mého
názoru zůstane většina výkonů funkce člena statutárního orgánů úplatných.
Dle §2 zákoníku práce je závislá práce vždy vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu.
Odměna za výkon funkce či mzda vyplácená za práci odvedenou na základě pracovní smlouvy
nicméně nefiguruje v rozhodnutích Nejvyššího soudu při posuzování přípustnosti souběhu ani
jako indicie.

3.2.2. Speciální podmínky souběhu pro jednotlivé typy obchodních
společností
Speciální podmínky souběhu pro jednotlivé formy obchodních korporací zákon nestanoví.
Řešení je tedy obdobné jako pro francouzskou společnost s ručením omezeným: zákon o
obchodních korporacích možnost souběhu výslovně nevylučuje, § 61 odst. 3 dokonce
s možností uzavření pracovní smlouvy členem statutárního orgánu počítá. Výkladem zákona
lze dojít k závěru, že zákonodárce souběh vyloučit nechtěl. Souběh je možný a pro jeho
přípustnost musí být splněny podmínky dovozené judikaturou.
Speciální podmínky obdobné těm, které Code de commerce stanoví pro akciovou
společnost, konkrétně podmínky pro participaci zaměstnanců na rozhodování správní rady,
zákon o obchodních korporacích nestanoví. Participace zaměstnanců na složení orgánů je
v zákoně o obchodních korporacích obsažena, jde ale o participaci v rámci dozorčích orgánů
akciové společnosti.
Co se týče závěrů judikatury, nejsou doposud známy případy, ve kterých by se
rozhodování soudů odvíjelo od konkrétní právní formy společnosti.
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3.2.3. Osud smluv nesplňujících podmínky pro zákonný souběh
Ve valné většině případů, kdy Nejvyšší soud posuzuje možnost souběhu a platnost pracovní
smlouvy se jedná o situaci, kdy byla pracovní smlouva uzavřena posteriorně jmenování člena
statutárního orgánu do funkce. V takových případech Nejvyšší soud považuje takovou pracovní
smlouvu bez dalšího za neplatnou.102
V případech, ve kterých se řeší situace opačná, se Nejvyšší soud dlouhou dobu zdráhal
k vyslovení názoru, který by tyto situace upravoval. Pro neplatnost pracovního poměru, který
byl platně uzavřen před jmenováním člena statutárního orgánu do funkce, se argumenty hledají
obtížněji, vzhledem k taxativnímu vymezení způsobů pro ukončení pracovního poměru
v zákoníku práce. Nejvyšší soud nicméně tuto neplatnost dovodil v rozsudku ze dne 14.
listopadu 2013103, ve kterém dospěl k závěru, že: „Stal-li se žalobce ode dne 18.9.2008
jednatelem žalované, je nepochybné, že nadále měl (musel) uvedené činnosti konat z důvodu
výkonu funkce statutárního orgánu společnosti a že "souběžný" výkon stejných činností
v pracovněprávním vztahu nepřicházel v úvahu. Za této situace lze souhlasit se soudy v tom, že
- i kdyby nedošlo k výslovnému právnímu úkonu - byla mezi účastníky v souvislosti se
jmenováním žalobce jednatelem žalované sjednána dohoda o rozvázání pracovního poměru ke
dni 18.9.2008 a že na základě této dohody pracovní poměr účastníků skončil dnem 18.9.2008;
odvolací soud správně uvedl, že sice nebyla splněna písemná forma obligatorně předepsaná
pro platnost dohody o rozvázání pracovního poměru, že však přesto jí došlo k rozvázání
pracovního poměru, neboť neplatnost rozvázání pracovního poměru touto dohodou nebyla
v zákonné lhůtě uplatněna ve smyslu ustanovení§ 72 zákoníku práce žalobou u soudu.“
Osobně s touto argumentací nesouhlasím. Jak uvádí I. Rada ve svém článku,104 s ohledem
na taxativní výčet způsobů ukončení pracovního poměru a povinnost písemné formy je
dovození konkludentního ukončení pracovního poměru při jmenování do funkce člena
statutárního orgánu přinejmenším komplikované. Elegantnějším řešením by dle mého názoru
bylo, pokud by docházelo ke konkludentnímu přerušení pracovní smlouvy po dobu výkonu
funkce, tak jak je dovozuje francouzská judikatura, či jak jej za splnění daných předpokladů
umožňuje německý zákon.105
102

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2009, sp. zn. 21 Cdo 3090/2008.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2013, sp. zn. 21 Cdo 3250/2012.
104
RADA, I. Souběh znovu a jinak. In Právní rádce, 2009, č. 6. s. 6.
105
JOSKOVÁ, L. Je možný souběh funkce v SRN? In Právní rozhledy, 2011, č. 9. s. 321.
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4. Komparace francouzského a českého přístupu
Přistoupíme-li nejprve ke komparaci teoretických právních pojmů, které jsou stěžejní pro
určení přípustnosti souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a zaměstnance v české a
francouzské právní úpravě, lze konstatovat, že tyto pojmy jsou až na malé odchylky vykládány
v obou právních úpravách totožně. Je pravdou, že francouzská zákonná úprava je spíš vágní
povahy, doplněná četnými rozsudky Kasačního soudu, které při výkladu vychází z obecných
principů práva obchodních společností. Oproti tomu české soudy se při řešení otázky souběhu
dobírají svých závěrů výkladem ustanovení zákona obsahujících vymezení působnosti
statutárních orgánů, nejčastěji ustanovení o obchodním vedení.106 V konečném důsledku, ale
soudy obou zemí dochází k podobným závěrům a je nutné podotknout, že ačkoliv je u obou
z nich řešení otázky (ne)možnosti souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a
pracovního poměru komplikované a hranice přípustnosti souběhu těchto vztahů nejsou ani
v jedné z právních úprav vymezeny zcela jasně, jsou odůvodnění francouzských rozsudků ve
vztahu k této otázce založeny, na rozdíl od závěrů českých soudů, na přesvědčivějších
základech.
Co se týče postavení a kompetencí řídících, respektive statutárních orgánů, je dále zřejmý
rozdíl ve vnímání jejich postavení v systému rozdělení moci ve společnosti. Zatímco v našem
právním řádu je rozsah jejich působnosti stanoven vcelku podrobně a vymezení obsahu pojmů,
které určují kompetence v působnosti statutárních orgánů je věnována značná pozornost
(zejména co do pojmu obchodního vedení), francouzské právo nechává v případě určení
kompetencí jednatelů zakladatelům společnosti absolutní smluvní volnost a v případě
společnosti akciové dokonce ponechává valné hromadě pouze rozhodování v situacích
týkajících se základních otázek existence společnosti. Rozhodování o stěžejních otázkách řízení
společnosti a přijímání koncepčních rozhodnutí, včetně volby a možného omezení působnosti
statutárního ředitele přísluší správní radě. Tento přístup pramení z rozdílů v právních kulturách,
kdy ve francouzském právním prostředí je zaprvé tradiční strukturou řízení akciové společnosti
monistický systém, ve kterém je pro účely strategického rozhodování společnosti zřízena
správní rada, která přejímá úkoly, jež jsou v naší právní úpravě tradičně přiřazovány valné
106

Nepřípustnost souběhu by bylo možné odůvodnit i generální jednatelskou působností statutárního orgánu. Dle
mého názoru je ale výkon této působnosti ve většině případů navazuje na rozhodnutí přijatá v rámci rozhodovací
působnosti statutárního orgánu a pro účely práce se touto možností nezabývám.
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hromadě, za druhé francouzský právní řád ve své komplexitě výslovně nepřiznává valné
hromadě postavení nejvyššího orgánu společnosti tak, jak to činí zákon o obchodních
korporacích. Setkáváme se tu tedy s odlišným systémem rozložení moci ve společnosti.
Z rozboru přístupů k otázce přípustnosti souběhu v obou právních řádech je zřejmé, že
francouzský systém je propracovanější a nabízí vyšší míru právní jistoty než přístup český.
Argumentace francouzských soudu jsou propracované do hloubky, což v průběhu času dovolilo
právní teorii vytvořit systém podmínek, které činí přípustnost souběhu v jednotlivých situacích
předvídatelnější a umožnují zákonodárci postupnou implementaci těchto závěrů do zákona.
Kasační soud čerpá argumenty pro svá odůvodnění nejen ze základních zásad práva obchodních
společností, ale i souvisejících právních odvětví, zejména práva pracovního a respektuje právní
mechanismy v těchto odvětvích zavedené. Domnívám se, že právě respekt k těmto
mechanismům a čerpání z ostatních právních odvětví by měl Nejvyšší soud, pokud jde o otázku
přípustnosti souběhu, zavést ve své argumentaci. Například jeho závěr, že pracovní smlouva
pozbývá jmenováním zaměstnance do funkce člena řídícího orgánu na platnosti jde vysloveně
proti smyslu zákoníku práce a jeho principu ochrany zaměstnance, když taxativně vymezené
způsoby, kterými je možné ukončit pracovní poměr de facto rozšiřuje o další možnost, která
zaměstnavateli otevírá cestu k obcházení zákona, pokud se budou chtít nenáročným způsobem
„zbavit“ vedoucích zaměstnanců. (Viz argument francouzské právní teorie v bodu 2.3.3.).
V případě podmínky výkonu rozdílné činnosti na základě každé ze smluv lze kromě závěrů
uvedených v odůvodnění nálezu Ústavního soudu Nejvyššímu soudu vytknout jeho příliš
obsáhlý výklad pojmu obchodní vedení či spíše že obsah tohoto pojmu nepřizpůsobuje ve svém
rozhodování systému řízení konkrétní společnosti. Jsem toho názoru, že tento pojem není
v zákoně definován právě pro jeho proměnlivost ve vztahu ke konkrétním společnostem, a
proto by se při jeho vymezení měl Nejvyšší soud více soustředit na faktickou situaci ve
společnosti a na to, co je doopravdy náplní obchodního vedení konkrétního statutárního orgánu
před obecnou definicí, která může být pro některé společnosti příliš široká.
Jak bylo zmíněno v části první, francouzská úprava pojem obchodní vedení nezná. Míra
smluvní volnosti a rozdělení kompetencí ve společnosti je ve francouzském právním řádu
vysoká, zejména co se týče úpravy práv a povinností členů řídících orgánů. To francouzské
soudy přímo vede k tomu, aby posuzovaly každý jednotlivý případ podle jeho konkrétních
skutkových okolností, aniž by byly vázány pojmy neurčitého obsahu, nadto obsaženými
v kogentních ustanoveních zákona.
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V žádném případě není cílem tvrzení, že francouzské řešení je ideální, judikatura je v otázce
přípustnosti souběhu kasuistická a výsledky jednotlivých případů nelze pochopitelně dopředu
předjímat s vysokou mírou jistoty. Tomu se ale dle mého názoru nelze v problematice
přípustnosti souběhu vyhnout. Judikatura bude alespoň z části kasuistická vždy, už z podstaty
samotné problematiky. Francouzské soudy jsou ale důkazem toho, že i v případech, které je
nutno posuzovat kasuisticky, lze docílit v rozhodnutí konstantních závěrů a určité právní jistoty.
Pokud jde o kritérium existence vztahu podřízenosti, je pozitivní, že je Nejvyšší soud obsáhl
ve svých odůvodněních a lze oprávněně předpokládat, že toto kritérium bude dále
rozpracováno.

Závěr
Vzhledem k tomu, že zákon výslovně nevylučuje možnost souběhu, přikláním se k názoru
právní teorie, který je totožný v České republice a ve Francii, že souběh výkonu funkce člena
statutárního orgánu a pracovního poměru je principiálně možný. Zákaz se uplatní pouze
v případě, kdy je výkon funkce člena statutárního orgánu upraven pracovní smlouvou, přímo
uzavřenou na výkon takové funkce. Nicméně vzhledem k nikoli nevýznamným rizikům, která
souběh pro společnost, členy řídících orgánů, zaměstnance i třetí strany přináší, lze
bezvýhradně souhlasit s tím, že je pro dovolený souběh nezbytné stanovit limity, které upraví
situace a aktivity, v jejichž rámci je možné, aby k takovému souběhu došlo. Tyto limity v práci
označuji jako „hranice přípustnosti souběhu“.
Dle mého názoru probíhá tato hranice mezi obchodním vedením společnosti a dalšími
činnostmi, k jejichž výkonu jsou pověřeni (vedoucí) zaměstnanci společnosti, ačkoliv by bylo
možné tyto činnosti na základě vymezení pojmu obchodního vedení zařadit do kompetencí
člena statutárního orgánu.
Jsem toho názoru, že právě široká definice obchodního vedení, kterou ve své rozhodovací
praxi zavedl Nejvyšší soud je příčinou potíží souvisejících s otázkou přípustnosti souběhu.
V praxi je téměř nemožné, obzvlášť v případě vedoucích zaměstnanců, nalézt okruh činností,
které by nespadaly do obsahu činností obchodního vedení ve smyslu jeho judikaturní definice.
Obzvlášť v případě činnosti každodenního řízení podniku a záležitostí společnosti je třeba si
uvědomit, že obsah těchto činností se liší v závislosti na tom, o jakou společnost se jedná a jak
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je nastavena její vnitřní struktura. Jak uvádí I. Rada: „Půjde-li o společnost s několika tisíci
zaměstnanci není prakticky možné, aby statutární orgán rozhodoval o všech záležitostech.“107
V souvislosti s ohraničením kompetencí statutárního orgánu ve vztahu k valné hromadě se
v teorii objevil názor, že obchodní vedení má svoji horní hranici, se kterým se ztotožnil i
Nejvyšší soud názoru, který tuto hranici stanovil v okruhu kompetencí, které spadají do
působnosti valné hromady.108
Ztotožňuji se i s názorem I. Rady, který je přesvědčen, že: „Existuje-li horní hranice
obchodního vedení, je o to důležitější dobrat se odpovědi na otázku, zda má obchodní vedení
též dolní hranici. Zda a kam ji položit závisí podle mého názoru na poměrech a organizační
struktuře konkrétní společnosti, kterou do značné míry ovlivňuje statutární orgán sám.“109
V argumentaci se uchyluje k rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2007, sp. zn.
1108/2005, které podle něj otevírá cestu k objevení dolní hranice obchodního vedení. Nejvyšší
soud zde vymezil okruh skutečností, o kterých již v závislosti na velikosti společnosti nemusí
rozhodovat statutární orgán jako o obchodním vedení, i když by v případě menší společnosti
jistě pod tento pojem spadaly.
V této souvislosti jsem přesvědčena, že vzhledem k tomu, že statutární orgán má možnost
delegovat konkrétní kompetence v rámci svého působení na své jednotlivé členy, a zároveň do
jeho kompetencí náleží např. i výběr a řízení zaměstnanců podniku, zejména však zaměstnanců
vedoucích, jejichž kompetence statutární orgán určuje a které se nezřídka kryjí s činnostmi
spadajícími do okruhu činností vykonávaných v obchodním vedení, není žádný zásadní důvod
proč by takovou činnost - při dodržení ostatních podmínek a to zejména zachování vztahu
podřízenosti- nemohl jako zaměstnanec vykonávat též člen statutárního orgánu. Domnívám se,
že pokud statutární orgán rozhodne delegovat svou konkrétní kompetenci/činnost na vedoucího
zaměstnance, že není možné dále tuto činnost řadit pod náplň obchodního vedení spadajícího
pod výkon funkce statutárního orgánu v této konkrétní společnosti. Do obchodního vedení
v kompetenci statutárního orgánu by měl v takovém případě spadat pouze výběr, řízení a
kontrola takového zaměstnance. Odpovědnost statutárního orgánu za řádné obchodní vedení
společnosti se tímto pochopitelně nijak nezužuje. Obdobně jako při delegaci činností v rámci
statutárního orgánu odpovídají i v případě, kdy je určitou činností pověřen vedoucí
zaměstnanec, který není členem statutárního orgánu, členové statutárního orgánu za jeho výběr,
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způsobilost k řádnému provádění pokynů, které mu v rámci činnosti udělí a pravidelnou
kontrolu výkonu této činnosti. Pokud by došlo k porušení povinností tímto zaměstnancem a
společnosti by vznikla škoda, mělo by se zároveň zjišťovat, jestli nebyla založena odpovědnost
statutárního orgánu porušením některé z výše uvedených povinností.
Na závěr lze shrnout, že problematika, kterou se tato práce zabývá je především otázkou
vývoje na poli rozhodovací praxe soudů. Ačkoliv je z komparace zřejmé, že francouzské řešení
otázky je propracovanější a kvalitnější, nelze zapomínat na to, že francouzské soudy se touto
otázkou zabývají podstatně delší dobu, než soudy české. V zájmu zjednodušení a větší
transparentnosti této problematiky by bylo nepochybně prospěšné, kdyby se Nejvyšší soud
ztotožnil a respektoval závěry, ke kterým došel Ústavní soud v nálezu z 13. září 2016, sp. zn.
I. ÚS. 190/15 a v budoucnu přistoupil ve svých odůvodněních k lepšímu propracování
argumentace, založenou jak na komplexním zhodnocení problematiky souběhu v souvislostech
všech právních odvětví, do kterých tato problematika zasahuje, tak na subjektivních i
objektivních skutečnostech každého konkrétního případu, (např. vyhodnocením velikosti
společnosti, předmětu a rozsahu jejího podnikání, organizační struktury, interního rozdělení
pravomocí, podpisových oprávnění atd.), které jsou pro správné posouzení přípustnosti
souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a zaměstnance určujícím faktorem.
Budoucí vývoj rozhodování soudů v této oblasti, zejména Nejvyššího soudu a jejich přínos
k této problematice bude nepochybně určující pro předvídatelnost závěrů, spravedlivé řešení a
právní jistotu všech účastníků případných právních sporů vzniklých na základě doposud
nejednoznačného výkladu této problematiky.
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Shrnutí:
člena

Porovnání přístupů k otázce souběhu výkonu funkce

statutárního

orgánu

a

zaměstnaneckého

poměru

v obchodních korporacích ve francouzském a českém právním
řádu
Možnost souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace a
pracovního poměru v rámci jedné společnosti v českém právním řádu není upravená na úrovni
zákona. Řešení této otázky plyne z judikatury, která vzhledem k striktnímu přístupu a
nedostatečně propracované argumentaci nenabízí uspokojivou odpověď a neposkytuje
dostatečnou míru právní jistoty.
Tato práce si klade za cíl analyzovat přístupy k otázce souběhu a její řešení ve Francii
a České republice a navrhnout možné změny v přístupu českých soudů k řešení této otázky ve
světle odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 13. září 2016, sp. zn. I. ÚS. 190/15. Práce je
rozdělena do čtyř částí.
První část se zabývá vymezením základních právních pojmů v souvislostech obou
porovnávaných právních řádů.
V druhé a třetí části jsou za pomoci deskriptivní a analytické metody představeny
přístupy k otázce souběhu ve Francii a České republice respektive, a postoj, který k otázce
soudy obou zemí zaujímají. Pro analýzu českého řešení je, vzhledem k absenci jakéhokoliv
systému, použita systematika francouzské úpravy představené v druhé části.
Čtvrtá část se věnuje komparaci obou přístupů a zhodnocení řešení otázky souběhu
v obou právních řádech, přičemž závěry judikatury francouzských soudů jsou v práci použity
pro vyplnění argumentačních nedostatků české judikatury.
Závěr práce je věnovaný analýze příčin vedoucích k odlišnému řešení otázky v obou
právních řádech. Dále je představeno řešení, ke kterému by mohly české soudy přistoupit, aby
bylo jejich rozhodování v souladu s názorem vysloveným Ústavním soudem v nálezu sp. zn. I.
ÚS. 190/15, principem autonomie vůle, smluvní volnosti a právní jistoty.
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Abstract: Comparison of approaches to the issue of the
concurrence of the performance of the function of a member of the
statutory body and the employment relationship in commercial
corporations in the French and Czech legal order
The possibility of concurrence of the performance of the function of a member of the
statutory body and the employment relationship within one company is traditionally non
regulated by Czech legal order. The solution is based on case law which, due its rigorous
approach and poorly developed argumentation, does not offer neither clear answer to the
question, nor the sufficient level of legal certainty. The thesis aims to analyse the approaches
to the issue of the concurrence and its solution in France and the Czech Republic respectively,
compare this approaches and propose possible adjustments in the approach of Czech justice to
the issue, regarding the decision of the Czech Constitutional court from 13th September 2016,
no. I. ÚS. 190/15.
The thesis is divided into four parts. First part defines the basic legal notions in context
of the legal orders of both countries.
In the second and third part are described both approaches to the issue of concurrence
of the performance of the function of a member of the statutory body and the employment
relationship in France and the Czech Republic respectively and case law decisions and opinions
adopted by courts of justice in both countries. Due to the reason absence of any system, for the
analysis of the Czech approach is used system introduced by French case law as described in
the second part.
The fourth part compares both approaches, evaluates the whole situation of possibility
of concurrence of the performance of the function of a member of the statutory body and the
employment relationship in both legal orders and uses the conclusions of the French case law
to fill in the lack of argumentation of Czech case law.
The conclusion of the thesis analyses the causes that may lead to different solution of
the issue in both legal orders. It also presents solution that may be adapted by Czech courts of
justice to improve its argumentation according to the decision of the Czech Constitutional court
and the principles of autonomy of the will, contractual freedom and legal certainty.
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